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Kerstin Simoné žije i se svou rodinou nedaleko Berlína. Už jako dítě projevila jas-
nozřivé schopnosti i jasnovnímání.  Kromě psaní knih se věnuje aktivně ochraně
zvířat a pořádá praktické semináře s Thovtovýma cvičeními a channelingen.

Kontaktu  s vyššími  frekvenčními  úrovněmi  se  věnuje  už  asi  dvacet  pět  let.
Zpočátku  prakticky  studovala  různé  metody  channelingu  a poté  vyvinula  svoji
vlastní techniku tlumočení.

Thovt je jejím blízkým přítelem, učitelem a stálým průvodcem od roku 2003, kdy
prožila jistou tragickou událost.

Ve svých knihách tlumočí jeho praktické a universální poselství, které byly v mi-
nulosti vyhrazené pouze úzkému okruhu adeptů tajných nauk.
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ÚVOD
Inu, jak najít pro to, co vám chci říct, vhodná slova, anebo spíše – jak si tě najdou
ony?

Doposud mně vedl Thovt. Tyto řádky píšu úplně sama a je třeba najít a použít
správná slova. V tomto okamžiku si plně uvědomuji, jak je krásné, když mnou pro-
tékají slova jiné bytosti, v tomhle případě Thovta. Čím častěji jsem v sobě pocítila
tuto  energetickou  formu,  o to  silněji  a jednodušeji  probíhala  mezi  námi
i energetická výměna. Sotva lze popsat lidskou řečí, jak ve mě jeho slova, které
jsem si psala, vyvolávaly konflikt, střet protichůdných názorů a jak často mně jeho
sdělení  v mé  realitě  docela  překvapily.  Všechno  to  jsem,  přirozeně,  musela
nejdříve vnitřně zpracovat a naučit se to chápat. Bylo pro mě důležité, abych jeho
poselství, když jsem je zamýšlela zveřejnit, nejdřív přijala sama. Bytost Thovt je
láskyplný učitel a jsem vděčná za to, že jsem se od něho směla nekonečně mnoho
naučit.  Probudilo  se  mé  vědomí  a byla  jsem  nucena  přiznat,  jak  velmi  jsem
doposud podléhala vzorovému chování úrovně pozemského bytí. Ne vždy bylo pro
mě lehké osvobodit se od té nebo oné myšlenky, nicméně, již není pro mě cesty
zpět!  Neboť když připustíte myšlenku něčeho úplně nového, to co na vás poté
čeká, je příliš krásné na to, abyste se znovu od toho odpoutali!

Děkuji nebesům za toto neuvěřitelné setkání. Nikdy předtím by mě nenapadlo,
že jednoho dne bude skrze mě mluvit  Thovt!  Nikdy by jsem si  možná na tuto
bytost nebyla vůbec vzpomněla.

Okamžik  našeho  setkání  nikdy nezapomenu,  neboť  to  bylo  ve  chvíli,  když
zemřel můj milovaný přítel Jürgen. Stále mi velice chybí a nezapomenu na něho,
dokud  budu  žít.  Velmi  toužím  po  tom,  sevřít  ho  do  náruče,  abych  se  mu
poděkovala za to, že mě dovedl k Thovtovi. Již jako dítě jsem byla citlivá a lehce
jsem navazovala kontakty i mluvila se zemřelými. Skutečně nevím jak a kdy se to
děje.  Mám je však na lince a můžu pro ně v přítomném okamžiku ještě mnoho
udělat.  Otce mého milovaného přítele  Borise jsem například nikdy neznala,  ale
mohla jsem popsat jeho myšlenky, životní události, smrt i jeho soužení; všechny
informace, které mi sdělil sám. Dodnes mi zní jeho hlas v uších. Doufám, že mi to
promine, ale myslím to dobře. Chce se s mou pomocí osvobodit od situací, které
dávno předtím prožil se svým synem. Ráda mu naslouchám a povedlo se mi mezi
ním a Borisem skvěle tlumočit. Oba našli mír a já mám z toho radost. Nyní jsem
ale odbočila od mého milovaného, zemřelého Jürgena, který mi byl vždy dobrým
přítelem. Když jsem se dozvěděla o jeho náhlé smrti, upadla jsem do hlubokého
smutku. Bylo pro mě nepochopitelné, že ho už nikdy nebudu moci vzít do náruče,
že se už nikdy nebudeme oba smát jak předtím. Měla jsem pocit, jakoby jsem se
ocitla  v jiném filmu.  Jednoho  dne  se  mi  udělalo  znenadání  špatně,  měla  jsem
závratě a několikrát jsem také zvracela. Pak se stalo něco, co jen stěží mohu popsat
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slovy:  v hlavě  jsem slyšela  Jürgenův  hlas.  Přivřela  jsem oči  a spatřila  ho  před
sebou. Byl zavřený v nějaké místnosti a u mě byli nepříjemné bytosti, které jsem
vnímala pouze omezeně. Měl hrozný strach a nevěděl, kde je. Svobodně se rozhodl
odejít  ze  života a trčel  v jakémsi  mezisvětě.  Snažila  jsem se  ho utišit  a dát  mu
energii, sílu, aby neměl pocit, že je sám, opuštěn v nekonečnu. Pak jsem prosila
jeho duchovní průvodce, aby mu poskytli ochranu a pomohli mu vysvobodit se
z tohoto rozervaného stavu a vyvedli ho zpět na světlo. Světlo se poté proměnilo na
indigovou modř a on se v něm ztratil. Jeho duše byla naplněná strachem, a proto se
musela vnořit do léčivých sfér, aby pak mohla pokračovat na cestě nekonečným
Univerzem.  Velmi  dlouho jsem si  s ním povídala  a řekla  mu vše,  co  jsem mu
chtěla sdělit již dávno. Přála jsem si ho ještě jednou vzít do náruče. Jenom jednou
jedinkrát, naposled! Velmi mě chybí a jsem mu vděčná za to, že mě právě v tomto
okamžiku seznámil s bytostí, která mě doprovází i dnes. Dodnes nevím, jak si tyto
souvislosti vysvětlit, neboť nemám odvahu položit si sama otázku, jakého druhu
bylo naše první setkání. Zpočátku to pro mě nebyla lehká škola. Byla jsem nucena
se naučit, abych se dostala do stavu, ve kterém by se do channelingů nevměšoval
můj rozum. Některé kapitoly a poselství Thovt zpočátku vymazal. S neochvějným
pokojem, s neuvěřitelnou laskavostí a porozuměním mě naučil vnímat a tlumočit
jeho zprávy  tak,  aby se  do toho nevměšoval  můj  rozum.  Po celou dobu mých
tlumočení  jsem  byla  v mimorozumovém  stavu  a Thovt  promlouval  skrze  moje
píšící prsty. Tento pocit byl stále intenzivnější.

Rozdíl mezi tehdy a dnes mohu jen stěží vyjádřit slovy. Thovt se stal mým kaž-
dodenním průvodcem a nejlepším učitelem. Miluji jeho humornou, avšak konsek-
ventní energii prosáklou láskou. Mnohému mně naučil a mnohé z toho jsem už ve
svém životě i uskutečnila.  Děkuji  mu z celého srdce,  že mi důrazně a neúnavně
ukazoval mé ne zrovna vždy hezké chyby, na kterých jsem klopýtala. Děkuji mu
i za  jeho  lásku  a trpělivost;  vždy,  když  jsem  se  do  těchto  zdánlivých  léček
opakovaně  dostala,  řekl  mi,  že  je  tomu  tak  proto,  že  ve  škole  života  vnitřně
dozrávám.  Myslím  si,  že  jsem  byla  pro  něho  skutečně  tvrdým  oříškem.  Jsem
šťastná a vděčná za to, že zůstal mým stálým učitelem a doprovází mě na mé cestě
jako věrný přítel.

Kdyby jsem na začátku našeho vztahu věděla, s jakou lehkostí dnes porozumím
jeho řeči, mohla jsem si určitě ušetřit kdejaké chyby. Pro Thovta, který mě přitom
neúnavně  podporoval,  to  jistě  nebylo  lehké,  naučit  mě  oprostit  se  od  všech
myšlenek, aby mohla skrze mě proudit jeho energie. Zcela svébytně a tempem, při
kterém se mi často zdálo, že mi už-už pukne či exploduje hlava, přenášel skrze mě
slova, které čtete v této knize. Často se stávalo i to, že jsem po čtyřech hodinách
přenosu jeho slov byla na konci sil, jako kdybych běžela maratón. Tyto obsahy
jsem totiž musela současně zpracovat i pro mou individuální realitu, čili pochopit
je, což mělo za následek, že se u mě střídaly jeden za druhým stavy bezmocnosti.
Ne vždy je totiž radostí, opustit či zbavit se starých, důvěrných návyků, postojů
a struktur, otevřít se novému a přijmout pravdu. Mou cestu proto dláždily mnohé
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pochybnosti  a často mě přemohly strach  a obavy natolik,  že mně stálo značnou
námahu  pokračovat  v započaté  cestě.  Někdy  jsem  proto  spíše  ztratila  odvahu
a měla silné pochybnosti o tom, zdali se mi vůbec někdy podaří dopsat tuto knihu.
Vždy  v podobných momentech  jsem však  od  mého milovaného  učitele  Thovta
dostala  maximální  podporu  a láskyplné  rady.  Jeho  instrukce  se  v mé  realitě
objevovali hlavně formou poselství. Vždy jsem pak byla schopna jasně pochopit
všechny souvislosti a přede mnou se objevil úplně nový a lehko uchopitelný obraz.
Úhly  mého  pohledu  se  téměř  denně  měnily  a sotva  se  to  někdy  obešlo  bez
skvělých, objevných aha-efektů. Najednou jsem pochopila vše, co se odehrávalo
vevnitř mého světa a viděla to novýma očima. Měla jsem pocit, jako bych viděla
před sebou film.

Na vlastním těle jsem zakusila, jak se kolem mě vytvářely nejrůznější reality
a pocítila, v jak velké míře to byly produkty mých vlastních myšlenek. Tyto prak-
tické lekce se každým dnem stupňovaly, dokud jsem nebyla schopna doslova hravě
zacházet se vším, co jsem vytvořila. Stále více a více jsem pochopila a uvědomila
si, že já jsem ta, která si – bez jakýchkoliv pochyb – vytváří veškerou svou realitu.

Nepamatuji  si  na  jediný  okamžik,  kdy  jsem  se  nepřesvědčila  o tom,  že
jakákoliv skutečnost v mém životě je důsledkem mých myšlenek a neprožila jsem
jediný nový den, ve kterém bych byla opakovala můj starý život. Vstávala jsem
brzo a se zvědavým úsměvem na tváři se nechala vést laskavým Thovtem, školou
mého života. Více a hlouběji jsem bez oddychu, bez pauzy, začala chápat události
našeho světa.

Chci být ale upřímná a proto vám řeknu, že už nechci zakoušet žádné pauzy. Je
překrásné vidět svět každý den vědomě a novýma očima a být si vědoma toho, že
já jsem tvůrkyní své vlastní reality a já sama – nikoliv někdo druhý – nesu i zodpo-
vědnost za můj svět. Jsem vděčná za tuto báječnou školu, kterou jsem obdržela od
Thovta.  Děkuji  mu za  všechny  tyto  zázračné  dárky,  které  mě naučily  v životě
mnohé pochopit. Ne, opravuji, nebylo toho mnoho – vše jsem začala vnímat úplně
jinak. Měla jsem pocit, že jsem se znovu narodila. Jasně jsem totiž pochopila, že
člověk skutečně žije jen tehdy, když myslí, cítí  a koná vědomě a moudře. Když
dovede kráčet životem s otevřenýma očima a především s láskou v srdci.

Vše  v mé realitě  chápu dnes úplně  jinak,  dívám se  na  to  novým pohledem
a netoužím – byť i na okamžik – po svém starém životě. Teprve teď se cítím být
svobodná a mám pocit, že opravdu žiju, vše opravdu prožívám a vnímám. Až teď
zažívám ve všech oblastech  mého života skutečnou radost,  neboť nyní vím,  že
když  nepociťuji  radost,  pak  je  třeba  v mém  myšlení  něco  změnit.  Sama  jsem
zodpovědná za to, jak se cítím a jakou realitu si vytvářím. Ano, jen já sama, čehož
jsem si předtím vědomá nebyla. Tomu, kdo čte tuto knihu, to doporučuji udělat
vícekrát za sebou. Z vlastní zkušenosti vám mohu říct, že za textem, za slovy je
skryta energie,  která se každým čtením znásobuje.  Doporučuji  každému,  aby si
knihu nejdříve kompletně přečetl celou a nevšímal si zatím odkazů v kapitolách.
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Vybuduje  si  tím  systematicky  základní  vědomí  a schopnost  pochopit  text  do
hloubky.  Na  otázky,  které  se  snad  u vás  objeví  při  čtení  té  či  oné  kapitoly,
dostanete zpravidla odpověď už v následujících řádcích nebo příští kapitole. Není
vyloučeno,  že  někteří  z vás  očekávají,  že  v této  knize  najdou  v podání  Thovta
informace ze starého Egypta. V momentálním bodě vývoje našeho lidstva to však
není důležité, neboť tyto poznatky by nás v této etapě vývoje a v souvislosti se
stupněm dosavadního vývoje našeho vnitřního bytí, nepřivedly dál. Namísto toho
zde najdete vysvětlení, jak by měl a mohl člověk v momentální době zacházet se
změnami probíhajícími na planetě Zemi, a jak bychom mohli zvládnout nároky,
před  které  nás  staví  naše  aktuální  inkarnace.  Pro  lidstvo  má  nejvyšší  prioritu
skutečnost,  abychom  se  zorientovali  mezi  událostmi  a jevy  probíhající  epochy
a najít informace, pomoc a rady pro život v přítomném okamžiku. V knize najdete
informace a vysvětlení o základních strukturách a působení našeho Univerza. Její
text se však koncentruje především na hluboké pochopení, uvědomění si událostí
a jevů přítomné doby a poskytuje praktiky, které nám v tom pomohou. Text a slova
v knize  otevřou  pro  vás  kanál  k latentní  energii,  která  dříme  v každém  z nás.
S rostoucím vědomím se přede mnou otvíralo stále hlubší poznání, které vytvářelo
pokaždé nové a nové obrazy, které mi umožňovaly ještě hlubší pohledy a vhledy
do skrytých moudrostí. Při každém novém čtení se tak ve mně stupňovalo chápání,
poznání  i vnímání.  Změnilo  se  mé  vědomí  a tím  permanentně  i mé  vnímání
a poznání toho, co se skrývá za každou z těchto moudrostí. Tento proces poznání
se neustále stupňuje,  nabírá  vyšší  oktávy a je nemožné vyjádřit  slovy to,  co se
skrývá  za  energií,  která  je  zde  latentně  přítomna.  Těm,  kteří  jsou  připraveni
přijmout  pravdu,  se  otevřou  úplně  nové  a netušené  dveře  a brány  k moudrosti,
budou schopni vnímat a pochopit tajemství všeho.

Z hloubky mé duše si přeji, aby se tyto poznatky, aby se energie této moudrosti
dostala k co největšímu počtu lidí na planetě Zemi. Přeji si, aby se slova této knihy
dotkly srdcí všech lidí a aby každý z nás tyto poznatky i denně ve svém životě vě-
domě praktikoval, abychom spolu mohli vstoupit do vyšších frekvencí naší domov-
ské Galaxie.

Jak úžasné je pro některé ponořit se do vod pozemských oceánů a kochat se
i potýkat se zázraky těchto podvodních světů. A jak úžasné je vnořit se do oceánu
nekonečného Univerza s veškerými jeho divy, které čekají na to, abychom je obje-
vovali. Otevřme si srdce i ducha a ponořme se spolu do divotvorného světa, který
na nás čeká. Přeji vám, milí čtenáři, mnoho úspěchů, hluboké poznání sama sebe
a nádherné střetnutí s vaší podstatou. Největší zázrak je ukryt v hlubinách našeho
ducha, v jeho nekonečné síle. Stojí za to vydat se na opravdovou cestu a ponořit se
do jeho tajemství.

Z hlubokého přátelství a vděčnosti
Kerstin Simoné
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KDO JE THOVT?
Bytost Thovt, též Thóth, má na planetě Terra (= Země) nejrůznější významy a je
připisována různým, historicky známým osobám. Zosobňovala pro vás Třikrát Vel-
kého Herma Trismegista, Mistra mistrů na úsvitu lidského pokolení a v dobách kdy
na Zemi přebývali Isis (= Eset) a Osiris (= Usir), učence bohů starého Egypta. Je
původcem  a zakladatelem  nauky  hermetismu,  otcem  okultní  moudrosti
a astrologie, objevitelem alchymie. Popsali jste tuto bytost rozmanitými způsoby
a rozšířili zprávy o jejích činech a zázracích, které prováděla. Bytost Thovt měla
schopnost  přetrvávat  na  Zemi celá  staletí  v těle  z masa  a kostí  bez  jakýchkoliv
známek  stáří  či  smrti.  Mnohokrát  se  vracel  Thovt  na  planetu  Terra  a šířil  zde
pravdu,  moudrost  a lásku.  Jeho  učení  a spisy  měly  podpořit  vývoj  lidstva
a napomoci mu vzestoupit do vyšších úrovní bytí. Tato učení se zpřístupňují pouze
moudrým adeptům.

Když se duch otevře  pravdě,  a uši  jsou připraveny naslouchat,  uslyší  slova,
která jej naplní moudrostí.

Mnozí se pokoušeli vyložit relikty (= pozůstatky dávných dob), ale od podání
k podání  se  ztrácelo  stále  více  důležitých  součástí.  A tak  byla  napříč  časem
zkreslena nejedna moudrost a její pravý význam se vytratil. Svým trojrozměrným
náhledem není lidský rozum schopen vysvětlit relikty starých časů. Lidská řeč opo-
míjí důležité složky, tudíž ani nemohl být zprostředkován pravý smysl spisů a re-
liktů. Dávná učení byla z epochy na epochu deformována, zkreslena a prosáknuta
trojrozměrným myšlením lidské rasy. Thovt se kdysi inkarnoval na planetě Terra,
aby  zde  učil  bytosti  vesmírné  moudrosti.  Jeho  cílem  je  až  do  konce  věků
podporovat  svou  nekonečnou  láskou  a vědomostmi  lidskou  rasu  a bytosti  zde
inkarnované,  ba  nepřetržitě  je  vést  k pravé  moudrosti.  Na  této  úrovni  bytí,
uprostřed  husté  hmoty,  má  každá  bytost  možnost  vyvinout  se  a rozvinout  své
vědomí. Zde na planetě Terra se nacházejí brány a pečeti propojující různé úrovně
bytí.  Je  to  místo,  kde  každá  bytost  může  zvýšit  svoji  vibrační  frekvenci
a proniknout  branami  do  vyšších  sfér.  Prostřednictvím slov,  jež  vám tlumočím
v této knize, dokážete postupně chápat souhru okolností, událostí i jevů. Otázky,
které přitom vyvstanou, budou všechny – jedna za druhou – detailně zodpovězeny,
díky čemuž nakonec vyvstane jasný obraz. A jakmile má slova dosáhnou vašich
srdcí,  naroste vaše vědomí a otevře se vám možnost  nového chápání.  Pravda je
jednoduchá  a jasná.  Není  k ní  třeba  složitých  meditačních  cvičení  či  pravidel.
Kosmická moudrost je čistá a zářivá. Avšak pochopení těchto moudrostí vyžaduje
čistého a jasného ducha, a ochotu otevřít se oněm učením, aniž byste k tomu na
poradu  přibírali  lidský rozum.  Ať  tato  slova  osloví  vaše  srdce  a naplní  vašeho
ducha. Ať vás moudrost, již zde najdete, osvobodí z pout této roviny bytí a umožní
vám vystoupit do vyšších sfér.
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Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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JAK VŠE, ZAPOČALO
Zde, na vaší úrovni bytí, byla pravda doslovně a zcela překroucena. Žijete v bludné
víře, že lidstvo existuje na planetě Terra jenom několik staletí. Věříte vašim učite-
lům a dějepiscům, že pocházíte  z opic. Jaký to nesmysl!? Jste však o tom přes-
vědčeni  a ani  se  nepokoušíte  ověřit  si,  zdali  tato  zavádějící  pohádka  vůbec
souhlasí. Přitom stačí, když se zaposloucháte do svého srdce; ono vám okamžitě
vyjeví, že tomu tak nemůže být. Lidé se od opic liší kompletní strukturou svého
bytí. Opice jsou zvířecí druh, který je vzhledem opravdu podobný člověku. Což
neznamená, že jsou vašimi předky. A vy tuto velkou lež přijímáte coby skutečnost.

Myšlení a jednání příliš často přenecháváte druhým. Uspokojujete se neprav-
dami a zkreslenými představami o skutečnosti. Vzápětí se pak vracíte ke každode-
nním činnostem a spoléháte na informace, jimiž vás krmí vaše média či věda. Inu,
mohu vás ujistit, že nic z toho není tak. Je to pouze dokonale zinscenovaná lež vaší
společnosti a těch, kteří vás ovládají. Všichni jste ovládaní někým jiným. Jen něko-
lik jedinců z vás se vysvobodilo z těchto pout, čímž vykročilo k svobodné a napl-
něné realitě.

Mnohé bytosti planety Terra se pokoušejí prozkoumat smysl svého bytí. Ale
v důsledku překroucených historických spisů a nesprávných interpretací  faktů to
není možné, neboť v nich vždy chybí nějaká důležitá, rozhodující část vědomostí.
Ano, tyto části byly záměrně odstraněny, aby vám ztížily, ba přímo znemožnily
z této úrovně bytí  cestu zpět.  Jeden  z důležitých  článků v řetězci  informací  byl
pokaždé vymazán, a četnými přepisy se skutečnosti mylně interpretovaly. Neznáte
jazyky  dávných  dob  a jejich  významy,  přesto  se  jim  však  snažíte  porozumět.
Poněvadž  ale  na  věci  hledíte  trojdimenzionálně,  nedokážete  to,  aniž  by  se
nevloudila  nějaká  chyba.  Váš  pohled  je  omezený,  neboť nejste  schopni  myslet
a cítit multidimenzionálně (vícerozměrně).  Vše navlékáte do kazajky omezených
slov, která mají zprostředkovat celkový význam a smysl duchovních dědictví, jež
jsou od skutečnosti extrémně daleko. I když se velmi snažíte, váš způsob nazírání
vám stojí v cestě. Hleďte, vnímejte a poslouchejte srdcem. Znaky a písma starých
dob, jež uchovávají vědomosti a moudrost pro všechny časy, nelze vyložit lidským
rozumem a přeložit vašimi omezenými výrazy. Rozum vám nedovolí poznat jejich
pravý smysl srdcem. Ve výkladech vašich historických spisů je z jejich původního
smyslu již tolik pozměněno, že z nich už nelze vyčíst pravdu. Opravdu si myslíte,
že jste objevili monumenty či písma v jejich původním stavu a v jejich originální
podobě? Inu, to se mýlíte. Některé bytosti vaší sféry měly odjakživa zájem falšovat
pravdu. Jednaly vždy v předstihu, aby vám tak vědomě ztížily osvícení a dokonalé
poznání. Odstranily vše důležité a pozměnily formu. Mocní vašeho světa uschovali
originály a tajná učení daleko mimo dosah obyčejných smrtelníků.
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Jak potom můžete najít a poznat pravdu? A právě vtom je ta potíž. Vaší výzvou
je  pochopit  duchovní  dědictví  srdcem,  a především  to,  abyste  si  ho  pro  sebe
vyložili.  Nepřenechávejte  tuto  práci  tvorům,  kteří  stejně  jako  vy  nic  netuší
a nedůvěřujte tomu, co vám zprostředkovávají. Sami jsou nic netušící nevědomci
vaší  úrovně bytí a nedokážou přetlumočit  univerzální  řeč či  hlubší  smysl znaků
a tvarů.  Neumí  to  a jejich  rozum už  vůbec  ne!  Lidský rozum má své  hranice.
Kosmické a geometrické  univerzální  pravdy jsou však bezmezné,  a tudíž je pro
jejich  pochopení  potřebný stejně  neohraničený  duch.  Zanechte  vašeho  lidského
myšlení a zaktivizujte srdce, potom pochopíte. Vciťte se do slov i smyslů dávných
učení a objevte jejich pravé jádro ve vašem srdci. Tento klíč vám nikdo nevezme.
Pokud ho budete používat, poznáte pravdu a všechny nejdůležitější či nejvzácnější
moudrosti  lidstva.  Musíte  si  však  sami  dovolit  tuto  moudrost  najít.  Už
neodsouvejte jako doposud, odpovědnost na ty, kdo ji zkoumají svým rozumem.
Myšlenky  a způsob  jak  s moudrostí  zacházíte,  vás  většinou  vedou  do  chaosu,
projevujícího se uvnitř i venku a na všech úrovních vašeho bytí.

Kdy  přes  den  soustředěně,  ba  především v tichu  a klidu  přemýšlíte?  Nejste
schopni vaše myšlenky zkoncentrovat a zacílit jedním směrem. Celý den se vám
honí hlavou, jedna přes druhou. Hodně z toho, co vytváříte svými myšlenkami je
ničivé. Avšak byl vám dán i tento druh myšlení, abyste nemohli poznat pravý výz-
nam myšlení a sílu, jež je v něm ukrytá.

Duch je nejmocnějším nástrojem. Vždyť vytváří veškerou hmotu a kvalitu bytí
každého jednotlivce.

Možná  tomu neuvěříte,  ale  je  to  pravda.  Skutečnost,  kterou  žijete,  je  vždy
zrcadlem kvality vašich myšlenek.  Síla  myšlenky stvořila váš  svět;  a je na vás,
abyste tuto hru rozluštili a za rouškou zapomnění hlavně poznali pravdu (viz též
kapitola Síla  myšlenky).  Přinesli  jste  si  sem všechny  nástroje  potřebné  k tomu,
abyste vytvářeli skutečnost. Je to vaše rodové právo a nikdo vám ho nemůže vzít.
Tuto  schopnost  však  musíte  sami  v sobě  objevit  a správně  ji  použít.  Přesto  se
mnozí  z vás  rozhodli  pro  spánek  zapomnění,  hoví  si  v něm  a spokojili  se
s ohraničenou realitou. Nechce se jim hledat, a dokonce se vysmívají těm, kteří se
rozhodli pro jinou cestu. Ze strachu, že by v sobě odhalili pravdu, se před ní raději
uzavírají. Volí si pohodlnou cestu životem. Toto jsou má slova k vám, ještě dříve
než vám odhalím pravdy o lidském pokolení. Pokuste se na to připravit, a prociťte
má slova srdcem, nesnažte se je vnímat rozumem. Nepadla by na úrodnou půdu.
Nepřijali byste je, což by vám zabránilo proniknout k hlubšímu poznání a pochopit
pravdu.

Jste ve významném bodu svého vývoje, a proto vás prosím. Otevřete svá srdce
pravdě a s vděkem ji přijměte. Uvolníte tím netušené možnosti a bez zábran pře-
kročíte brány moudrosti, které vás vysvobodí z této úrovně bytí a navrátí vám svo-
bodu.
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Toto  je  příslib  opravdových  bohů.  Pomohu  vám,  aby  se  před  vámi  tento
chodník otevřel a abyste po něm mohli radostně kráčet. Jste-li připraveni poznat
pravdu, ukážu vám cestu do nové úrovně vědomí, která vás vysvobodí z okovů
zotročení. Kráčejte s radostí, plni jistoty a důvěry. Nepokoušejte se vydat na tuto
cestu s přáteli, neboť každý na ni musí vykročit sám. Samostatně jste vstoupili do
této  roviny  bytí  a sami  musíte  najít  i cestu  domů!  Můžete  se  touto  pravdou
dotknout srdcí vašich blízkých, zda ji však přijmou a přenesou do svého života, je
jejich svobodnou volbou.  Pokud jejich  srdce  zatím tuto řeč  nemohou přijmout,
nevnucujte jim ony znalosti. Energeticky by vám to neprospělo. Ba právě naopak,
takové konání by vás připravilo o vzácnou energii. Tolerujte svobodné rozhodnutí
každého, kdo chce jít jinou cestou. V žádném případě nezatěžujte svého ducha ani
tím, že vás nechtějí či nedovedou chápat. Není vaším úkolem někoho obracet. Žijte
pravdu, a vaše bližní obdaříte svým světlem. Pravdu poznají  pouze z plodů vaší
práce.  Můžete  jim  jít  příkladem.  Jakmile  budou  jejich  srdce  připravena  –  pak
pochopí.

Nepokoušejte se někoho osvěcovat ani poučovat. Druzí lidé vaše světlo sami
pocítí, a vaše vyzařování je nadchne. Dotkne se jejich energie, jejich rodového prá-
va, naplní je, a i oni poté zatouží odebrat se do nových rozměrů bytí. Všichni se
nyní  můžete  vysvobodit  z této  úrovně  bytí.  Není  to  však  snadná  cesta.  Praví
konšelé vaší úrovně bytí se vás od ní snaží poskytováním nejrůznějšího pohodlí
odvrátit. Kapitány svého života a osudu jste však pouze vy. Uchopte opět kormidlo
do svých rukou a sami rozhodněte, co je pro vás správné a co nikoliv. Jděte za tím,
co je pro vás důležité a přestaňte žít život druhých. Máte svobodu volby.

Inu, jak jste se rozhodli? Kterou cestu si zvolíte? Jste připraveni vysvobodit se
z okovů této úrovně bytí? Pokud ano, budu vám svítit na cestu a řeknu vám pravdu
o vašem  bytí  v této  dimenzi.  Rozhodněte  se,  která  pravda  má  pro  váš  život
platnost. Toto rozhodnutí za vás neučiní nikdo jiný. Neuspějete-li hned, okamžitě,
při některém cvičení či při některé moudrosti již vám zprostředkuji, nevzdávejte se.
Budete muset na sobě trochu zapracovat; ale plody, které poté sklidíte, budou nes-
mírně vzácné. Otevřou vám brány do jiných světů a úrovní bytí. Vysvobodí vás ze
sítí a z okovů, které vám byly kdysi nasazené proto, abyste skutečnost neobjevili.
Klíč k ní nosíte v sobě. Poznejte sílu a moc vaší pravé duchovní síly, neboť ta je
nejmocnějším nástrojem v celém vesmíru. Stačí ho jen použít, a brány se otevřou.

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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ČASY SVOBODY
Možná tomu neuvěříte, ale toto není fikce ani blud – lidská rasa existuje již mnoho
milionů let.

Tato úžasná planeta je skvostem, briliantem v Univerzu. Vytvořil ho Pratvůrce,
Prvotní zdroj, v dokonalé nezištné lásce jako živou myšlenku. Jeho touha po sebe-
poznání  vytvořila  expanzí  paralelní  úrovně.  Tyto  souběžné  úrovně  byly
protikladem Prvotního zdroje a měly mu poskytnout všechny druhy protikladných
zkušeností, a tím mu umožnit vývoj. Vytvořil se tak protipól, vznikla dualita, celek
se rozdělil. Ideou Pratvůrce bylo rozvinout se skrze věky přes všechny zkušenostní
úrovně znovu zpět do celku a obsáhnout tak všechny nasbírané informace. Jelikož
Prvotní zdroj zužitkuje pouze duchovní výtažek, extrakt všech těchto zkušeností,
vytvořil nejrůznější časové úrovně, které mu umožnily nepřetržitý a neustálý růst.
Přes eony, v tomto významu rozumem nedefinovatelné věky, směřuje tento proces
znovu  do  celku.  Všechny  duševní  úlomky  a zkušenostní  úrovně  tedy  pramení
z jednoho  Zdroje,  Původu  všeho  bytí  a života.  Při  stvoření  planety  Terra  zde
Pratvůrce  sjednotil  všechnu  lásku  a krásu.  Země  je  a zůstane  jeho  nejmilejším
i nejkrásnějším dílem.

Země je přechodem, Bodem, odkud se začínají krok za krokem zvyšovat vib-
rační frekvence směrem k Jednotě. Existují tu všechny možnosti a součásti hmoty
i světla, které plynou v božskou Jednotu, aby poté – sjednocené – pronikly do vyš-
ších frekvencí. Tady jsou spojnice propojující jednotlivé dimenze. Jistě se zeptáte:
Proč právě na Zemi? Je to docela jednoduché – Země je výrazem nejkrásnější myš-
lenky Prvotního zdroje a jeho představy lásky přetvořené do hmoty. V rozmanitých
kvalitách husté hmoty se chce Pratvůrce poznat a vyvíjet prostřednictvím nejrůz-
nějších bytí, jež zde hledají zkušenosti. Hutné a hrubé zkušenostní hodnoty tu mají
splynout  s božskou  Silou,  aby  později  pokračovaly  dále,  domů.  Tady  je  právě
styčný  bod  mezi  čistotou  a krásou  božské  myšlenky  a její  ztělesněnou  touhou
zakusit se ve hmotě a vyvinout se zpět k absolutní svobodě.

Na  počátku  všeho  byla  tato  milovaná  planeta  místem  dokonalé  harmonie
a krásy,  místem nejkrásnější  myšlenky v jejím nejdokonalejším vyjádření  v živé
hmotě. Byla tu hojnost všeho. Život na této jedinečné a úrodné planetě byl kdysi
výjimečným skvostem. Prvotní zdroj zde završil zázrak stvoření zhmotněním své
myšlenky.

Nyní bylo třeba, aby se různé součásti Pratvůrce odebraly do nejrůznějších zku-
šenostních zón a inkarnovaly se ve hmotě. Byly vytvořeny cykly a rozmanité okol-
nosti umožňující sbírání zkušeností. V těchto hustotách však duch nebyl svobodný
a neomezený. Musel projít údolím zapomnění, zakusit omezenost hmoty, aby mohl
sbírat poznatky a vyvinout se opět k neohraničené svobodě. Zprvu to byl blažený
a dokonalý tvůrčí proces.  Ohraničení a vznik různých cyklů však sebou přinesly
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určité negativní okolnosti. Bytosti, jež tehdy přebývaly na Zemi, postupně zapomí-
naly na svůj původ a jejich zpětný vývoj do vyšších rovin bytí se uskutečňoval
stále  pomaleji.  Tyto  bytosti  byly  ztělesněním  nejkrásnější  myšlenky  Tvůrce
a tvarem se  velmi  podobaly  dnešním lidem.  Rozdíl  byl  pouze  v tom,  že  měly
kompletní DNA. Dokonalá a ucelená DNA je něco jako navigační systém, který
bytosti  umožňuje  najít  cestu  zpět  ke  svému  Původu.  Neměla  to  však  být  tak
namáhavá  cesta,  jakou  se  nakonec  pro  vás  stala  v posledních  tisíciletích
pozemského času. Bytosti z celého Univerza, jež se chtěly zakusit ve hmotě, měly
k tomu možnost na tomto překrásném místě. Mnohé tak navštívily Zemi. Mockrát
se  inkarnovaly  do  této  nízké  frekvence  a poté  ji  znovu  navždy  opustily.
Vyhledávaly toto místo, aby získaly zkušenosti – a pak pokračovaly do vyšších
světelných frekvencí. Inu, vyzkoušely se v těchto báječných kvalitách husté hmoty,
nasbíraly poznatky – a pokračovaly do vyšších oktáv bytí. Vnitřně i zvenčí  zde
získaným poznáním rostly.

Planeta byla též bohatá na nerosty a poklady, což z ní po pravdě udělalo nej-
vzácnější skvost ve vesmíru. Existují planety a místa, kde převládají nízké vibrace
jako na Zemi, ale duchovní růst na nich není možný. Bytosti  těchto planet,  jež
projevily touhu po vyšším poznání se musely nejdříve inkarnovat na Zemi a až
poté se dokázaly vymanit  z nízkých vibrací  své planety.  I když znaly tajemství
podstaty energie  i různé  technologie,  jejich vibrace  byla  nízká.  Žily v touze  po
moci a pod vlivem hierarchicky organizovaných struktur, velebily majetek a žily
bez  skutečné  lásky  či  poznání  hlubších  hodnot.  Navzájem  jeden  druhého
zneužívaly  a neustále  mezi  sebou  soupeřily  a bojovaly.  Jejich  vzájemná
komunikace postrádala respektu, každý myslel a jednal pouze ve vlastní prospěch.
Nepřetržité  války  a použití  pokročilých  technologií  téměř  vyústily  do nukleární
katastrofy  či  úplného  zničení  jejich  domovské  planety  a slunečního  systému.
Vysoký stupeň technického rozvoje jim však dal do rukou řešení, jak zachránit své
životní  prostředí.  V zónách  exo  a stratosféry  bylo  třeba  kolem  jejich  planety
vytvořit  ochranný  štít  ze  zlata.  Aby  přežily,  potřebovaly  tedy  zlato;  začaly  ho
odvážet  ze  Země.  Nechtělo  se  jim  však  pracovat,  byly  pohodlné  a sobecké.
Rozhodly se proto na těžbu využít lidskou rasu žijící na Zemi. Zdejší obyvatelé ale
neprojevovali  ochotu  spolupracovat,  byli  vědomí,  ba  byli  na  Zemi  s úmyslem
sbírat božské zkušenosti a vyvíjet se ke světlu. V oněch dobách měla jejich těla
ještě bezchybnou DNA. Pamatovali si svou božskost a nechápali způsoby chování
samozvanců.  Tudíž  se  ony  rozhodly  lidi  přetvořit  pro  své  cíle.  Byli  mistry
genetické manipulace, a tak začali na pozemšťanech experimentovat. Zdeformovali
strukturu  jejich  dokonalé  krystalické  12vláknové  DNA  a deaktivovali  ji  na
nezbytné minimum.

Od těch dob jsou u lidské rasy aktivní jenom dvě vlákna a funkce ostatních
deseti  vláken  je  naprosto  utlumena.  Tento  zásah  podstatně  snížil  i kapacitu
lidského  mozku.  Vaše  možnosti,  svoboda  a nezávislost  byly  zredukované.  Ony
bytosti masivně zasáhly z egoistických pohnutek do vašeho vývoje. Byl to čin proti
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vesmírným zákonům a Prvotnímu zdroji.  Těžký přestupek s následnými účinky,
neboť byl porušen zákon svobodné vůle, což se nesmí stát. Je možné prozkoumat
všechny zóny a roviny zkušeností, ale zasahovat do vývoje jednotlivce se nesmí.
Vývoj lidské rasy se tak odpojením aktivních vláken DNA zablokoval,  a tím se
i téměř úplně znemožnil návrat zpět. Všechny duše, jež se poté na planetě Terra
inkarnovaly, byly tudíž zbaveny své celostní DNA. Ztratily vzpomínku na vlastní
božskost a jejich buňky ztratily přirozenou božskou světelnou energii. Návštěvníci
Země ji geneticky odfiltrovali, a lidi tak odstřihli od světla.

Tehdy se pozornost celého vesmíru soustředila k planetě Terra. Galaktická fe-
derace sledovala události a radila se, jak toto počínání zastavit. Aby se neporušila
světelná  struktura,  musejí  všechny  bytosti  ve  vesmíru  dodržovat  univerzální
zákony. Všeobsahující rovina bytí proto nemohla zasáhnout; dopustila by se tak
stejného  přečinu.  Proto  se  rozhodla  vysílat  na  Zemi  speciální  světelné  vlny
s božskou  informací  a zaplavovat  jimi  lidské  buňky.  Lidská  DNA  však  nebyla
schopná  tyto  vlny  zpracovat.  Přesto  zásobovala  Galaktická  federace  nepřetržitě
i nadále zbývající dvě DNA vlákna světelnými energiemi.

Jak byste si  mohli tuto manipulaci  představit  lépe? Energetická podoba vaší
původní DNA je krystalická a nese v sobě kompletní potenciál božskosti – všechny
myšlenky Prvotního zdroje, až do nejmenších detailů. Vzpomínka na vlastní bož-
skost se u vás nikdy neměla ztratit. Takový byl úmysl Pratvůrce, když se rozhodl
sbírat zkušenosti. Nebylo jeho záměrem, abyste se natolik vzdálili od Pramene.

Kdyby měla lidská rasa nedotčenou DNA, nikdy by se nedala zotročit. A proto
příslušníci oné rasy zasáhli do vašeho vývoje a zbavili vás svobodné vůle. Jejich
cílem bylo, abyste se co nejvíce vzdálili od vlastní božskosti a aby vás více ani
nenapadlo  zatoužit  po  svém  původu.  Měli  jste  zapomenout,  abyste  jim  mohli
sloužit.  Proto  bylo  třeba  přistřihnout  vaše  geny.  V tomto  směru  tedy  odvedli
dobrou práci.  Ponechali vám totiž pouze základní struktury s životně důležitými
funkcemi.  Zbytek kompletně odstavili.  Božská rotace,  věčně  a neustále kroužící
spirála světla byla ve vašich genech přerušena. Jak je to možné? Neboť všechno je
možné a všechny možnosti jsou také úsilím Prvotního zdroje.  Tyto bytosti však
konaly proti zákonu svobodné vůle. Využily pro tento účel všechny své znalosti
a schopnosti.  Hnala  je  touha  po  moci.  Nezajímaly  se  o ničivé  důsledky  svého
jednání. Porušily tak zákony a božskou myšlenku.

Od té doby je vývoj lidské rasy zablokovaný; dokážete využívat jen přirozený
pud sebezáchovy. Přišli jste o všechny ostatní božské navigační systémy. Váš po-
tenciál se scvrkl na minimum pouze proto, aby vás připoutaly coby otroky k této
úrovni bytí. Můžete si to představit asi tak, že věčně vibrující částečky zaclonily
jakousi umělou světelnou bariérou. Zredukovaly je na dva mini zbytky, a tak dnes
žijete proto, abyste jedli, spali, pracovali a strachovali se o přežití. Jediná božská
funkce DNA, kterou vám nemohly sebrat, je dýchání. Poněvadž vás udržuje při
životě. Dlouho se vám pokoušely vzít i to, ale nepodařilo se jim to. Jejich bezduchá
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věda  přinesla  nehezká  křížení  a mnohé  jejich  výtvory  ve  vyšlechtěných  tělech
nepřežily.  Zůstal  vám  tudíž  jenom  úžasný  božský  dech,  jenž  vás  v každém
okamžiku  vašeho  bytí  spájí  s celistvou  myšlenkou  Prvotního  zdroje.  Tedy,  váš
dech je jedinou cestou, jak si to zpětně uvědomit. Dokázaly vám sebrat svobodnou
vůli, ale nemohly vás připravit o božský dech.

Původně neexistovala žádná tělesná omezení či postižení; vyvinula se až v důs-
ledku genetických experimentů. Lidská rasa do dob svého umělého přetvoření ne-
trpěla  žádnými  chorobami  ovlivněnými  činností  mozku,  neboť  vaše  DNA
vibrovala v dokonalé harmonii s Prvotním zdrojem. Mohli jste sbírat zkušenosti na
úrovních  pevné  hmoty,  avšak  nepodlehli  jste  přitom  mutacím.  Počínaje  onou
dobou však inkarnace na planetě Terra znamená, že bytost se nejenom včlení do
materie, ale je přinucena také vědomě vstoupit do tohoto mutovaného genetického
procesu.

Země je jediným místem ve vesmíru, kde je možné sbírat zkušenosti v husté
hmotě.  Tuto  okolnost  byla  proto  nucena  vzít  v úvahu  každá  z bytostí,  jež  se
rozhodla  dále  vyvíjet  na  Zemi  a přizpůsobila  tomu  rovněž  svůj  duševní  plán.
Inkarnací na Zemi duše nejenom automaticky vstoupí do procesu zapomnění, ale
musí se také vzdát své neporušené božské DNA. Proto je vstup na tuto rovinu
a odhodlání zakusit se v tomto labyrintu, který nemá v celém Univerzu obdoby,
pro každou duši odvážným krokem. Je to výsledek experimentů oněch bytostí, jež
vás  proměnily v otroky.  Zablokovaly  přirozené  proudění  energie,  a vaše  těla  se
stala náchylná na nemoci. Lidský kód DNA nejprve rozložily na jednotlivé složky,
a pak  pomoci  elektromagnetických  pulsních  frekvencí  původní  vibraci  uměle
zablokovaly.  Na  závěr  působením  elektromagnetických  polí  změnily  směr
pravotočivé  vibrace  vaší  DNA na levotočivou,  což  je  v protisměru  k božskému
otáčivému pohybu celého Univerza. A tak se nacházíte, abych se vyjádřil vaší řečí,
v mrtvém bodě.

Vaše  DNA  ale  existuje  a každým okamžikem vašeho  vědomého  bytí  ji  lze
reaktivovat. Počínaje tímto zásahem manipulovaly a uměle udržovaly všechny ele-
ktromagnetické  frekvence  na planetě.  Během pokusů na lidské rase  vyzkoušely
mnoho různých upravených variant DNA. Inverzní funkce či směr božské vibrace
ve vašich genech se nakonec ukázaly být nejefektivnějším způsobem, jak vás lze
oddělit od božského světla.

Výsledek této intenzivní a zdlouhavé práce je patrný dodnes. Podívejte se na
sebe! Kolik z mozkové kapacity využíváte? Nepoložili jste si nikdy otázku, nač
vám je zbytek? Proč vám zakrněla hypofýza nebo epifýza; a k čemu vám tyto žlázy
původně sloužily? Proč si nekladete tyto otázky a svým srdcem nehledáte pravý
smysl těchto orgánů? Dokonale rozvinutí lidé čerpali z univerzálních vědomostí,
nebyli  odděleni  od vesmírné  moudrosti.  Byla to  pevná součást  jejich existence
a každá otázka, která se v jejich vědomí objevila, byla okamžitě zodpovězena.
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Hypofýza řídí všechny tělesné funkce, usměrňuje zásobování těla důležitými
hormony a reguluje je.  Avšak dnes je tato žláza maličkou, v polospánku, a nes-
chopnou naplno rozvinout svoji činnost. Aktivací vaší merkaby, která ji vznítí, se
to změní. Jakmile zahájíte tento proces, merkaba –  Mer (světlo),  Ka (duch),  Ba
(tělo),  převezme řízení dokonalého fungování vašeho těla. A epifýza začne znovu
regulovat činnost mozku a probudí jeho skutečný duchovní potenciál. Obě žlázy
vás ve vzájemné souhře spojují též s Prvotním zdrojem a Univerzem, neboť jejich
dokonalé  fungování  vám umožní  pohybovat  se  s tělem v celém Univerzu,  aniž
byste utrpěli  jakoukoliv zdravotní  újmu. Když sebe i žlázy probudíte z umělého
kómatu, rozzáří se v jejich plné aktivitě a budete překvapeni, jak náhle se změní
vaše tělesné pocity.

Kdysi jste naplno komunikovali s prapoznáním a duším inkarnovaných v tělech
na planetě Terra nebyl vývoj ani zdaleka tak cizí, jako je tomu od dob, kdy byla
vaše DNA pozměněna. Mnohé bytosti si na Zemi nedokážou vzpomenout na svůj
božský  původ.  Jestli  vůbec  v něco  věří,  pak  případně  v Boha,  jehož  vzývají
v kostelech.  Vyhledáváte  podivná místa  na to,  abyste se  spojili  se  zosobněným
Bohem. Na těchto místech máte poté na chvíli pocit, že nejste sami. Na váš božský
původ jste však zapomněli, ba neuvědomujete si ani své pravé bytí na Zemi. Jak
byste to i mohli, není-li  božská vibrace ve vašich genech schopná komunikovat
s Prvotním  zdrojem,  neboť  vaše  DNA  rotuje  opačně.  Vyrobily  z vás  fungující
bytosti,  jež  pro  ně  pracují  a zajišťují  jim  životně  důležité  energie.  Necháte  se
snadno zastrašit  –  a  ony s vámi manipulují  jako se šachovými figurkami. A vy
tomu  dáváte  volný  průběh;  a hlouběji  a hlouběji  se  zaplétáte  do  jejich  osidel.
Zaplavují vás zmanipulovanými vnějšími podněty, aby vás ještě více oddálily od
poznání  a pravdy.  Vynakládají  neskutečné  úsilí,  abyste  se  z jejich  hry
nevysvobodili.

Manipulace vaší DNA nebyla jediným zásahem do vývoje lidské rasy. Jejich
chamtivost, bažení po moci a sobeckost vedly i na planetě Terra k použití zbraní,
které zde nikdy neměly být nasazené. Není nutné porovnávat vaše nukleární zbraně
s jejich. To by se vám ani v myšlenkách nepovedlo; neboť ničivá energie záření
tehdejších  zbraní  byla  mnohem silnější  než  těch,  které  dnes  máte  vy,  a na  po-
zemšťany  měla  nepopsatelný  vliv.  Speciálními  fyzikálními  postupy  vytvořily
kolem  umírajícího  těla  vakuum,  jež  zabránilo  duši  odpoutat  se  od  mrtvého
a rozpadajícího  se těla.  Duše tudíž musela setrvat  uzavřena  v tomto vakuu, kde
probíhal  rozpad,  a nepopsatelně trpěla.  Vakuum se přitom jenom velmi  pomalu
rozplývalo. Upustím od dalších popisů procesů umírání tehdejších bytostí. Toto vše
se uložilo hluboko do paměti vašich buněk, a není vhodné oživovat tuto bolestnou
zkušenost. Momentálně vám to neposlouží; a radím vám, neprobouzejte v sobě tyto
hrůzné  obrazy.  Raději  se  soustřeďte  na  to,  abyste  se  z těchto  svazků  jednou
a provždy vysvobodili.  Pamatujte  na svou božskost  a probuďte v sobě dřímající
moudrost.
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V okamžiku, kdy lidské duše přebývaly v onom strastiplném rozpoložení, ve
vakuu, a kdy byl na planetě Terra život téměř vyhuben, vnímali jsme zkázonosné
vlny tohoto boje v nejodlehlejších oblastech Univerza.

Tehdy  a jedinkrát  zasáhla  do  dění  svou  plnou  silou  Galaktická  federace.
Vysvobodila trýzněné duše a odstranila vakuum. Uvolnila z těl však i duše bojové
rasy, která zasáhla do lidského vývoje. Příslušníci Galaktické federace onu rasu ne-
prodleně a bez jejího souhlasu pevně spoutali s touto rovinou bytí, tudíž se nyní
a zde tyto bytosti inkarnují do hry, kterou si samy vymyslely. Musejí se stejně jako
všechny  na  Zemi  vtělené  bytosti  vyvíjet  a podléhají  stejným  zákonům.  Dokud
nedojdou poznání, nepodaří se jim vymanit z vlastních osidel.

Musejí tedy vyrůst z toho, co samy zapříčinily. Ale v žádném případě nelze tyto
bytosti posuzovat nebo odsuzovat způsobem, jak to rozumově chápete vy. Manipu-
lovaly lidskou DNA, a samy tak ztratily dokonalou strukturu DNA. Také ony pro-
cházejí  inkarnacemi  a údolím  zapomnění  a zakoušejí  všechno  to,  co  způsobily
kdysi samy lidské rase. Vyprostit se z toho mohou pouze tehdy, až si to uvědomí
a zvýší vlastní frekvence. Některé z nich ve světě útlaku a zotročení zcela zdomác-
něly. Mají na Zemi jak lidskou podobu, tak i nesmírné znalosti o vzorcích lidského
chování. Celé své úsilí nasměrovaly proti vašemu vývoji. Zajímá je jen moc a jsou
ovládané neskonalou žádostivostí přivázat vás k této úrovni bytí.

Všechno, co se na vaší planetě odehrává, je přesně naplánováno a strategicky
vsazeno do hry. Pokud omezujete vašeho ducha na tuto rovinu bytí a nepoznáte ce-
lou pravdu, pak se tu budete inkarnovat ještě dlouho. Nepodaří se vám vysvobodit
vaši duši z pout této úrovně. Bytosti oné bojové rasy intuitivně vědí, že i pro ně
existuje  pouze  jedna  cesta  pravdy  a že  podléhají  zákonitostem  husté  hmoty.
Některé z nich jejich aktuální bytí zcela naplňuje – a nejsou ochotné opustit tuto
úroveň. Vyžívají se ve své moci a mají i nadále zájem připoutávávat vás svými
úklady na tuto rovinu a udržovat vás v mrákotném stavu. Avšak navzdory všem
jejich pokusům se jednoho dne i ony vzdají svých představ – a poznají svou pravou
cestu. Neboť i ony jsou součástí celku a jednou se vrátí zpět ke svému Původu, do
Prvotního zdroje.

Pro ně však ještě nenadešel  čas, aby si uvědomily samy sebe. Jednou se ale
probudí  a získají  hluboký vhled,  neboť i uvnitř  nich se ozve touha po domově.
Nyní postupně ztrácejí vliv, protože zbytek lidské rasy se také vyvíjí do vyšších
sfér  bytí.  Jejich  moc slábne a jejich  dosud silný vliv  se  postupně rozplyne,  ba
nakonec zcela ustane. Jejich dny jsou sečteny, a přece vám doporučuji, abyste již
dnes vykročili ke svobodě. Proto vám tímto zprostředkuji celou moudrost, abyste ji
poznali, je pro vás prvořadé. Uplatněte ji v každodenním životě. Vysvoboďte se
z labyrintu této roviny bytí, staňte se volnými a nezávislými.

Nabízím vám v této knize a v dalších spisech všechny klíče, které potřebujete
pro osvobození vaší duše a vašeho ducha. Proto zacházejte s mými slovy pozorně
a dopřejte si čas na to, abyste zprostředkovanou moudrost též praktikovali v životě.
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Rozum se vás bude snažit blokovat! Nedovolte mu, aby nadále ovládal vašeho du-
cha, a uvolněte se z pout, které vám byly nasazeny v této rovině bytí. Je pouze na
vás, jakou cestou se vydáte.

Dovolte, abych vám řekl, že existuje jenom jedna cesta pravdy, která vás vys-
vobodí z vazeb této úrovně bytí.

Nechť slova a moudrost, jež budou následovat, osloví vaše srdce a zaplaví va-
šeho  ducha.  Ať  vám  přinesou  zpět  svobodu  duše  a dovolí  vám  vystoupat  do
vyšších sfér. Otevřete své srdce a naslouchejte moudrosti. Předávám vám důležité
klíče vedoucí ke svobodě.

Přečtěte si vícekrát tato slova, neboť energie, jež se za nimi skrývá, se postupně
přenese do vašeho ducha. Má slova nesou v sobě energii lásky, jež vás zaplaví; a ta
je nasměrována k vašemu duchu. Připusťte tento energetický transfer a otevřete pro
něj své srdce a svého ducha.

Toto je návod pro vaše duše, jak se jednou a provždy vysvobodit z pout této
roviny  bytí.  Všímejte  si  vašich  slov  a myšlenek.  Věnujte  pozornost  tomu,  jak
tvoříte vaše skutečnosti, a zacházejte odpovědně s vlastním životem. Otevřete své
srdce a svého ducha pro zázraky, které čekají jen na to, že je poznáte a že je v sobě
uvolníte.

Klíč ke skutečnému poznání a k hluboké moudrosti nosíte ve svém nitru a mů-
žete ho aktivovat. Dbejte na pozitivní myšlení a výběr slov. Probuďte se a vzpo-
meňte si, kdo ve skutečnosti jste a odkud přicházíte! Vzpomeňte si na pravý smysl
vašeho bytí na Zemi a probuďte se z dřímot!

Ať se má slova dotknou vašich srdcí a urovnají vám cestu ke svobodě! Ať se ve
vás probudí moudrost a pravda – a vynesou vás do vyšších sfér bytí!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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VŠEZAHRNUJÍCÍ ÚROVEŇ
BYTÍ, GALAKTICKÁ

FEDERACE
Jistě se zeptáte: Co je to Všezahrnující úroveň bytí a jaký má význam pro vesmírný
pořádek?  Je  to  souhrnná  rovina,  v níž  jsou  zastoupeny  veškeré  druhy  bytí
a všechny kosmické úrovně jedním vyslancem z každé úrovně existence. A přece
má tento prototyp výhradně znaky dokonalé lásky ke všemu existujícímu.

Vy tuto zónu nazýváte Galaktická federace. Nelze ji však srovnávat se soudním
dvorem. Na planetě Terra nemáte nic podobného. Možná si to představujete jako
arénu, v níž zasedají účastníci – se stoly, lavicemi nebo něčím podobným. Fikce,
které si  v duchu vytváříte,  mají  podobnost  se soudními dvory vaší  úrovně bytí;
a vždy je tam i nějaká osoba, jež rozhoduje. Váš způsob myšlení v hierarchiích na-
plňuje tento prostor představami a obrazy, jak je znáte z vaší úrovně. Chybí vám
však  výrazy,  nedokážete  tuto  zónu  popsat.  Je  to  obrovské,  samostatné,
z vesmírného  pořádku  se  vyčleňující  božské  energetické  fórum  všech  bytostí
existujících v Univerzu; bez ohledu na to, jaké mají vibrace. V této vesmírné radě
má každá bytost jednoho vyslance. Podstata některých vyslanců je velmi hmotná
a hustá,  jiní  zase  podléhají  vyšším  frekvencím.  Společně  tvoří  radu,  která
monitoruje, dohlíží na všechny vesmírné procesy. Nic, co se kdekoliv v Univerzu
děje,  neunikne  jejich  pozornému  oku.  Zde  se  vše  zaznamenává  a vylaďuje.
Zkoumá  se,  zda  je  nutný  zásah  z vyšší  úrovně,  nebo  stačí  řešit  situaci
intenzivnějším přísunem božských, čili vyšších světelných frekvencí. Je to prostor,
kde všichni, navzdory rozdílným úrovním bytí a různým stupňům frekvencí, žijí
v harmonii a mají vědomí sounáležitosti. Vše, co je, a vše, co bude, je tu vyvážené.

Není zde hierarchií ani rozdílů, neboť každá bytost si je plně vědoma svého
původu. Všichni jsou jedním a nikdo nemá pocit oddělenosti. Ve svých protějšcích
tu každá bytost poznává pouze různé zkušenostní úrovně Zdroje, a tak je každý
milovanou  součástí  toho  druhého.  Splývají  tady  v harmonii  nejrůznější  úrovně
bytí; je to nejneutrálnější místo mimo Zdroj.

I když zde těsně vedle sebe přebývají nejrozdílnější úrovně existencí, všichni
jsou si vědomi jednoty bytí. Nikdy se tu neprojevily nízké pocity, a nikdy nedělaly
rozdíly, navzdory všem zde existujícím protikladům, neboť tu vše pramení z myš-
lenky Pratvůrce – přichází ze Zdroje. Na Všeobsahující úrovni bytí se nikdy ne-
může zrodit kosmický chaos, poněvadž v tomto prostoru mohou vedle sebe přebý-
vat všechny zkušenostní úrovně bytí i nejrůznější frekvence a vibrace. Všichni jsou
si vědomi svého božství  a toho, že v Univerzu existují různé roviny zkušeností.
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Nikdo tu nehodnotí, nesoudí, nevylučuje druhého, nepodceňuje někoho ani nepo-
hrdá jiným, a není zde lepšího či horšího. Všechny božské myšlenky a zkušenostní
úrovně tady splývají, žijí vědomím svého božského původu a jednoty s Prvotním
zdrojem. Zdroj dohlíží na této úrovni sám na sebe a předává se odtud do všech
úrovní bytí. Každá bytost Univerza sem vyslala svého zástupce. Váš lidský rozum
by se velmi podivil, kdyby se setkal tváří v tvář s touto různorodou paletou tvorů.
Myslíte  si,  že  bytosti,  jež  nazýváte  mimozemšťany,  musí  být  zelené,  šedé,
velkooké,  anebo  že  vypadají  jako  netvoři?  Ach,  velmi  se  mýlíte,  když
předpokládáte, že jenom lidem je vlastní tato genetická struktura! Tvary a struktury
všech individuí jsou výsledkem božské myšlenky – všichni jsme stvořeni podle
prvotní, formotvorné a zhmotňující představy.

Všechny bytosti bez rozdílu mají v sobě prvotní, božský strukturální kód DNA,
a proto původcem jejich vzezření je prvotní myšlenka. Představují pouze různé sta-
vy bytí a odlišné vibrační frekvence. Ty podmiňují různé tělesné formy. Výška, vá-
ha, barva vlasů a pleti, odlišný vzhled vás činí individuálními a jedinečnými. Zák-
ladní stavbu vašich těl však tvoří jednotně vibrující prastruktura božské harmonie,
a tento  vzhled  je  neměnný.  Zmanipulované  myšlenkové  obrazy  vašeho
zatemnělého  ducha  vám sice  namlouvají  opak,  nejsou  to  však  jasné  představy
o skutečnosti. Rádi třídíte a přímo závodíte v ustavičném porovnávání. Diferencu-
jete, odsuzujete, vylučujete druhé z dosahu vaší přízně, hodnotíte je podle vzhledu
a materiálních  prostředků.  Středem  všeho  jste  většinou  vy  a považujete  se  za
měřítko jiných. Z tohoto vašeho zdánlivého středu se neustále posuzujete i sami –
zdali patříte k těm lepším nebo horším. A podle stejných kritérií si svou bujarou
fantazií  malujete  i obraz  mimozemšťanů.  Nedokážete  si  však  představit,  jak
vypadají skutečně. Váš duch je natolik ovlivněn médii a lidmi vaší úrovně bytí, že
za realitu považujete pouze vlastní myšlenky a fantazie. Vraťte se zpět k prvotní
myšlence  vašeho  božského  původu.  Uvědomte  si,  že  z téhož  Prvotního  zdroje,
z Pratvůrce,  z Božské(ho)  matky-otce,  pocházejí  i ostatní  obyvatelé  Univerza.
Všichni, bez výjimky, jsme navěky propojení. Dovolte této myšlence, aby pronikla
vaší  podstatou a zaposlouchejte  se do svého srdce.  Každý jeden  z nás  prochází
úrovněmi nejrůznějších zkušeností a přebýváme v různých frekvenčních rovinách,
přesto jsme však JEDEN, jsme JEDNOTA a navěky nedílnou součástí Prvotního
zdroje. Jsme JEDEN; a když to uznáme, poznáme i pravdu. Naše vnější struktura je
identická  s božsky krystalickým kódem DNA Prvotního zdroje  a s  jeho touhou
poznat se ve všech odstínech bytí. Vznikli jsme z nekonečného Ducha, z prvotní
myšlenky Tvůrce a z jeho představy o vnější kvalitě bytosti. Všechny vaše, nikoliv
zrovna  nejlíbeznější  představy  o mimozemských  bytostech  mají  svůj  původ
v lidské  fantazii.  Mezi  námi  zvrácenost  neexistuje.  Je  přítomná  jen  ve  vašem
vědomí,  je  výsledkem vašich  domněnek.  Vycházejte  z toho,  že  vaše  představy
o mimozemšťanech jsou jenom manipulovaným zrcadlovým obrazem, který vám
má nahnat strach, a sice proto, aby tyto bytosti ve vás vzbudily odpor. Tak, jako
odmítáte  bratry  a sestry  z vašich  vlastních  řad  a máte  pocit,  že  jsou  vám  cizí,
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nepřijmete ani mimozemšťany. Jestliže však otevřete své srdce, spatříte sami sebe,
neboť  oni  i ony  jsou  vaší  nedílnou  součástí.  Otevřete  své  srdce  těmto  slovům
a nabudete přibližnou představu o tom, co se děje zde,  na Všezahrnující  úrovni
bytí. Dosáhli jsme tu stavu, o který usiluje Prvotní zdroj pro všechny bytosti Uni-
verza – stav harmonické sounáležitosti, bez rozdílů, bez hierarchických stupňů, bez
oddělenosti či hodnocení. Kdybyste tuto úžasnou sounáležitost dokázali obsáhnout
svým  duchem,  okamžitě  byste  si  uvědomili  bezrozměrnost  nekonečné  lásky
Prvotního zdroje. Zatoužili byste přenést tuto lásku do vašeho života. Je to stav
dokonalé  jednoty,  díky  níž  splývá  vše  existující  v hluboké lásce  a úctě.  Nikdy
nejste  sami,  nejste  odděleni;  tito  vyslanci  nad  vámi  bdí,  poněvadž  jste  jejich
součástí. Nejsou válečným vesmírným loďstvem ani navlečení do skafandrů, jak si
je  představujete  vy.  Patří  k vám  a jejich  posláním  je  zachovat  vesmírný  řád.
Udržují rovnováhu mezi dimenzemi, frekvencemi, mezi vibračními rovinami. Je
pravdou, že existují na úrovni, která má prostorové hranice, a z níž mohou působit
na všechny zóny Univerza. Navzdory těmto hranicím však svobodně vnímají neko-
nečnost  prostoru.  Dimenze,  v níž  existují,  se  pohybuje  skrze  sílu  jejich  ducha
a může volně plavat celým vesmírem. Jsou stále při vás a vždy dosažitelní, neboť
jste  jedním celkem.  Jsou  strážci  vesmírného  řádu,  a proto  je  někdy srovnáváte
s flotilou. V tomto smyslu je vaše interpretace správná, ale sestavu posádky a její
úlohu nechápete  správně.  Jak  byste  mohli  mít  správnou  představu,  když  do  ní
mícháte obrazy z vašich sci-fi filmů? Realita a pravda se tak nutně musí zakalit.
Vzhled  loďstva  je  sotva  uchopitelný  lidským  rozumem,  a tudíž  tento  prostor
nebudu popisovat slovy. Snažte se pochopit, že všechno existující má tam svého
vyslance;  je  to mocná a všeobsahující  rovina, avšak přece má své hranice.  Váš
slovník nedokáže pojmout její skutečný rozměr. Kdybyste ji však i dokázali přece
jenom  zhlédnout  zrakem,  její  skutečná  velikost  by  se  ukázala  pouze  vašemu
nekonečnému duchu. Proto vás prosím, zabývejte se zatím jen tím, co se v této
rovině  děje,  a nepokoušejte  si  představovat  její  rozměry,  neboť  by  vám  to
neprospělo.  V hlavách  by  se  vám  zrodily  lidské  fantazie  namísto  reality.  Na
Všezahrnující rovině je zaregistrována každá vtělená bytost a zaznamenávají se tu
všechny její pozitivní a negativní činy. Již desítky let vašeho pozemského času se
odsud  cíleně  vysílají  na  Zemi  silné  energetické  vlny,  které  vám  mají  pomoci
probudit spící vědomí. To je jediná možnost, jak vás dosáhnout hluboko ve vašich
buňkách,  aby  se  váš  duch  otevřel  pro  kosmické  informace.  V minulosti  se  už
mnozí  z vás  probudili  z mrákot  a našli  kotvu  v náboženstvích,  esoterických
spolcích či duchovních učeních. Intenzivní světelné vibrace a nepřetržitá působení
na  molekulární  buněčnou  strukturu  lidstva  mnohé  z vás  podnítilo  hledat  smysl
vlastní existence. Něco, co se nedá popsat vašimi slovy, vás vyzvalo hledat skrytý
smysl pod povrchem. Vaše buňky toto volání zaregistrovaly,  nikdo však přesně
nevěděl, jak k takovému hlubokému obratu vlastně došlo. Neustále k vám proudí
světelné frekvence, které jsou stále silnější a díky nimž stále intenzivněji odkrýváte
ve svém nitru pravdu. Jedině tímto způsobem vás můžeme oslovit, protože zbytek
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vaší  12vláknové DNA je i nadále  neaktivní.  Existuje pouze jedna možnost,  jak
můžete  reaktivovat  vaši  levotočivou  DNA  –  hluboké  i upřímné  poznání
a připravenost přijmout moudrost silou čistého ducha. Ten pak uvede kousek po
kousku původní strukturu DNA opět do božské rotace.  Tento zablokovaný kód
v sobě můžete znovu aktivovat jen vy sami. Plánem jistých bytostí bylo tuto funkci
ve vás zcela zrušit, ale nedokázaly vás úplně odizolovat od Prvotního zdroje. Proto
je  pro  ně  nesmírně  důležité,  aby  vás  hluboce  a pevně  držely  připoutané  ke
společenskému dění ve vaší úrovni bytí. A tak kontrolují, ovlivňují a manipulují
i ty nejnepatrnější stránky vašeho života. Dokonce i vaše děti jsou natolik vzdáleny
světlu, že je velmi snadné odvrátit je od pravé cesty moudrosti. Jsou oběťmi vaší
společnosti; a vy ještě plně podporujete zatemňování jejich duší! Proč dopouštíte,
aby si svého otevřeného ducha omezovaly nesmyslnými počítačovými hrami? Proč
je  obíráte  o čistotu  duší  a vydáváte  napospas  energeticky  negativním  vlivům
společnosti? Ony cílí  na duše vašich dětí, chtějí si  je připoutat  a udržet,  jelikož
vědí, že nadešel soumrak jejich éry. Jejich snahou je věznit ve vaší úrovni bytí co
nejvíce duší. Je jim jasné, že nastal čas, kdy se cesty rozdělují – a dělit se bude
i lidstvo. Svou arénu si chtějí zalidnit co největším počtem bytostí. Chtějí-li přežít,
nutně potřebují  vaši  energii.  Proto mají  obrovský zájem odvést  vás od poznání
a nedovolit vám oživit vaše skutečné schopnosti. Mějte tudíž otevřené oči a buďte
ostražití!  Poslouchejte pozorně, co říkají, čtěte s odstupem co píší, a pak zjistíte,
jak těsně vás svírají jejich chapadla, jak jste uzamčení v hradbách, které kolem vás
postavily. Uvědomte si, že jejich zájem o vaše dobro je jenom hraný. Jistě by vám
samy nikdy nevyjevily, že jste svobodné bytosti a že vás od počátků jejich útlaku
zaplavují nepravdami. Zamýšlejí vás na sebe navázat, neboť prahnou po energiích
vašeho  strachu,  pochybností,  starostí  a nouze.  Živí  se  vašimi  negativními
energiemi a jejich hlad je bezedný. Energeticky vás vysávají, čímž narůstá jejich
síla. Nedovolte jim  více sahat na vaše duše – zbavte se proto všech negativních
emocí! Zbavte se pout, které vás vážou k této rovině, a nebojte se! Kdybyste mohli
vidět, kolik obyvatel vyšších úrovní stojí při vás a chtějí vám pomoci, abyste našli
cestu  z tohoto  labyrintu!  Od  počátků  jsou  při  vás  a s  láskou  i oddaností  vás
podporují při práci na sobě – chcete-li to také sami. Neciťte se ani osamělí, ani
opuštění.  Nepochybujte  o existenci  jediného Božství.  Nejste  a nikdy jste  nebyli
sami.  Nasbírejte  odvahu  a vysvoboďte  se  z obklíčení.  Obracejte  se  na  vaše
duchovní  průvodce  o pomoc  a podporu;  neboť  dokud  sami  neprojevíte  zájem
a připravenost, nemohou a nesmějí vám pomáhat. Každé rozhodnutí musí být výs-
ledkem vaší svobodné vůle. Jen tehdy, jakmile se pro tuto cestu rozhodnete sami
a požádáte je o pomoc, mohou vám ji poskytnout. Ani vteřinu vaší pozemské exi-
stence se už neciťte více osamělí, neboť bezpočet bytostí čeká pouze na to, aby vás
podpořily v procesu nalézání sebe sama. Reaktivujte svého ducha a naslouchejte
jejich hlasu. Pocítíte, jak vámi proudí různé energie, a naučíte se stále více otevírat
jejich frekvencím. Nejste sami – a ani nikdy nebudete! Nadešel čas velkého probu-
zení; vždyť nádherná planeta Terra je na cestě vzestupu. Je to doba změn a nové
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orientace.  Probuďte  se  a konečně  získejte  znovu  svoji  svobodu.  Světelné
frekvence, které k vám nepřetržitě proudí, vám usnadní cestu poznání a rychleji vás
připraví  na  nové  vibrace.  Každý,  kdo  je  odhodlán  otevřít  se  vnitřnímu  růstu
a hlubokému poznání, automaticky zakusí reaktivaci své božské struktury, dvanácti
vláknové  DNA,  a dosáhne  tak  nové  úrovně  bytí,  nové  oktávy  planety  Terra.
Zaposlouchejte se do svého srdce! Proč chtějí od vás, abyste se nedotkli pravdy,
a proč vás různými způsoby manipulují? Proč vám chtějí namluvit, že toto je jediná
realita  a vše  ostatní  jenom  vaše  fikce?  Zaposlouchejte  se  do  vlastního  nitra
a pociťte touhu vaší duše. Chce pokračovat na své cestě, na cestě domů. Prahne po
dokonalosti.  Ach,  lidé,  tak  velmi  vás  prosím,  probuďte  se  konečně,  a poznejte
pravý smysl i cíl vašeho pobytu na této úrovni bytí! Okamžitě tak oživíte velké
části vaší DNA a zažijete zázrak na vlastním těle! Používejte vašeho ducha znovu
na to, k čemu byl stvořen. Můžete a máte na Zemi žít v radosti a ve svobodě. Země
nikdy  neměla  být  místem  zotročení.  Žádná  bolest,  nemoc,  žádné  starosti,
nedostatky  či  smutek  neměly  zatěžovat  vaše  srdce.  Tuto  znamenitou  rovinu
zhuštěné materie jste měli využít ke sbírání zkušeností a poznatků, abyste zažili
hmotu. Nikdy jste neměli pocítit odloučenost a nesvobodu. Probuďte se a vnímejte
božské  frekvence  Prvotního  zdroje.  Aktivujte  vaši  DNA  a postupte  do  nového
rozměru bytí. Budete překvapeni, jak lehký a krásný může být život na vaší úrovni.
Musíte se pouze rozhodnout a naplno v této realitě také žít. Pokud jste si jednou
umínili jít cestou poznání, žádná nízká síla vás z této stezky neodvede. Lidé, po-
pravdě, co můžete ztratit? Poznání a vysvobození vašich duší vás povznese na nej-
vyšší  roviny  bytí,  a světlo  Pratvůrce  opět  pronikne  nejjemnějšími  částečkami
vašich těl. Uvědomte si vaše Já a roztrhněte obruče útlaku. Osvoboďte se a sami se
rozhodněte pro cestu,  jíž půjdete.  Umíte si  představit,  kolik pomocníků vás  při
vašem díle doprovází? Obdivují vás, neboť to, co se chystáte zdolat, je nesmírné
mistrovství. Tato událost nemá v celém vesmíru obdoby; ještě nikdy se něco tako-
vého neudálo. Možná tomu nevěříte, ale obdivují vás kvůli tomu, co vás čeká. Tato
vaše inkarnace je jedinečnou a největší výzvou duše. Dosáhnout mistrovství v této
husté hmotě a s poměry, jaké jsou na vaší planetě, je vskutku vrcholný výkon! Je to
vesmírné divadlo, jde o nejvyšší výzvu, jaké bytost vůbec může čelit. Vazby v této
drsné  hmotě  jsou  stále  pevnější  a manipulované  okolnosti  vašeho  života  stále
složitější. A přece se blíží den oddělení,  kdy se planeta Terra osvobodí z těchto
hutných souvztažností. Vaše planeta podstoupí očistu a přejde do nové roviny bytí;
všichni tvorové, kteří se do té doby přiměřeně vyvinou či přizpůsobí, zůstanou na
ní.  Nemusíte  mít  strach  a nesnažte  se  nastávající  události  postihnout  lidským
rozumem. Ztroskotali  byste,  a proto vás prosím, tady a teď, nechejte  proudit do
vašeho  ducha  klid.  Vaše  mysl  tuto  jedinečnou  kosmickou  událost  nepochopí;
nemůže, poněvadž rozum je omezený a neohebný. Mějte důvěru a rozpusťte strach,
který vás obírá o síly a brání vám pokračovat na cestě k božskosti. Strach by vás
mohl znovu odstřihnout od přirozeného probuzení a přerušil by kontinuitu. Ujišťuji
vás, že nic špatného se vám nestane. My všichni jsme při vás a milujeme vás pro
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to,  kdo jste,  co jste,  kvůli  vaší  podstatě.  Jste nádherné  bytosti  a vaše  duchovní
pomocníky by potěšilo, kdyby vám mohli na vaší cestě vědomě pomáhat. Je třeba
jim pouze důvěřovat a projevit zájem o jejich pomoc. Všechno ostatní se vyřeší
samo od sebe.  Jen se  nenechávejte  neustále odvádět  z cesty.  Stůjte  si  za  svým
vnitřním  přesvědčením  a pravou  realitou;  a nenechávejte  se  odvracet  od  cíle
světskými názory.

Zostření  situace  na vaší  planetě je vlastně hlubokým a posledním nádechem
Země.  Je  to  období  mohutné  očisty  a přírodních  pohrom.  Čelte  tomuto
přirozenému průběhu událostí vědomě, a nezakrývejte si oči. Je to očistný proces,
neboť lidská rasa neustále zatěžuje planetu. Co myslíte, jak se asi cítí Země? Umíte
si  vůbec  představit,  že  žijete  na  zádech  obrovského živého  tvora?  Vystačí  váš
lidský rozum na to, abyste tuto pravdu pochopili? Umíte si aspoň mlhavě vybavit,
jak  moc  tato  bytost  trpěla  v důsledku  lidského  počínání?  Kolik  bolesti  musela
unést? Hledáte-li odpovědi na tyto otázky – najdete je zde. K tomuto tématu se
vrátíme později.

Všezahrnující  úroveň  bytí  je  tedy  ústřední  rovinou  všech  bytostí  Univerza,
neboť  každá  bytost  sem vyslala  reprezentanta  svého  druhu.  V této  energetické
alianci  jsou  zastoupeny  všechny  existující  bytosti  –  a  spolu  tvoří  harmonické
společenství.  Tato  zóna  je  ztělesněním  neoddělitelnosti  od  Prvotního  zdroje,
dokonalé harmonie  a souhry všech bytostí  v nekonečné lásce.  Vaše  slova a city
jsou  od  takové  lásky  příliš  vzdálené,  poněvadž  tato  láska  nemá  hranic  a je
nekonečná.  Cílem  Prvotního  zdroje  je  harmonická  souhra  všech  jedinců,  kteří
sbírají ty nejrozmanitější zkušenosti na rovinách prožívání a bytí, jelikož všichni
jsou  vyslanci  Pratvůrce.  I když  je  každý  jedinec  stavbou,  úrovní  vnímání
a zkušenostmi  velmi  rozdílný,  všichni  jsme  propojeni;  byli  jsme,  jsme  a vždy
budeme  nedílnou  složkou  Prvotního  zdroje.  V této  zóně  vládne  vesmírná
rovnováha. Jelito nutné, proudí odsud jemně a harmonicky pomoc do jednotlivých
úrovní  bytí.  I vaši  duchovní  průvodci  dostávají  podporu  odtud.  Jakmile  o to
požádáte,  v každé  životní  situaci  vám  poskytnou  individuální  pomoc.  Každý
vyslanec  pečuje  o záležitosti  své rasy.  Odtud se táhnou všechny nitky a osobní
průvodci každé inkarnované bytosti tu dostávají při svých úkolech podporu a rady.
Odtud je vysílána veškerá pomoc pro každou bytost na individuální cestě poznání
v případě,  že  o ni  požádá. Pouze  otevřete-li  se  spojení  se  svým  duchovním
průvodcem,  může  být  vaše  prosba  vyslyšena.  Tehdy  se  vytvoří  optimální
podmínky k tomu, aby každá bytost dosáhla výsledného stavu podle její prosby.
Někdy si však neuvědomujete nebo nevidíte všechny okolnosti či možnosti, které
byly pro vás vytvořené ve smyslu této pomoci. Častokrát přehlédnete ten či onen
vzkaz nebo poukaz vašich duchovních průvodců, a oni pak hledají další cesty, aby
se  jejich  svěřenec  dopracoval  do  cíle.  Mnohokrát  je  pro  pomocníky  nesnadné
vzbudit  pozornost  chráněnce  v jeho  světě,  neboť  si  často  jejich  znamení
a pomocných aktivit nevšímá. Buďte si však jisti, že každý, kdo o pomoc požádá,
ať  by  byl  ve  vesmíru  kdekoliv,  se  může  na  ni  spolehnout.  Během  celé  vaší
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inkarnace  máte  po  boku  pomocníky,  kteří  čekají  jen  na  to,  aby  vám pomohli
v nesčetných životních okamžicích. Většina průvodců však během celé inkarnace
svého svěřence  nedostane vůbec  příležitost  konat.  Pomoci  mohou pouze  tehdy,
když je jejich svěřenec skutečně a vědomě přijme. Pamatujete si,  jak často jste
zažili okamžiky a situace, v nichž jste si pomysleli, že jste měli vy, či jiná osoba
u sebe anděla strážného? Jak často jste vyslovili tuto větu, ale její hluboký význam
a v  ní  ukrytou  realitu  jste  si  do  důsledků  vůbec  neuvědomili!  Definitivní
přítomnost  anděla  jste  nepřipustili.  Byla  to  pro  vás  jenom hezká  fantazie  a na
okamžik vás možná prodchnul pocit: ach, příliš pěkné na to, aby to byla pravda.
Vy,  lidé,  jste  ti  největší  pochybovači  v Univerzu.  Přímo  chorobně  odmítáte
záchranné ruce z neviditelných sfér. Kdybyste se častěji zabývali vaším duchovním
průvodcem či andělem strážným, kdybyste s ním rozmlouvali, otevřely by se vám
mnohé příjemné možnosti. Tato Všezahrnující rovina je energetickým pramenem
harmonické  sounáležitosti  a spolupráce  duchovních  průvodců  s jejich  svěřenci.
Pole působení tohoto energetického fóra nelze popsat vašimi slovy v žádné lidské
řeči. Je velkolepé a dokonalé. Pouze neomezený duch a otevřená srdce se k tomu
mohou přiblížit. Vy, lidé, vycházíte z představ, které o procesech v Univerzu máte.
Rádi  tuto  rovinu  přirovnáváte  ke  scénám  z vašich  sci-fi  filmů.  Vesmírným
bytostem oblékáte  šaty  podle  vašich  zažitých  obrazů.  I vaše  představa  nejvyšší
vesmírné rady je proto jen fantazijní fikcí. Nesedí zde ve sněmu či v parlamentu
nijací moudří muži, ba ani nerozhodují o dění v galaxiích. Nikdo tu nesoudí ani
neodsuzuje.  Tyto  představy  odpovídají  výlučně  vaší  úrovni  bytí,  avšak  nikoliv
realitě. Tato energetická rovina se nepodobá ani parlamentům, ani soudům vašich
pozemských  vládních  struktur.  To  jsou  jenom  vidiny  vašeho  rozumu,  které
v žádném  případě  nevypovídají  o této  úrovni.  Nikdo  tu  nad  nikým  nezvedá
varovný  prst.  To  se  nemůže  stát,  neboť  všichni  jsou  zde  v harmonii.  Dbají
o vesmírný  řád  a o  pomoc;  vedení  a oporu  poskytují  odsud  velmi  opatrně,
poněvadž konečným cílem veškerých inkarnací je soulad všech existujících bytostí,
dokonalá,  láskyplná  a vyvážená  jednota.  To  je  nejvyšším  záměrem  Prvotního
zdroje. Cílem je ukotvit či posílit vesmírný řád a lásku v každém tvoru a všechny
bytosti harmonicky propojit. To je pravá podstata a smysl této roviny. V žádném
případě neplní úkoly vesmírné flotily. Pravdou však je, že ve vesmíru jsou i bratři
a sestry, kteří vás činorodě podporují při ochraně vaší planety. Bez přestání hlídají
a posilují magnetickou síť planety Terra.  Neúnavně vyrovnávají  její  energetický
ochranný štít, protože silným působením vašich vysokofrekvenčních antén, satelitů
a elektromagnetických  rušivých  polí  nejrůznějšího  druhu  a původu  by  se
nezvratitelně  narušila  exosféra  i ionosféra.  Neustále  vyrovnávají  disproporce
a opravují  trhliny  způsobené  vysokými  elektromagnetickými  frekvencemi.
Skuteční konšelé vaší úrovně bytí mají v první řadě zájem, aby zamezili přílivu
kosmických informačních vln na Zemi, které k vám z vesmíru nepřetržitě proudí.
Ruší  tudíž  všechny  frekvence  božského  světla  a různými  prostředky  se  vám
pokoušejí zabránit v tom, abyste reaktivovali svoji božskou 12vláknovou DNA. Je
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to však jen planý pokus. Zoufale se o to sice snaží, ale marně, neboť přívaly světla
a energie z Prvotního zdroje tyto bariéry postupně prorážejí. Vy si však tyto tvory
pletete  s bytostmi  Všezahrnující  roviny,  ale  je  to  pouze  zrcadlení  vaší  fantazie
ovlivněné  nesčetnými  knihami.  Je  to  jako  ve  hře  tichá  pošta,  kde  každý  hráč
zachytí myšlenku svého předchůdce, rozvine ji, něco k ní přidá, až jsou nakonec
všichni  účastníci  přesvědčeni  o tom, že  výsledná  myšlenka či  obraz  odpovídají
skutečnosti.  V okolí  planety  Terra  se  ve  vesmírných  lodích  pohybuje  nespočet
bytostí. Jsou reálné, nejsou vymyšlené. A opravdu existuje i vesmírná flotila, která
má  na  starosti  ochranu  Země.  Avšak  tyto  bytosti  nemají  nic  společného  se
Všezahrnující rovinou bytí a v žádném případě nemají nepřátelské úmysly. Zbraně
mají  jen  na  to,  aby  v případě  nutnosti  zneškodnily  vaše  nebezpečné  nukleární
hračky. Kdyby se situace na Zemi vyostřila natolik, že byste měli v úmyslu naplno
použít  tyto  ničivé  nástroje,  musely  by  zasáhnout,  protože  by  to  mohlo  narušit
vesmírnou rovnováhu. Úkolem této vesmírné flotily je tedy ochrana vaší planety
a zachování  vesmírné  rovnováhy.  Pouze  v tomto  případě  smějí  z jejich  roviny
zasáhnout. Vaše vlády s nimi měly již mnohokrát kontakt. Tyto bytosti je varovaly
před  použitím  nukleárních  zbraní.  Kolem  Země  udržují  citlivý  energetický
ochranný štít; a dbají o to, aby se v žádném případě neporušily brány mezi dimen-
zemi, které jsou na vaší planetě i mimo ni. Aktivity vašich vlád jsou dobře sledo-
vány. To je úkolem těchto bytostí pohybujících se v obrovských vesmírných korá-
bech  v blízkosti  vaší  planety.  Vaše  vlády  vás  o tom neinformují,  i když  o nich
dávno vědí. Dlouho to však před vámi tajit nemohou. Blíží se doba, kdy vyjde na
světlo  i toto  tajemství.  Jak  na  to  zareagujete  vy?  Jste  schopni  to  přijmout  bez
jakéhokoliv strachu? Podaří  se vám v okamžicích,  až to vyjde najevo, zachovat
klid?  Nenecháte  se  ovlivnit  médii?  Připravte  se  na  to  a připusťte  pro  sebe
myšlenku, že nejste ve vesmíru sami! Čím dříve se s touto skutečností spřátelíte,
o to  úžasnější  bude okamžik pravdy.  Máte množství  přátel  a pomocníků;  a jsou
mezi vámi! Jak jsem už sdělil: Jsou i kolem vaší planety a starají se o její ochranný
štít.  Čistí  stratosféru  a posilují  nové  koordináty  pro  posun  pólů.  Tuto  flotilu  –
použiji-li  váš  slovník – tvoří  bytosti  z páté  až  sedmé dimenze.  Nejsou to  však
vzestoupení  mistři  sedmé  dimenze,  neboť  jejich  úkolem  není  předávat  lidstvu
moudrost.  Kdykoliv  však  zatoužíte,  můžete  s nimi  navázat  spojení.  Jejich
technické  znalosti  jsou na  vysoké úrovni,  jsou v této oblasti  specialisté  a jejich
práce je velmi působivá. Jistě by vás nadchlo a pocítili byste obdiv, kdybyste viděli
vnitřek takové lodě a poznali technologii, která ji pohání. Všechny vaše sci-fi filmy
a fantazie jsou od reality příliš vzdálené. Neustále se pokoušíte vyvíjet představy
nejpodivuhodnějších  energetických  zdrojů,  které  by  takové  lodě  poháněly.
Používáte však na to jen možnosti omezeného rozumu. Takovými technologiemi
by  se  loď  nedostala  ani  na  okraj  vašeho  slunečního  systému!  Sami  si  stavíte
hranice, hledáte-li a používáte-li pohonné mechanismy vaší úrovně bytí.

Dálavy Univerza se pro vás otevřou pouze tehdy, začnete-li využívat potenciál
vašeho neomezeného ducha. Ve vaší fantazii a ve vašich filmech cestujete sice do
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vzdálených galaxií rychlostí světla, ale vaše vesmírné lodě přitom poháníte obrov-
skými a nemotornými technologiemi. Přestože jste vymysleli několik možností re-
gulace rychlosti, jsou to stále jenom mechanická a omezená řešení.

Položte si a upřímně si i zodpovězte tuto otázku: Co je rychlejší než světlo?
Napadá vás přitom něco? Co může být rychlejší než světlo a která energie ve ves-
míru je nejsilnější? Co tvoří a řídí vaše životy? Co formuje vaše rozmanité skuteč-
nosti,  vaše  reality?  Nuže,  je  to  síla  myšlenky,  a ta  vůbec  nepotřebuje  složité
pohonné hmoty. Všechny vesmírné koráby kolem vaší planety Terra pohání cílená
a čistá energie myšlenky, a v žádném případě nukleární energie. To však omezený
lidský  rozum sotva  pochopí,  neboť  i tuto  hnací  sílu  by  chtěl  vtěsnat  do  kolejí
vnějších parametrů. Uvědomte si, že ve vesmíru existuje mnohem více možností,
než je váš rozum vůbec dokáže pojmout. Omezený rozum vás nikdy nepustí za
hranice vaší úrovně bytí. Žije, takříkajíc, v pevných strukturách a podle přísných
pravidel vaší společnosti. Pomáhá vám, abyste sbírali zkušenosti v hrubohmotném
stavu bytí.  Pokud mu však  dovolíte  vámi manipulovat,  ovládne vás,  váš  život,
a nedovolí  vám  poznat  pravdu.  Nezapomeňte  tato  má  slova.  Kromě  vašeho
omezeného rozumu potřebujete i čistou a dokonalou 12vláknovou DNA.

Otevřete své srdce a začněte si připouštět existenci jiných realit. Změňte úhel
pohledu a uvolněte se ze zastaralých či stísněných struktur vaší úrovně bytí. Osvo-
boďte svého ducha – a začněte vnímat, vidět jiné možnosti, další odstíny, způsoby
a formy  existence.  Rozšíří  se  váš  obzor  a budete  schopni  přijmout  i jiné
skutečnosti.  Váš  duch  se  otevře  novým  frekvencím.  Kdo  chce  opravdu  kráčet
cestou svobody, poznává do hloubky získané či objevené pravdy a žije podle nich.
Toho nezastaví žádná bariéra vaší úrovně bytí. To je zákon svobodné vůle každé
bytosti. Pokud se skutečně rozhodnete a závojem zapomnění k vám pronikne světlo
poznání, žádná síla vaší roviny bytí vás nesvede z cesty.

To je pravda i způsob, jak se z této dimenze vymaníte a reaktivujete vaši plně
funkční 12vláknovou DNA. Je to pouze na vás! Po čem toužíte? Jakou cestu si
zvolíte? Jak dlouho se chcete skrývat před pravdou? Necítíte někde v hloubce, že je
to touha vaší duše? Nechcete se konečně vydat cestou pravdy?

Navažte spojení s vašimi duchovními vůdci a požádejte je o pomoc. Pozorně si
všímejte znaků a jejich poselství, neignorujte je. Pokaždé vám nabídnou pro vás to
nejoptimálnější  řešení,  jak  byste  měli  dále  postupovat.  Otevřete  své  srdce
poselstvím duše a vašich pomocníků. Otevřete si ducha poznání a zaplavte svoji
individuální  realitu  energiemi  pravdy.  Všichni  jste  čarokrásné  bytosti  a v  jádru
vašeho  bytí  jedineční.  Neskonale  vás  milujeme;  nikdo  z vás  nebude  zatracen.
Bdíme nad vámi a usměrňujeme každého z vás, jenom ne všichni si všímáte naší
pomoci.  Buďte  vnímaví  a otevřete  se  novým  frekvencím  či  možnostem.  Je  to
opravdu jediná cesta, jak se můžete vysvobodit z této úrovně bytí. Nebylo cílem,
abyste se při pobytu na Zemi natolik zamotali do husté hmoty. Na Zemi vládne
a má vliv jistá rasa či několik mocných, kteří i nadále snují svůj plán a zahrávají si
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s lidstvem. I když se to snad nezdá, Země je planetou bezvýhradné lásky. Ti, kdož
vám vládnou,  však nad vámi ztrácejí  sílu  a moc v okamžiku,  kdy si  uvědomíte
sami sebe, a začnete jednat beze strachu, bez starostí a pochybností. Jejich moc nad
vámi  má  své  hranice  a končí  v momentě,  kdy  se  probudíte  z polospánku
a nahlédnete za oponu dění. A to se právě teď děje.

Nyní máte v rukou všechny možnosti, abyste prokoukli jejich hru a odebrali jim
vládu nad vaším životem. Umíte si vůbec představit, jak se bojí, že vás ztratí? Obá-
vají se toho, že lidská rasa jednoho dne pozná pravdu! Bez energií vašeho strachu
a otrockého chování totiž nemohou existovat – byl by to jejich konec. Pokud jim
seberete jeviště, odeberete jim i životní základnu. Otevřete se tedy pro jiné druhy
realit a všímejte si pozorně, co se kolem vás děje. Složte růžové brýle zapomnění
a podívejte se událostem přímo do očí. Vnímejte, uvědomujte si, poznávejte sami
sebe; a položte si otázku: Kdo vlastně jsem? Nejste sami, nejste opuštění – jste
milováni!  V jiných sférách  na vás  čeká  bezpočet  pomocníků; je  nutné se tomu
pouze otevřít. Všímejte si a uvědomujte si tuto podporu, vnímejte ji jako absolutně
reálnou. Tehdy se život kolem vás postupně změní a vy ho budete zvládat stále
snadněji. Vydejte se cestou odhodlání a poznejte věci do hloubky. Tato cesta vás
přivede na svobodu. Prostřednictvím těchto textů vám nabízím možnost,  abyste
poznávali,  učili  se,  rostli  a vysvobodili  se  z pout  úrovně bytí,  v níž jste  uvízly.
Nezapomněli jsme na vás; nejste sami! Ať se má slova dotknou vašich srdcí a ať
vás zaplaví božské energie, abyste v sobě odhalili cestu pravdy!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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MIMOZEMŠŤANÉ A PRAVDA
O BYTOSTECH OBÝVAJÍCÍ

VESMÍR
Toto je pro lidskou rasu asi nejnapínavější téma – vaše představy, jak mimozem-
šťané vypadají.

Inu, fantazie vám popravdě nechybí; musím vás však zklamat. Všechny vaše
dohady jsou jenom iluzemi rozumu. Neexistují ani bytosti obludných tvarů, ani
lidští mutanti. Všechno jsou to pouze přeludy vaší mysli. Inkarnované vesmírné
bytosti  se  svým  vzezřením  v žádném  případě  nepřibližují  vašim  představám.
Odstraňte  proto  v sobě  iluze  a strachy,  že  takové  nestvůry  s válečnými  úmysly
cestují  vesmírnými  dálavami.  Jste  ovlivněni  děním  na  planetě  Terra,  což  také
přenášíte do Univerza.

Ve  skutečnosti  je  to  s mimozemskými  vesmírnými  obyvateli  docela  jinak.
Vesmír se skládá z nejrůznějších rovin bytí a vibračních frekvencí. Jeho bytosti se
inkarnují  do  různých  vibračních  hustot  a procházejí  nejrozmanitějšími
zkušenostmi. Pamatujte si, že též v nízkých rovinách bytí existují světlé frekvence.
Světlo a láska jsou všudypřítomné – a osvětlují i ty nejtemnější kouty Univerza.
Zářivé esence zaručují, že i ta nejnižší vibrační frekvence se jednoho dne může
zkušeností a poznáním zvýšit. Díky tomu všechny duševní součásti, bez ohledu na
jejich  momentální  vibraci,  jednou  splynou  se  svým  Původem  čili  Prvotním
zdrojem.  Je  to  dokonalý  a harmonický  proces.  Světlo  si  proráží  cestu  všemi
hustotami. Ponuré představy nebo iluze vašeho rozumu neodrážejí realitu a živí ve
vašem nitru  pouze strach.  Vaše  fantazírování  odráží  touhu po poznání  vesmíru
a obavy ze setkání s mimozemskými bytostmi. Čeho se ale bojíte? Z čeho byste
měli  hrůzu,  kdybyste  se  opravdu  stali  svědky  takové  schůzky?  Jak  byste
zareagovali?  Jaká  jsou  vaše  očekávání?  Inu,  vy  většinou  vycházíte  z toho
nejhoršího. Představujete si, že obyvatelé vzdálených či neznámých planet  mají
hrozivý vzhled, anebo je vidíte jako malá zelená či šedá monstra. Takové bytosti
po pravdě vůbec neexistují. Jsou to jenom výplody rozumu, neboť téměř všechny
duše  inkarnované  ve  vaší  úrovni  bytí  jsou  řízeny  intelektem.  Myšlenky  a činy
lidské  rasy  většinou  usměrňuje  rozum.  Kdy  se  řídíte  intuicí?  Kdy  nasloucháte
vašemu srdci a kdy se necháte vést citem?

První myšlenka, jež současně s pocitem křižuje vašeho ducha, vám vždy v dané
situaci ukazuje pro vás nejoptimálnější cestu. Dávejte tedy pokaždé pozor na první
myšlenku a první vjem, neboť k vám přicházejí přímo z duševní roviny, neboli od
vašich duchovních vůdců, kteří vám ukazují nejvhodnější řešení.
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Opravdu  si  myslíte,  že  bytosti  pocházející  z dalekých  hvězd,  by  mohly  být
odpornými kreaturami? Tak to vás musím zklamat, poněvadž všechny bytosti ve
vesmíru jsou identické s prvotní myšlenkou Pratvůrce, čili vzezřením se podobají
jedna druhé. Odlišují se pouze barvou pleti, vlasů, výškou, vnějšími individuálními
znaky  a různými  vibračními  frekvencemi.  Každá  z nich  má  však  stejný  základ
a identickou, krystalicky božskou strukturu kódu DNA.

Všechny bytosti v Univerzu vyšly z téhož Prvotního zdroje a vyvíjejí se podle
stejných  vesmírných  zákonů  jako  vy.  Pamatujte  si,  že  si  tělesnou  vibrační
frekvenci zvýšíte jenom tehdy, odhalíte-li moudrost či poznání a aktivně je včleníte
do každodenního života – což znamená, že je i neustále praktikujete. Tehdy se vaše
vibrační frekvence zcela samovolně zvýší a vy můžete vystoupit do další úrovně
bytí.

Všechny  bytosti  Univerza  se  inkarnují  na  planetu  Terra,  aby  dospěly
k hlubšímu poznání a vyššímu vědomí. Země je jediné místo ve vesmíru, kde se
každá bytost může dále vyvíjet zakoušením v husté hmotě. To dělá z planety Terra
zcela výjimečné místo v Univerzu. Předčasně se odtud dostat do vyšších sfér není
možné. Duše sama musí svoji frekvenci přizpůsobit vyšším rovinám bytí. Chápete,
kam mířím?

Všichni jste tedy mimozemšťané. Jste tu proto,  abyste v husté hmotě zvýšili
svoji frekvenci. Tudíž vás naplňuje hřejivý pocit touhy, jestliže vzhlížíte ke hvěz-
dám. Vždy to tak s lidskou rasou bylo. Je to touha vaší duše a hluboko ukryté vě-
domí o vašem pravém domově.

Ona rasa, která za dávných časů přesídlila na Zemi, aby vás obrala o dokonalou
DNA, je od těch dob rovněž připoutaná k této rovině bytí. Také ona ji opustí pouze
tehdy, až se vyvine dále a sjednotí v sobě celou moudrost. Tyto bytosti si to zapří-
činily samy a připoutaly se na Zemi svým konáním. Vysvobodí je odtud jen hlu-
boké poznání, které budou praktikovat i v životě.

Utrpení, jež vám způsobily, máte v sobě zakořeněné. Kvůli tomuto duševnímu
traumatu se proto domníváte, že z hvězd může přicházet také bolest. Ale to je vy-
loučeno, neboť ony bytosti nemají možnost odpoutat se z této roviny, a tudíž vám
škodí pouze zde. Nebezpečí k vám tedy nepřichází z hvězd. Číhá však mezi vámi
a má množství podob.

To, co vám škodí, je manipulace, jež se děje na Zemi. Bytosti z dalekých planet
a vyšších rovin bytí by tak nikdy nekonaly. Dodržují vesmírné zákony a žijí podle
božských principů s vědomím všeobjímající lásky. Avšak i mezi nimi jsou jedinci
s nižšími  frekvencemi,  kteří  nesměřují  příliš  ke  světlu  a k  pravdě.  A existují
i úrovně bytí, kde se zdržují výhradně tvorové z nízkých dimenzí. Znáte je jako
démony a negativní duchovní entity. Do vaší  úrovně bytí se však mohou dostat
pouze tehdy, když je přivoláte. Bez pozvánky se tak nestane.

Straňte se proto přivolávání někoho či něčeho. Neboť v daném případě jste vy-
dáni napospas energiím, které si přivoláte. Někteří příslušníci lidské rasy pociťují
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příbuznost s temnými silami a pokoušejí se je pomocí rituálů či magických formulí
přivolávat. Tyto entity však přinášejí jenom nízké energie, nikdy ne světlo a lásku.
Straňte  se  černé  magie  a temných  ritů,  přivazují  vás  k této  úrovni  bytí
a znemožňují vám rozvinout v sobě pravé umění světelné manifestace.  Není pak
snadné vymanit se z těchto nízkých pout.

Zaviňte se raději do krásných a jasných myšlenek a dovolte pozitivním idejím,
aby modelovaly váš život. Pozitivní myšlenková síla, jež se snoubí s čistou energií
lásky,  je  nejdokonalejší  a nejsilnější  silou  v Univerzu.  Žádná  energie  z nízkých
úrovní není schopna ji ochromit. Proto vám nedoporučuji usilovat o dosažení osob-
ních životních cílů a přání pomocí rituálů černé magie. Vše, co si pro svůj život
přejete,  uskutečňujte čistou a vědomou silou myšlenky. K tomu nejsou potřebné
bytosti z nízkých úrovní existence. Nepokoušejte se ani jakýmikoliv magickými ri-
tuály způsobovat škodu jiným, anebo ovlivňovat jejich svobodnou vůli. Není to
v souladu  s vesmírnými  zákony;  uškodili  byste  sami  sobě.  Vše  negativní,  co
vyšlete, se k vám vždy vrací. Proto vás prosím – formulujte vaše prosby vždy tak,
aby to bylo pro dobro všech. Zacházejte pečlivě s přáními a slovy, neboť si budou
hledat vyvážení ve smyslu zákona příčiny a následku. Vyhýbejte se filmům, které
by  mohly  ve  vás  tyto  emoce  probouzet.  Obrazy  hrůz  se  zahnízdí  do  vašich
myšlenek a nepozorovaně mohou ovlivňovat vaši realitu. Žijte pěknými emocemi
a pozitivními  myšlenkami.  Vyvarujte  sebe  i vaše  děti  kontaktu  s obrazy  hrůz,
brutality a násilí.  Když vás přece jen tyto dojmy dosáhnou, vzápětí  je z vašeho
emocionálního a myšlenkového rezervoáru vymažte. Vaše děti nedokážou rozlišit
realitu a fikci, jejich skutečnost se s těmito představami promíchává. Proto se před
tím chraňte – neboť tam, kde převládají světlé myšlenky a láska, radost a krása,
nemají temné bytosti dosah na vaše city. Přitahujete si je pouze negativními pocity.
Láska a světlo zahání každý stín, který se zmocní duše.

Mluvím-li nyní o bytostech z nízkých existenčních rovin, chci poznamenat, že
se v žádném případě nejedná o mimozemšťany. Negativní bytosti neproniknou do
vyšších  dimenzí.  Jsou  pouze  ztělesněním,  sumou  všech  negativních  myšlenek
a činů  vaší  úrovně  bytí.  Existují  pouze  kvůli  vašim  myšlenkám  –  a  každou
jakoukoliv  neblahou  emocí  je  znovu  a znovu  oživujete.  Tyto  bytosti  jsou
manifestací či krystalizací všech vašich negativních myšlenek.

Osvoboďte se od představy, že existuje někde místo, které nazýváte peklo. Je to
jen  produkt  vašeho  rozumu  a způsobu  nazírání  na  svět,  neboť  vše  posuzujete
duálně – jako lepší nebo horší. Zvykli jste si neustále hodnotit jiné či je dělit na
dobré či špatné. Bezděčně tak vzniklo ve vašich představách místo, které nazýváte
peklo. Posíláte tam ty, kteří se podle vás nechovali na Zemi dobře. Takové místo
však neexistuje. V souladu se zákonem příčiny a následku si peklo vytváří každý
sám. Jak často jste již slyšeli, že určitá situace je peklem na Zemi, ale nad hlubším
významem svého výroku jste  se nezamysleli.  Vaši  skutečnost  si  vytváříte  vždy
a výlučně sami – svými myšlenkami, přesvědčeními, činy a pocity! Je proto pouze
ve vaší moci, zda budete žít na Zemi jako v nebi, nebo jako v pekle.
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Vraťme se však k opravdovým mimozemšťanům. Často se u vás  mluví také
o únosech  mimozemšťany,  přičemž  zážitky  postižených  jsou  většinou bolestné.
Umíte si představit, že bytosti, jež žijí božskými principy, by úmyslně ubližovaly
jiným? Proč? Oni totiž přesně vědí,  že takový čin, příčina by jim nevyhnutelně
přitáhl odpovídající následky. Neublíží vám – podléhají přesně týmž kosmickým
zákonům jako i vy. Navštívit a unést vás mohou jedině tehdy, pokud jste se před
vaší inkarnací pro to sami rozhodli, když jste k tomu sami dali souhlas. Nikdy vás
nebudou nutit.

Bytosti,  jež  vás  navštěvují,  patří  k rase,  která  se  ve  svém  vývoji  vzdálila
pocitům, a proto je zajímá vaše schopnost cítit.  Přestože tuto schopnost ztratily,
jsou dobromyslné a plné světla,  podobné vám. Věnovaly  se však výlučně  vědě
a výzkumu. Mají obsáhlé technické a matematické znalosti – a v jejich rovině bytí
se  zabývají  pouze  těmito  oblastmi.  Avšak  své  poznatky  nikdy  nezneužívají
v neprospěch jiných bytostí. Následkem neustálé a intenzivní vědecké práce u nich
ale  zakrněly  některé  schopnosti  –  například  pociťovat  velkou  radost,  prožívat
smích a pláč, nebo pohlavní lásku tělesným splynutím muže a ženy. Zobrazujete je
jako  lidičky  s velkýma  očima  a malými  ústy.  Tento  obraz  však  odpovídá
skutečnosti  jenom částečně.  Díky své nápadné schopnosti  dokonalého a jasného
vnímání mají velmi výrazné oči. Většinou se domlouvají telepaticky, a proto mají
zavřená ústa, jež se pak zdají velmi malá. Snaží se opět oživit své city, tudíž chtějí
vaši  schopnost  cítění  propojit  s jejich.  Patří  do  páté  dimenze  bytí,  a mají  tedy
podstatně vyšší vibrační frekvenci než vy teď. Jejich vyšší vibrace poukazuje na to,
že již žijí božskými principy, světlem a láskou ke všem bytostem Univerza. Jsou to
láskyplné a jemné bytosti, nikdy by vám neublížily. Nebylo by to v souladu ani
s jejich  stupněm  vývoje,  ani  s univerzálními  zákony.  Obdivují  vás  kvůli  vaší
schopnosti  cítit  a kvůli  vaší  rozmanitosti.  Před  vaší  inkarnací  vás  poprosili
o pomoc  a spolupráci.  A vy  jste  souhlasili  s tím,  že  mohou  být  účastni  vašich
pocitů.  Tak  se  jim  podaří  vymanit  se  ze  stagnace.  A k  tomu potřebují  emoce
zakódované  ve  vašich  genech  –  jedná  se  pouze  o to.  Žádné  lidské  bytosti,  již
s jejím dovolením zkoumají, by nikdy neublížily.

Ti z vás, koho s jejich domnělým únosem spojuje bolestná zkušenost, podlehli
úkladům a manipulaci pramenící z vaší úrovně bytí. Nikoliv všechny únosy jsou
dílem této rasy. Mnohá skutečná zmocnění se stala záměrně zde na Zemi. Jejich
účelem bylo, abyste si vytvořili nesprávnou představu. Někteří z vás jsou častými
oběťmi  členů  tajných  organizací  na  vaší  planetě,  které  s vašimi  těly  provádějí
bolestivé pokusy. Děje se tak proto, aby pak tyto oběti na základě svých neblahých
zkušeností  šířili  strach  a hrůzu z mimozemšťanů.  Toto je jediný důvod pro fin-
gované únosy na Zemi. Spousta zavádějících informací se k vám dostává též pros-
třednictvím sci-fi filmů. Tyto ideje proudí do vašeho ducha a zastiňují skutečnost.
Nejedná se tedy o bytosti přicházející z dálek Univerza, ale o pozemšťany. Jejich
snahou je navodit a zakořenit ve vás přelud nebo strach, které se již zmocnily vel-
kých částí vaší planety.
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Skutečné únosy probíhají zcela jinak. Bytosti, jež vyjádřily před svou inkarnací
souhlas, že chtějí pomoci oné rase v jejím vývoji, nejsou uneseny. Většinou se to
děje tak, že na jistou dobu přestanou vnímat čas. Průběh událostí si poté uvědomují
jenom schematicky, podobně jako když sníte. Některé si později dokážou vzpome-
nout,  že  zažily  něco  neobvyklého,  a jiné  mají  pouze  dojem,  že  se  s nimi  něco
událo. Co se však doopravdy stalo, je u nich jakoby vymazáno, chybí důležitá část.
Je to tak zařízeno úmyslně, aby ve vás nevyvolaly pocity strachu a bolesti. To, jak
odebírají genetickou informaci z vaší DNA, nelze však vaší řečí popsat. V žádném
případě  nevyoperují  ženám vajíčka  z vejcovodů ani  neodebírají  mužům vzorky
spermií. Neprovádějí úkony na fyzických tělech, jak je znáte v pozemské rovině.
Přenos genetické informace se uskutečňuje v těchto případech splynutím vnitřního
ohně,  jejž  má každá bytost  v sobě.  Tento proces  se  děje  pouze  na  energetické
úrovni. V žádném případě tělům nic neodebírají ani jim nijak jinak neškodí. To je
klam – lež, která vás má jenom zmanipulovat.

Kráčejte  životem  s otevřenýma  i láskyplnýma  očima  a respektujte  všechny
tvory Univerza.  Osvoboďte se od názorů,  že bytosti,  jež vás navštěvují  z dálav
a hlubin  Univerza,  mají  nízké  úmysly.  Zbavte  se  tohoto  strachu,  poněvadž  má
původ v jednom zážitku, hluboko zakódovaném ve vaší duši. Kdysi byla totiž vaše
lidská rasa masivně zmanipulována bytostmi z jiné hvězdy. Tyto informace se poté
uložily hluboko do jádra vaší duše; a podvědomí vám zrcadlí tomu odpovídající
strach. Nepokoušejte se však tento strach potlačovat. Naopak, vyneste ho nahoru,
do vědomí, a pak ho rozpusťte. Tady a teď vám není nápomocný.

Všechny bytosti přicházející z Univerza již dosáhly vyšších vibračních frekven-
cí, a proto vám nikdy nemohou ublížit. Vše, co je vykresluje jinak, jsou pouze iluze
lidského rozumu.  Jsou zkonstruovány s úmyslem, aby ve vás vyvolávaly pocity
strachu; v žádném případě však neodpovídají skutečnosti.

Když  hledíte  vzhůru  ke  hvězdám,  čiňte  tak  s radostí  a v  dokonalém
přesvědčení, že nejste sami; byli jste a navěky zůstanete nedílnou součástí celku.
Bytosti  přicházející  k vám  z Univerza  mají  vibrační  frekvence  minimálně  páté
dimenze. Proto se těšte, až se s nimi setkáte; vnímejte jejich láskyplnou energii.

Rozpusťte všechny obavy a strachy. My všichni jsme JEDEN a máme stejný
původ. Máte-li z něčeho nebo z někoho strach, ten má svůj původ vždy ve vaší
úrovni bytí. Nízké bytosti stvořené vašimi negativními emocemi nemohou třetí di-
menzi opustit. Pro kontakt s nimi vás otevřou pouze rituály černé magie, pokud je
praktikujete.

Zbavte  se  strachů  a osvoboďte  svého  ducha.  Důvěřujte  a nepochybujte.  Po-
chybnosti a strachy jsou vašimi největšími nepřáteli.  Uvědomte si, že každá ne-
gativní událost, okolnosti či emoce vás mají pouze pevněji připoutat k vaší rovině
bytí. Proto se vymaňte z labyrintu a transformujte vaše vědomí tím, že přijmete
pravdu; a ona se pro vás stane každodenní skutečností.
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Máte na výběr.  Chcete pokračovat cestou strachu a zapomnění,  nebo pravdy
a osvícení?!  Volte  moudře,  neboť  vysvobodit  se  můžete  jenom  tehdy,  když
vykročíte  po  stezce  moudrosti  a hluboce  prožitého  poznání  a pravdy.  Jen  tak
zvýšíte  svoji  vibrační  frekvenci  a dosáhnete  vyšší  sféry.  Proto  v sobě  zrušte
jakékoliv pocity strachu, které vás vážou k této úrovni, nebo k labyrintu, jenž ve
skutečnosti neexistuje. Ztratí svůj vliv nad vámi v okamžiku, proměníte-li všechny
myšlenky a negativní emoce v pozitivní. Tak zreaktivujete vaši 12vláknovou DNA.

Ať má slova osloví vaše srdce a vy poznáte pravdu! Ať se váš strach či vaše
pochybnosti rozplynou a zaplaví vás božské světlo!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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SEDM PEČETÍ A SEDM BRAN
Existuje sedm pečetí a sedm jim odpovídajících bran do různých zón bytí. Zóny
vyšších frekvencí jsou chráněny a lze do nich vstoupit jen tehdy, jakmile zvládnete
odpovídající zkoušky duševních vlastností.

Každá brána je nastavena na určitou duševní kvalitu či vibraci; a tím jsou auto-
maticky energeticky zapečetěné, takže jimi projdou pouze duše, jejichž vývoj má
souladnou frekvenci. Tyto brány či vstupy propojují jednotlivé dimenze a cykly,
které odpovídají nejrůznějším stavům bytí. Máte-li vyšší vibrační frekvence, kdy-
koliv můžete vstoupit do nižších, avšak nikdy ne naopak. Všechny brány existují
současně a paralelně. Pomocí rituálů se můžete dostat z jedné dimenze do druhé,
avšak nezralým duším není dovoleno prolomit pečetě do výše ležících cyklů. Není-
li  duše  naplněna  odpovídajícími  vědomostmi  a moudrostí,  neotevřou  se.  Pouze
pravý  mudrc,  jenž  vnitřním  poznáním  také  žije,  najde  klíč  k těmto  regionům
a podaří se mu brány otevřít. Pro ostatní zůstanou zamčené. Nepokoušejte se proto
za každou cenu či násilím tyto vědomosti vnucovat jiným tvorům. K mistrovství se
může  dostat  jen  každý  sám,  jestliže  se  pro  to  plně  rozhodne.  Takový  je
nezměnitelný zákon.

Když se bytosti podaří otevřít některou z dimenzních bran, objeví se za ní od-
povídající frekvenční úroveň a adept může vstoupit. Nejdříve je však pochopitelně
nutné přizpůsobit oné dimenzi i svoji vibrační frekvenci. Takovéto brány jsou mezi
každou dimenzí či frekvenční úrovní. Jedině přes ně mohou přecházet či stoupat do
vyšších oktáv jak individuální bytosti, tak i celé galaxie. Zvýší-li bytost vibrace své
duše a chce-li se přizpůsobit nové, vyšší frekvenci, děje se to vždy přes tyto brány.

Dimenzní brány existují napříč celým Univerzem, ale v každé galaxii jenom
jednou. Zde na planetě Terra k nim bytosti vystoupají v rámci vaši domovské Gala-
xie přes hrubohmotnou zkušenostní úroveň. Brány, nacházející  se za prvním di-
menzním vstupem, jsou pro vás nepředstavitelné, a v důsledku svých vibračních
frekvencí  neviditelné,  lidským rozumem neuchopitelné.  Podobají  se  jemně vib-
rujícím membránám, které prostupují celým Univerzem. Jsou elastické a pružné;
tvarem připomínají obrovský vír.

Pokud si někdo přeje vstoupit do jiné dimenze, musí vibraci svého těla přiz-
působit vibraci odpovídající brány. Tato frekvence pak naskrz pronikne vědomím
a duší  oné osoby. Bránu poté překročí  silou svého ducha;  nejsou k tomu nutná
žádná slova. Než si však popřeje,  aby se brána otevřela,  musí mít jeho vědomí
čistou a jasnou frekvenci. Oheň života v jeho nitru se tak naladí na konkrétní bránu
a otevře ji čistou touhou své duše. Obě energie splynou – a tato shoda umožní pře-
chod na požadovanou úroveň. Je to dokonale samočinně probíhající proces na čistě
frekvenční úrovni, kdy se vymění jemně vyladěné frekvence. Nedá se to ovlivnit
ani zmanipulovat. To jsou ty pečetě, které bezpečně chrání jednotlivé úrovně bytí.
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Brána nacházející se tady, na vaší úrovni, která je v rámci vaší frekvence vidi-
telná jako první, chrání vyšší úrovně před nižšími energiemi. Zapamatujte si, že
nízké zkušenostní entity a bytosti s vibrační kvalitou sahající po čtvrtou dimenzi
touto bránou neprojdou. Svojí frekvencí ji neotevřou. Klíče k těmto branám nosíte
v sobě a odemknete je pouze tehdy, když se jim přizpůsobí vaše tělesná frekvence.
Jen ten, kdo díky poznání dokáže přizpůsobit svoji tělesnou vibraci frekvenci první
brány, prolomí pečeť a bránu překročí. Probíhá to dokonale svébytně harmonickým
sladěním vlastní frekvence s vibrací dané brány.

Pouze každý sám může zvýšit vibraci svého ducha pomocí hlubokého poznání.
Tuto  schopnost  máte  v sobě,  neboť  je  součástí  dokonale  harmonických
posloupností  vesmírného pořádku.  Toto je onen klíč,  hluboce ukotvený v každé
bytosti. Jakmile bytost zvýší své vibrační frekvence nad úroveň čtvrté dimenze,
automaticky to odstartuje procesy, které ji povedou ke změně úrovně bytí. Závisí
tedy  na  svobodné vůli  každé  jednotlivé  bytosti,  nakolik  chce  během inkarnace
skrze  své  poznání  a praktikováním  poznaného  v životě  zvýšit  svoji  frekvenci.
Zvýšíte-li  svoji  frekvenci  integrováním  dosažené  moudrosti  do  života,  můžete
překonat i naráz několik dimenzí najednou.

Některé bytosti (vzestoupení mistři) dokázali přeskočit najednou i více světel-
ných oktáv. Vyžaduje to však hluboké uvědomění, celkovou znalost vesmírných
procesů,  dodržování  všech kosmických zákonitostí  a dokonalou lásku ke všemu
existujícímu. Tato slova se možná snadno poslouchají; zdá se, že je to jednoduché.
Lidstvo je však do této bytostné úrovně tak hluboce zapletené,  že je  nezbytné,
abyste  změnili  smýšlení  ve  všech  zkušenostních  oblastech.  Pravé  poznání
praktikované v každodenním životě má nejvyšší prioritu.

To, jak žijete, se okamžitě zviditelní ve vaší vibraci, a ta je rozhodující pro zvý-
šení frekvence i vašeho fyzického těla. V Univerzu existuje na různých vibračních
rovinách nekonečně mnoho bytostí. Všechny jsou vzájemně propojeny a jsou ne-
dílnou součástí prvotní roviny, Prvotního zdroje, nejvyšší úrovně bytí. Při všem, co
děláte, zvažte, že každý z vás a všechny ostatní živé bytosti v Universu jsou zkuše-
nostními jedinci Pratvůrce, Původce všeho bytí. Nic není vskutku rozděleno; různé
frekvence vás dělí jenom zdánlivě. Kdybyste si v tomto okamžiku dokázali zvýšit
vibraci, váš duch by zpozoroval, kolik různorodých bytostí kolem sebe máte. Jsou
zde, ale ve frekvencích, které odpovídají jejich vědomí. Tak existují jakoby samy
pro  sebe,  a zároveň  i vedle  sebe.  Vědomí  se  rozvíjí  zdola  nahoru,  postupuje
regiony  stále  výše  ke  světlu.  Zdá  se,  že  se  to  děje  odděleně,  a přece  všechno
společně;  je  to  komplexní  proces.  A tak  vystupuje  spirála  světla  stále  výše
a nepřetržitě rozšiřuje svůj tok informací.

Uvědomte  si,  jak nahoře,  tak  i dole,  a naopak.  To je  zákon a nezměnitelný,
permanentní proces. Vše, co se odehrává dole, probíhá i nahoře; sice v jiné vibraci,
ale  stejným způsobem. Moudrost  se bude nezadržitelně  šířit,  což je neustále se
měnící proces Celku. Povznese-li se vědomí v rámci celé jedné dimenze, zvýší se
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i jeho světelná intenzita a procesy v oktávách ležící nad touto dimenzí. Vzestup či
vývoj  jsou  nepřetržité.  Nejvyšší  oktávy  žijí  kvalitou  vědomí,  jež  je  pro  lidský
rozum neuchopitelná.  Prozkoumat a pochopit tyto oktávy můžete pouze srdcem.
Lidský rozum by shořel.  Je  zde potřebná taková moudrost,  a zákonitosti  těchto
úrovní jsou natolik prosvětlené, že rozum, který chce všechno oblékat do slov, není
schopen tuto velkolepost nikdy obsáhnout. Slova mají hranice, omezují. Jen čistý
duch,  a srdce  dokážou  vnímat  bezmezné  procesy.  Jen  moudré  srdce  může  tyto
energie přijmout, neboť ono poznává, a nehodnotí. Proto pro nemoudrého zůstávají
tyto brány uzavřené. Otevřou se mu pouze tehdy, dosáhne-li vnitřní moudrosti, jež
přizpůsobí jeho fyzické tělo odpovídající vibrační úrovni.

Pokud brána neodpovídá jeho vibraci, neuvidí ji. Tyto sály a zasvěcovací pros-
tory jsou skutečné. Nacházejí se na tajných místech hluboko pod zemí a jsou před
obyčejnými smrtelníky ukryté. Často tudy bloudili nevědomí, kteří tyto dimenzní
brány neobjevili, neboť jejich tělesná vibrace neaktivovala frekvenční membrány.

Inu, vypátrat, kde tato místa jsou, a pochopit jejich význam i smysl, se podaří
pouze  vědomému  člověku.  Pro  ostatní  zůstanou  hádankou.  Do  těchto
energetických míst může vstoupit ten, kdo je připraven pro zasvěcení. Čili ten, kdo
chce přizpůsobit svoji vibrační frekvenci vyšší oktávě. Tato osoba vnímá vibraci
membrány,  neboť  odpovídá  její  frekvenci.  Se  zvyšujícími  se  frekvencemi  či
oktávami se kvalita bran pochopitelně mění. Když se tyto membrány před bytostí
zviditelní a brány začnou rotovat, je důležité, aby se soustředila na světlo v centru
vznikajícího  prostoru  a aby  zůstala  neoblomná  ve  své  vůli  do  brány  vstoupit.
Rotace membrány se pak stále zvyšuje a střed prostoru začne zářit.

Tyto  sály  jsou  obrovské;  a brány  snad  mohou  ve  vás  v prvním  okamžiku
vyvolat úzkost. Připravte se na to, a nedovolte, aby se vás zmocnil strach.

Soustřeďte  svého  ducha  pouze  na  centrum  brány  a mějte  pevnou  vůli
i odhodlání  překročit  ji.  Ale  především  a nejprve  zvětšujte  a prohlubujte  své
poznání, praktikujte je vědomě v životě a nechejte se vést svojí duší, neboť ona
tyto krajiny zná. V srdci pocítíte, nakolik se vaše vibrace přizpůsobila frekvenci
brány.  Postupujte  raději  pomalu  a nikdy  nekonejte  unáhleně,  ze  zvědavosti.
Neprospělo by vám to, a tak či onak by se vám nepodařilo vstoupit. K pravdě vás
krok za krokem povede pouze vaše duše a vyšší  bytí.  Nedovolte,  aby vás  vedl
rázný a uspěchaný rozum. Moudrosti nabudete jen ustavičným poznáváním, nikdy
ne unáhleným chtěním.  Znalosti  a moudrost  dozrávají,  a samovolně  tak  zvyšují
i vibraci duše. Naléhání a tlak, stejně jako nejrůznější rituály, by úspěch nezaručily.
Pokud není vaše frekvence sladěna s frekvencí brány, neuvidíte ji – a zůstane pro
vás uzavřena. Je to stejné jako s rozhlasovou stanicí, kterou nemůžete poslouchat,
pokud se nevyladíte na její  frekvenci.  Stanice je tu pořád, ale vy nemáte na ni
vyladěné vlny. Podobně to tak funguje i s těmito prostory, branami a dimenzemi.
Všechny existují současně, avšak nejprve se na ně musíte vyladit.
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Brány mají osobitou vibraci a svérázný tón, jemuž odpovídají konkrétní barvy.
V dolním rozsahu jsou sytější  a tmavší než v horním. Jsou v neustálém pohybu,
spirálovitě pulsují a vydávají tón, a právě ten umožňuje průchod. Tón a barva se
spontánně spojí s duševním centrem poutníka v oblasti srdce. Klíč k těmto branám
je tedy ukryt ve vašem srdci a v poznání či moudrosti, které také žijete.

Řečeno jinými slovy – vstupním klíčem je vaše jedinečné vyzařování. Dokud
vaše srdce nevysílá odpovídající frekvence, zůstanou pro vás brány zamčené. Je to
absolutně samočinně probíhající proces, do něhož není možné zasahovat. Jedinou
cestou je rozvíjení duševních kvalit. Jenom tak se zvýší vaše vibrace a umocní se
vyzařování, které vám urovná cestu do jiných, z vašeho dosahu velmi vzdálených
oblastí Univerza. Odhalte klíč a pravý význam této moudrosti, a všechny brány se
před vámi otevřou. Zapamatujte si – jak v malém, tak i ve velkém, jak nahoře, tak
i dole. Vždy to probíhá podle stejné a neměnné zákonitosti. I velcí mistři a strážci
všeho bytí žijí těmito zákony.

Čím  více  světla  má  proudit  do  určité  dimenze,  o to  komplexnější
a prosvětlenější  jsou  též  pravidla  hry.  Tyto  moudrosti  váš  rozum  nepochopí,
poněvadž je nelze vyjádřit slovy. Dají se vskutku pojmout pouze srdcem. Rozum je
omezený a moudrost bezmezná, a nepřetržitě se rozpíná. Pochopte, že její růst je –
na  rozdíl  od  rozumu  a hmoty  –  neomezený.  Světlo,  i všechno  stávající,  je
nekonečné a bezmezné. Omezení si stavíte rozumem, nikoliv duchem, neboť i ten
je bezmezný a věčný. Poznejte to, uvědomte si to a žijte srdcem. Sjednoťte se se
vším  existujícím  a buďte  pozorní  k těm,  kteří  jsou  svým  vývojem  pod  vámi.
Zacházejte ohleduplně se všemi obyvateli vaší planety a nezpůsobujte jim bolest,
neboť zákon rezonance vám utrpení nějakým způsobem vrátí. Nežijete na ní pouze
s lidmi, vezměte si to k srdci. Naslouchejte, co vám říká vaše nitro, a upřímně se
zamyslete,  zda  si  opravdu  vážíte  všech  obyvatel  vaší  domovské  planety
a respektujete je.  Nejenom člověk má nárok  a právo přebývat  na planetě Terra.
Země je domovem bezpočtu bytostí.

Uvědomte si,  že za úspěch či  za neúspěch v životě jste si  vinni výlučně vy
sami.  Příčiny  hledejte  u sebe,  nikoliv  u druhých.  Tyto  zákony  vám mohou  být
měřítkem  stupně  dosažené  duševní  kvality.  Ten,  kdo  opravdu  žije  moudře
a vědomě a koná ze svého středu, je šťastný a spokojený. Kdo miluje vše existující,
ba podle toho žije, k tomu se stejné vrátí a zažije rovněž lásku a pozornost. Žije
nekonfliktně, neboť všechny zákonitosti vskutku pochopil a praktikuje je.

Proto, když se vám něco nepodaří, prozkoumejte příčinu. Mysleli a konali jste
podle těchto zákonitostí? Vaše temné problémy a životní okolnosti, můžete kdyko-
liv vyřešit tím, že si uvědomíte vnitřní moudrost a začnete žít podle ní; podle mou-
drosti, jež respektuje veškerý život a koná z vlastního středu. Přirozeně tak zvýšíte
vaše vibrace, projdete zkouškou světelných bran a bude vám dovoleno vstoupit.

V těchto, pro lidské oko neviditelných síních, jsou i přechody vedoucí k místu,
v němž přebývá sedm tvůrčích božstev dimenzí a cyklů. Každý z nich odpovídá za
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jednu  dimenzi  a s  ní  spojené  procesy.  Navzdory  jejich  speciální  kompetenci,
působí  tito  bohové na všechno existující,  a umožňují  tak i uvnitř  vašeho cyklu,
abyste  poznali  moudrost  za  závojem zapomnění.  Každý  z nich  má  svůj  původ
v prvotní zkušenostní rovině, v Prvotním zdroji.

Tito bohové jsou tedy první bytosti, přes něž se Prvotní zdroj rozhodl zakusit,
poznat  sám sebe.  Jsou  to  stvořitelská  božstva  stojící  na  počátku  zkušenostního
procesu;  mají stejnou světelnou intenzitu a vibrační frekvence jako Zdroj.  Jiskří
životem,  ale  nemají  fyzická  těla  jako  vy.  Jsou  mocní  a nepředstavitelně  velcí,
avšak jejich vzezření je neporovnatelné s lidským. Každé z nich je čistou energií;
září  silněji  než  nejintenzivnější  světlo,  jaké  jste  kdy zahlédli.  Dorozumívají  se
duchem, nepotřebují slova. Je-li však některá bytost připravena na setkání s nimi,
v duchu  uslyší  jejich  mohutný  hlas.  Tato  mocná,  tvořivá  božstva  cyklů  nemají
jména  a je  jich  sedm.  Každé  z nich  má  konkrétní  vibrační  frekvenci,  které
odpovídá číslo.

Ve vaší dimenzi se manifestují jako vůdcové lidstva a ostatních bytostí na cestě
k dokonalé moudrosti. Každý z nich je čistou moudrostí, láskou a mocí.

První tvořivé božstvo cyklu zabezpečuje na Zemi veškeré energetické procesy.
K nim patří i negativní energetické toky, aby se duše naučily, ba především pocho-
pily, že i v temnotě je vždy světlo. Stará se o duševní růst každého individua, o to,
aby každá duše hledala a poznala moudrost za každým procesem, pozitivním či ne-
gativním, a tímto poznáním také žila. Umožňuje duším, aby opravdu rostly, neboť
bez  neustálé  proměny  negativních  procesů  v pozitivní  poznání  nemůže  nikdo
zvýšit svoji vibrační frekvenci. Proto existují tato pravidla, aby každý z vás pomocí
těchto řízených procesů dosáhl moudrosti. Pouze tak poznáte pravdu; a nebudete se
zabývat jen záležitostmi nízké vibrace. Duše se vyvíjí do krásy, neboť jenom díky
těmto zasvěcením, která jsou předpokladem zvyšování její vibrace, může přebývat
ve vyšších sférách.

Uvědomte si, že tato božstva jsou reálná a že spoluvytvářejí váš svět. Pomáhají
vám ve  všem, co tvoříte,  a umožňují  vám,  abyste odhalili  smysl  za  vším.  Řídí
procesy dozrávání každé duše a jsou vám nápomocní i s nejmenšími jednotlivostmi
na cestě domů. Jakmile vaše duše dospěje na odpovídající stupeň, otevřou se vám
brány a vy můžete vstoupit. Stanou se z vás skuteční mistři vašeho života a odhalí
se vám možnosti, o jakých se vám dnes ani nesní. Zkoumejte, otevřete se pro nové
poznání i jeho důsledky. Radujte se a buďte čistého srdce. Nenechejte se nikým
a ničím svést ze započaté cesty; brzy budete schopni přejít do vyšších frekvencí.
Tam vládne vskutku jen láska,  ba nic jiného než láska.  Tento klid  a toto ticho
naplní i posílí vašeho ducha. Poté si budete moci vybrat, v jakých regionech bytí
chcete pokračovat.  Temnota od vás ustoupí a stín zapomnění, který před mnoha
tisíciletími zaclonil vaše buňky, se prosvětlí. Poprvé pocítíte, jak se reaktivuje vaše
12vláknová DNA. Celé vaše tělo se zachvěje a pocítíte příjemné mravenčení, jako
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byste  se  nabíjeli  dávkami  energie.  Vaše  těla  se  revitalizují  a stanou  se
nesmrtelnými.

Počínaje tímto okamžikem si  budete moci vzít  své pozemské tělo do každé
dimenze, jelikož se přizpůsobíte její frekvenci. Budete moci rozhodovat o tom, jak
dlouho chcete používat váš pozemský dopravní prostředek, vaše tělo, neboť si ho
budete moci oživovat i omlazovat. Tehdy se vskutku osvobodíte z vazeb či iluze
smrti  a nebudete  muset  opětovně  zakoušet  nová  vtělení  vašeho  ducha  do  této
úrovně bytí. Radujte se z této nové energie vašeho těla, těšte se na to, co přijde –
osvobodili jste se, jste stále lehčí. Vaše tělo i vašeho ducha naplňuje hluboce zažité
poznání.

Hluboko pod zemskou kůrou se nacházejí obrovské sály. Jejich tvar a rozloha
jsou postřehnutelné pouze smysly, jež dokážou vnímat multidimenzionalitu, mno-
horozměrnost. Pokud je chcete skutečně objevit, musíte překonat omezený lidský
rozum.

Dokud  nezlomíte  první  pečeť  a neotevřete  první  bránu,  musíte  neustále
setrvávat ve vlastním středu, neboť nedosáhnete-li to, mohou vám nízké bytosti
zamezit vstup do brány. Tělo a ducha přizpůsobte vibraci těchto dimenzí. Nechte je
lehce spirálovitě rotovat. Nikdy z tohoto rotačního pohybu nevystupujte, poněvadž
ve  stavu  nehybnosti  mohou  negativní  součásti  zasáhnout  vaše  emoční  tělo
a zaplavit vás strachem. Pokusily by se oddělit vaše vědomí od těla a byli byste
ztraceni.  Proto je nezbytné nejdříve oživit dokonalou 12vláknovou DNA, neboť
ona  udržuje  tělo  v této  rotaci.  Přeneste  ducha  do  otáčivého  pohybu  a setrvejte
v jeho  ohnisku.  Celé  vědomí  nasměrujte  na  bránu,  jíž  se  chystáte  projít,
a nespouštějte z ní oči, zatímco setrváváte ve fokusu, v ohnisku rotace.  Neustále
koncentrujte  vašeho  ducha  a udržujte  si  neoblomnou  vůli  překročit  bránu.
Nepřetržitě, bez zastavení rotujte. Je to pocit, jako byste létali. Vaše vědomí se tak
postupně  odlehčí  a prosvětlí.  Přetrvejte  v tomto  stavu,  čekejte,  co  se  stane,
a zůstaňte v duchu bdělí. Nechť vás nic nevytrhne z rotačního pohybu, poněvadž to
by mohlo být pro vás vskutku nebezpečné.

Uvnitř první místnosti se budou zrcadlit všechny vaše strachy, problémy, ne-
dostatky či starosti. Rotace, kterou budete v duchovním stavu provádět, je odrazem
božské rotace. Tato frekvence vám otevře brány do vyšších sfér. Mají pro vás výz-
nam pouze tehdy, když si přejete překročit pozemskou úroveň a vstoupit do jiných
mimozemských rovin. Zda to uskutečníte s fyzickým tělem, nebo pouze v duchu,
je nepodstatné.

Přechod v duchu nemá nic společného s meditačními cvičeními, které jsou tak
rozšířené na Zemi.

V žádném  případě  se  to  nedá  srovnávat.  Během těchto  meditací  je  přístup
k branám  pouhou  představou;  ve  skutečnosti  se  nenacházíte  na  oněch  místech.
Duch v meditaci zrcadlí jen vidinu brány.
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Mluvím-li o překročení brány v duchu, mám na mysli stav adepta moudrosti,
jenž ovládá umění vystoupit z fyzického těla. Vyvede z tělesné schránky pouze čis-
tého ducha, svoji duši. Všechny tělesné funkce zůstanou neporušené, ale tělo bude
bez ducha. Jistě, budete na to potřebovat čas, abyste se v tomto umění vycvičili.
Nedá se totiž říct, že je to zcela bezpečné. Když opouštíte své tělo, vznášíte se
volně v prostoru. Na této úrovni jste viditelní i pro nízké energetické formy. To
znamená,  že  mimo fyzické  tělo  nemáte  dostatečnou  ochranu.  Pokud by se  vás
zmocnil strach, mohli byste tyto entity přitáhnout. Proto je tu moje rada – chcete-li
vystoupit z fyzického těla a pohybovat se v těchto úrovních pouze svým duchem,
ovládněte nejprve všechny vaše vnitřní emoce.

Pocity, jakými jsou strach, starosti či pochybnosti, podobně jako i nejrůznější
stavy rozrušení, je třeba nejprve rozpustit. Nesmějí být přítomné ve vašem vědomí.

V rozpoložení,  v jakém se  momentálně  nacházíte,  nemají  pro  vás  tyto  sály
žádný  význam.  V první  řadě  je  třeba  dosáhnout  objektivního,  pravého  poznání
a moudrosti;  a podle  toho  i žít.  Takto  změněné  vědomí  potom  reaktivuje  vaši
12vláknovou DNA. A tato dokonalá vibrace vám umožní překročit  brány.  Vaše
rotace se musí vyladit s rotací brány, jinak byste ji bez újmy nepřekročili.

A proto se cvičte již nyní. Pokoušejte se přenést vědomí i tělo do této plynulé
rotace.  Cvičte tento stav, zvykněte si na něj a udržujte se v něm. Procvičujte se
v tom například v nějaké docela tmavé místnosti, kterou neznáte.  Naučíte se tak
zacházet  s nejrůznějšími  druhy strachu,  které  se u vás  možná projeví.  Jen  když
stoprocentně  zvládnete  tento  točivý  pohyb,  zůstanete  při  průchodu  branou  pro
bytosti nízkých dimenzí neviditelní. A proto opakuji: Nejprve si dokonale osvojte
tyto předpoklady, jinak byste mohli podlehnout nebezpečím první brány – a vaše
vědomí by bylo ztraceno.

Tudíž dbejte na to, aby kvalita vašeho vědomí odpovídala kvalitě brány. Rozši-
řujte a prohlubujte nejdříve své poznání, žijte a konejte podle něho. Tím se ukotví
ve vašem vibračním poli a vaše tělesná vibrace se zvýší.

Nenechejte  se  pohánět  uspěchaným  rozumem  k neuváženým  činům.  Pravý
mistr  dovolí,  aby se dělo,  a nepokouší  se zasahovat  do procesů,  které  probíhají
samy od sebe. Ego a rozum na ně nemají vliv. Pravda se pro vás otevře a stanete se
mistry této bytostné úrovně.

Inu, dejte se do práce. Začněte tím, že se naučíte lépe usměrňovat své myšlenky
a s nimi spojené okolnosti. Reaktivujete tím 12vláknovou DNA. Dopřejte si čas,
jejž vaše tělo potřebuje, aby vstřebalo nové skutečnosti.

Zvažte, vaše 12vláknová DNA nepracuje naplno a tělo ani duch si neuvědomují
své  skutečné  možnosti.  Potřebujete  tedy  čas  na  ujasnění,  hluboké  poznání
a posílení nových struktur či moudrosti v dané realitě. S vaším duchovním růstem
zacházejte  opatrně.  Není  důležité,  abyste  našli  první  bránu  co  nejdříve.  Čas
a energii,  jež byste potřebovali  k jejímu hledání,  použijte raději  na to, abyste si
pozitivně dotvářeli život.
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Než se začnete snažit vstoupit do vyšší oktávy, zvládněte nejdříve tuto úroveň.
Pravé  poznání  a uplatnění  záhad,  které  rozluštíte  v každodenním  životě,  vám
umožní  dozrát  a vaše  tělesná  frekvence  se  zvýší.  Stanete  se  tak  příkladem pro
ostatní bytosti vaší domovské planety.

Vyvíjet se a dosáhnout poznání, moudrosti – to je smysl a cíl vašeho pobytu na
Zemi. Abyste se následně vyprostili z vazeb hrubé hmoty a zjistili, uvědomili si, že
jste jedno s Prvotním zdrojem.

Nechť vám rozum nehatí  postup a srdce ať vám ukáže pravou cestu! Nechť
světlo a láska naplní vaše duše a odhalí vám stezku všeobjímající lásky!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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SEDM TVŮRČÍCH BOŽSTEV
CYKLŮ A ÚROVNÍ

Tato tvůrčí božstva jsou první zkušeností Prvotního zdroje – jeho přání rozpínat se.
Jelikož  všechny  univerzální  procesy  podléhají  vesmírnému řádu,  je  jich  sedm,
stejně jako je podle tohoto čísla uspořádáno vše v Univerzu. Číslo sedm je klíčem
ke  skryté  moudrosti.  Jakmile  jste  poznali  a integrovali  v sobě  smysl  tohoto
uspořádání,  dosáhli  jste  velké  moudrosti.  Člověče,  věz,  že  veškeré  poznání
a moudrost jsou ukryty ve tvém srdci. Hledejte a najděte tento klíč, neboť všichni
jste ho obdrželi od Prvotního zdroje a sedmi tvůrčích božstev. Je to tajemství, ale
není vám cizí; vždyť tento klíč nosíte ve svém nitru. Není třeba jej hledat někde
venku. Je ve vašich silách tuto moudrost odkrýt a vystoupit do vyšších dimenzí.
Přivede  vás  k němu  vaše  odhodlanost  poznávat  a respektování  kosmických
zákonitostí.  Každý  z vás  je  na  této  cestě  sám,  protože  jenom  hluboké  vnitřní
poznání  duše přináší  skutečný pokrok.  Inu,  dovolte  moudrosti,  aby pronikla do
vašich srdcí, a sjednoťte se se vším, co jest. Všichni jsme dětmi Prvotního zdroje,
matky-otce Božství,  navždy spojeným s vašimi zkušenostmi,  které jsou zároveň
i její-jeho  zkušenostmi.  Nenechte  se  odvést  od  moudrosti  temnými  stíny
zapomnění  vaší  úrovně  bytí.  Zažeňte  je  a otevřete  svá  srdce  světlu  a poznání.
Pamatujte,  že klíčem k pravdě je záře,  světlo,  které vyžene z vašeho života vše
negativní. Vězte, že všechny procesy ve vesmíru podléhají do posledního detailu
kosmickému  řádu  a individuální  průběhy  v různých  úrovních  bytí  a dimenzích
vykazují  svou vlastní  strukturu.  Každý  proces  nebo  děj  i každá  zkušenost  jsou
řízeny sedmi mocnými tvůrčími Božstvy.  Jsou mocná a moudrá.  Nikdy neměla
fyzická  těla;  nejsou  to  bytosti  sbírající  zkušenosti.  Jejich  jediným  a osobitým
úkolem jsou energetické procesy v různorodých úrovních, a kromě toho vládnou
mocí  rozpínání  a růstu.  Duše  mohou  růst  jedině  a díky  jejich  potenci.  Jsou  to
nekonečně veliké a mocné energetické entity. Od nich se odvíjejí všechny procesy
probíhající  v Univerzu.  Vytvářejí  prostor,  iluze,  čas  a různé  aspekty,  které
bytostem umožňují v sobě poznat moudrost i božské světlo. Jsou to prvotní tvůrci
prostoru a jeho různých zkušenostních úrovní.

PRVNÍ TVŮRČÍ BOŽSTVÍ
Polem  působnosti  Prvního  tvůrčího  božství  jsou  druhá  a třetí  dimenze.  Jeho
úkolem je prostřednictvím protikladů a polárně spořádaných procesů udržovat du-
cha a duše v pohybu; vytvářet jim tak prostor pro působení, aby mohly jevy a okol-
nosti  transformovat  pozitivním směrem. Pouze pokud se bytost  naučí  negativní
okolnosti ve svém životě měnit na pozitivní a pochopí, co na nich bylo důležitého,
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a tímto poznáním rovněž žije, tehdy pozná opravdovou pravdu a dojde k poznání
skutečného. Byla-li schopna změnit negativní situaci na pozitivní, mohlo se tak stát
jenom proto, že předtím něco poznala. Tato přeměna v hluboké poznání způsobí
v rámci této konkrétní oblasti či těchto okolností zvýšení frekvence vibrací. Situace
se  doslova  prosvětlí.  Tak  se  poznání  rozšiřuje  a prohlubuje;  duše  zraje  a roste.
První tvůrčí božství vytváří také iluze nebo smrt. Posílá vám zdánlivě nepříznivé
situace, aby z vás vydolovalo moudrost. Jeho oblastí je růst duševních kvalit; a i
když se vám to možná zdá neuvěřitelné, je to jediná cesta, jak pomocí hlubokého
vhledu  zesílíte  vaše  vnitřní  světlo.  Kdyby  nebylo  zdánlivě  negativních
a pozitivních okolností, duše by v této úrovni bytí nemohla růst. Jedinou cestou je
neustále  zvyšovat  své  vibrace,  a stoupat  tak po božské  světelné  spirále  vzhůru.
Proto vám První tvůrčí božství záměrně posílá negativní okolnosti, abyste se skrze
ně učili  a proměnili  je na světlé.  Duše tak nabývá moudrosti  – a samočinně se
zvyšuje její frekvence. Pamatujte si: Zvyšování vibrace vašeho energetického pole
je  automatickým  procesem,  který  se  okamžitě  uskuteční,  jakmile  jste  poznali,
a poznané včlenili do života. Tento proces se nedá ovlivnit, tudíž je tato úroveň
bytí  natolik  prodchnuta  bohatstvím  nespočetných  možností  či  nápadů,  které
člověku  umožňují  najít  svoji  stezku  moudrosti.  Všechno  zdánlivě  negativní  je
vaším přítelem, neboť taková situace vás vyzývá, abyste vnesli světlo přesně do
této  oblasti  vašeho  života.  Ono  pak  zažene  temnotu  a vynese  vás  blíže
k dokonalejší  moudrosti.  Jiným způsobem nad temnotou zvítězit  nelze.  A proto
vnímejte všechny okolnosti, které mají zdánlivě negativní původ, jako zkoušky, jež
vám nabízí  tvořivý bůh tohoto cyklu.  Vděčně  je  přijměte a naplňte je  světlem.
Stanete se tak skutečnými mistry této úrovně, vysvobodíte se z temnot a vaše duše
se povznese ke světlu.

DRUHÉ TVŮRČÍ BOŽSTVÍ
Druhé tvůrčí božství odpovídá za čtvrtou dimenzi. Hlídá a řídí vše, co souvisí s by-
tostmi, jež se kvůli svým nízkým pohnutkám dokázaly vyvinout jen potud. Výše
než po čtvrtou úroveň se nedostanou, ledaže by pokročily a rozvíjely své duševní
kvality.  V této úrovni bytí,  jsou všechny kvality zkoumány a řízeny tak, aby se
vskutku dalo stoupat výše. Znovu zde duše přecházejí vystupňovanými situacemi
z třetí dimenze, což představuje ještě důkladnější přezkoušení. Ještě jednou se tu
vše v extrémech projeví a otestuje – jak si bytost počíná v konkrétních životních
okolnostech a zda přitom klidně spočívá ve svém středu. Bez tohoto zasvěcení je
nemožné vystoupat do vyšších úrovní. Toto božství osvobozuje duše z pout temna
a po zdolání zkoušky i zasvěcení ji nechá přejít do vyšších cyklů.
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TŘETÍ TVŮRČÍ BOŽSTVÍ
Polem působnosti Třetího božství jsou čistota myšlenek a kontrola slov. Je zářivým
mistrem nejčistších magických schopností a skryté univerzální moudrosti. Usměr-
ňuje magickou moc slova a myšlenkové síly, čímž spouští zapříčiněné důsledky.
Síle myšleného nebo vyřčeného slova propůjčuje tajemnou působnost. Všechno se
tudíž stává magnetickým a magickým. V jeho moci je vytvářet rezonanci pro každé
slovo či pro každou myšlenku v Univerzu. Nic se tedy neztrácí. Slova a myšlenky
si tak vždy nacházejí svůj protějšek, což má bytostem pomoci k čistotě myšlenek
a pozitivní kompozici  myšleného či vysloveného.  Pouze čisté a pěkné myšlenky
přinášejí hezké plody. Poznání, které se za touto mocí a kouzlem skrývá, je pro
každou duši klíčem ke šťastnému a spokojenému životu. Bytost, jež žije čistotou
myšlenek a slov, nabude zářivého vědomí, které jí umožní s touto mocí smysluplně
zacházet. Díky jeho moci se zviditelňují myšlenky a slova. Jeho zásluhou se žádná
myšlenka nebo žádné slovo nikdy neztratí; všechno tak nabývá příčiny a účinku.
Pamatujte si, že magie, která se za tímto zákonem skrývá, je pro vás tou nejdůle-
žitější. Pochopíte-li to, dokážete lépe kontrolovat sílu myšlenek i slov.

ČTVRTÉ TVŮRČÍ BOŽSTVÍ
Čtvrté tvůrčí božství udržuje světlo v duších a dohlíží na směřování vyššího bytí.
Nepřetržitě vede lidi ke světlu a umožňuje duši, aby pocítila onu touhu – vyvíjet se
ke světlu. Řídí procesy duše a podněcuje naléhavou žádostivost srdce po světle.
Bdí nad tím, aby se nikdy žádná duše neztratila a aby vždy našla cestu ke svému
původu – k Prvotnímu zdroji. Hlídá cestu ke světlu a je strážcem volání Prvotního
zdroje.  Dává  pozor,  aby  se  žádný  duševní  plamínek,  který  je  jeho  součástí,
neztratil.  Udržuje oheň života v tělech a propojuje je s centrálním světlem všeho
bytí.  Touto věčně hořící  světelnou spirálou zachovává vše,  co je – a kdy bude
v propojení.  Díky jeho moci se nikdy nikdo a nic neoddělilo od světla i původu
všeho  a zůstává  navždy  nedílnou  součástí  Celku.  Jeho  síla  udržuje  spojení
s Prvotním zdrojem, matkou-otcem Božstvím.

PÁTÉ TVŮRČÍ BOŽSTVÍ
Páté tvořivé božství je původcem iluze času a pořádku v rámci času; v prostorech
vytváří další prostory pro nové zkušenostní úrovně. Je v neustálém pohybu. Jeho
úkolem je nepřetržité rozpínání vědomí, a podněcuje tak vznik vesmírných dálav.
Udržuje světelnou spirálu v pohybu a stará se o šíření  světla.  Je  světelnou silou
nekonečna a neustálého růstu. Tvoří rozměr i prostor a střeží dálavy potřebné pro
šíření světla. Tvoří nekonečnost, neboť plodí stále více prostorů a iluzí k uskuteč-
ňování nových a nových poznání v nejrozličnějších zkušenostních úrovních. Jeho
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roli nelze pojmout lidským rozumem, poněvadž ten se snaží všechno pojmenovat.
Vaše představivost nestačí k tomu, abyste si uvědomili jeho tvůrčí sílu. Váš duch
ztroskotává při představě slovně vyjádřit rozměr nekonečnosti. Tyto šíře dokáže
člověk pouze vycítit  a vytušit  srdcem. Pokud se přiblížíte ke konečnému stavu,
zjistíte, že za dosaženým cílem se skrývá další, ba ještě větší pravda i poznání. Tak
se jednotlivé zkušenostní úrovně rozpínají pořád dále, a ono se stará o to, aby se
zachovalo nekonečno s bezhraničností. Prostory a zkušenosti jsou bezmezné a se-
trvávají v božské permanentní rotaci. I zdánlivá stagnace v životě člověka je vždy
jenom zrcadlením stejně zdánlivé iluze. Bez tvoření iluzí by neexistovalo rozpínání
v prostoru a čase. Tak postupuje tvoření prostorů a časů souhlasně s tvořením iluzí.
Ruku v ruce tudíž vznikají stále nové úrovně bytí pro další zkušenosti.

ŠESTÉ TVŮRČÍ BOŽSTVÍ
V moci Šestého tvůrčího božství je duchovní síla a rozvoj vědomí jednotlivců. Řídí
cestu duší a pomáhá jim dozrávat. Zvažuje schopnosti duše a její stupeň vývoje.
Podle toho dávkuje učební látku, aby duše dostala přesně tolik úkolů, kolik je v ak-
tuálním stavu schopna přijmout, pochopit a poznat. Dohlíží na intenzitu záření vě-
domí a s ním související připraveností získat další poznání; čímž mocně usměrňuje
vzestup  duší.  Přitom  jim  umožňuje  přeskočit  i více  vibračních  oktáv,  jsou-li
schopny přijmout více poznání. Udržuje rovnováhu mezi připraveností a stavem
duše.  Je  mistrem  a strážcem  zrání  duší;  pomáhá  jim  dosáhnout  více  znalostí
a moudrosti, měnit kvalitu jejich vibrace, řídí jejich vzestup.

SEDMÉ TVŮRČÍ BOŽSTVÍ
Sedmé tvůrčí  božství  tvoří  zkušenostní  dálky,  roviny,  tvary  a podstatu  nových
možností.  Naplňuje prázdnotu neustále se rozpínajícího prostoru novými zkuše-
nostními  úrovněmi  a realizuje  možnosti  růstu  z beztvarosti  k novým  poznáním.
Dává vznik novým formám pro nové světy a dimenze; energeticky postupuje v sy-
nergii s Pátým božstvím. Jedno vytváří prostor a další do beztvarého prostoru vnáší
formu. Je tím, kdo shodně postupuje s Prvotním zdrojem a jeho pohnutkou rozpínat
se. Je ve své velikosti i intenzitě záření nesmírné a majestátní ve své tvůrčí síle. 

Převezměte  odpovědnost  za  váš  růst  a vaše  duševní  kvality.  Když  jednou
proniknete za oponu, osvobodíte se od vazeb této úrovně bytí a stanete se mistry
svých zářivých manifestací. Všichni máte tyto schopnosti – pomocí jasné a cíleně
nasměrované myšlenkové síly můžete získat vše, po čem vaše srdce v rámci vaší
zkušenostní úrovně zatouží. Tuto energii nebudete moci použít jen tehdy, dovolíte-
li mocným vaší úrovně, aby vás ochromili, paralyzovali iluzemi nebo labyrintem
strachů, které pro vás vytvářejí, a oddělili vás tím od vaší vlastní síly. Negativní
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myšlenka  vždy  přitáhne  negativní  okolnost,  a naopak.  Vezměte  si  nazpět  svoji
moc, nenechte se mást a vneste znovu do vašeho života vyváženost a bdělost. Pak
uvidíte,  jak  váš  duch  zesílí,  a pocítíte  velkolepost  vaší  schopnosti  manifestace.
Každá bytost může používat tuto magii, neboť každý má tuto myšlenkovou sílu.
Není to žádná zvláštní schopnost vyvolených. Pouze málokteří z vás však využívají
svoji, světlými myšlenkami cíleně řízenou, duchovní sílu. Zatím na planetě Terra
není nikoho, kdo by využíval svůj celý myšlenkový potenciál, a není zde ani nikdo,
kdo by byl  již  zaktivoval  svoji  kompletní  merkabu.  Všichni  –  více  či  méně –
postupujete  správnou  cestou,  ale  vaše  dokonalá,  božsky  krystalická  dvanácti
vláknová DNA zatím dřímá. Až si naplno uvědomíte svůj původ i svoji tvůrčí sílu
a budete schopni vyřadit ego, uvolní se vaše blokády a zažijete zázrak probuzeného
ducha. Uvědomte si, že jste kdysi vládli dokonalou a neporušenou 12vláknovou
DNA. Zaplavte vaše buňky světlem poznání a zrušte tak v sobě onu kletbu. Vězte,
že je pro vás absolutní prioritou nechat vaším duchem proudit pozitivní myšlenky,
neboť si budou hledat odpovídající rezonanci. Tuto myšlenkovou sílu využívejte
pokaždé ve prospěch všech zúčastněných, neboť působením vesmírných zákonů se
negativní myšlenky dostanou zpět k vám a s jistotou vám nadělají škody. Probuďte
se tedy a osvoboďte se ze spletitostí negativních vazeb této úrovně bytí. Za oněch
časů  byla  Země místem určeným k realizaci  bytostí  prostřednictvím zkušeností
v polaritě  hmoty.  Duše  se  sem  vtělovaly  s dokonalou  a neporušenou  dvanácti
vláknovou DNA a měly podstatně větší  svobodu působení než vy dnes.  I tehdy
byly zkoušené v polaritě, avšak bylo to radostné a prosvětlené poznávání, neboť
bytosti  mohly  využívat  plný  potenciál  své  duchovní  síly.  Nikdy  nebylo  vaše
vědomí izolováno od Prvotního zdroje, Pratvůrce, vaší-vašeho matky-otce Božství.
Bylo zde místo zasvěcení a počátku, kde začínal vývoj do vyšších dimenzí přes
hustou  polární  materii.  Místo  a podmínky pro  zkoušky a zasvěcení  do  různých
vývojových stupňů jsou nadále stejné,  jenom vám byla vzata  vaše  plná božská
moc. Osvoboďte se z této kletby tím, že si uvědomíte důvod vaší cesty sem, na
planetu  Terra.  Odhalte  stíny  za  hrou  opravdově  mocných  této  úrovně  bytí
a všimněte  si  chimér  za  všemi  zrcadleními  ve  vaší  realitě.  Ať  vám  má  slova
dopomohou k poznání  a vysvobození  se z pout zapomnění.  Stejně jako tehdy je
toto  místo  výrazem  nejkrásnější  myšlenky  Prvotního  zdroje  a přesně  tudy  jsou
vedeny  hranice  mezi  dimenzemi  či  různými vývojovými úrovněmi.  Tudíž jako
dříve se tu mohou vyvíjet duše z celého Univerza o jednu nebo více oktáv výše;
jenže  byla  doba,  kdy  se  skupina  jistých  bytostí  zamíchala  do  tohoto  průběhu
událostí proti svobodné vůli jednotlivců a protichůdně k božským principům. Vůlí
a touhou Prvotního zdroje je scelit v sobě všechny jednotlivé zkušenostní složky.
Lidská rasa se má probudit a uvědomit si svoji božskost, aby nastoupila cestu zpět
domů a aby se navždy osvobodila ze spirály neustávajících návratů do této úrovně
existence. Dny skutečných vládců na pravé planetě Terra jsou sečteny, ale cíleným
ovlivňováním vás mohou v této úrovni bytí zadržovat. Prvotní zdroj, váš Pratvůrce,
do  této  manipulace  v žádném  případě  nezasáhne,  neboť  by  tím  porušil  vlastní
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zákony. Zbývá mu jen neutuchající snaha pomoci vám nabýt vědomí o vaší cestě
sem a s tím spojenými bludišti, v nichž se můžete ztrácet.

Poznání pravého smyslu vašeho pobytu zde ve vás zaktivizuje schopnost zvlád-
nout zkoušky a zasvěcení s dokonalou a neporušenou 12vláknovou DNA. Nebylo
záměrem, abyste se cítili natolik osamělí a odloučení od Prvotního zdroje, vašeho
původu. Je to pouze zrcadlení ztracené vzpomínky na vaše skutečné schopnosti.
Vaše aktivní DNA má neustálou tendenci připojit se ke své nečinné části a znovu ji
oživit. To způsobuje, že pociťujete touhu poznat pravý smysl i účel vaší existence
a že se cítíte osamělí. Nemáte pocit dokonalosti, to vám bylo vzato. Potřebujete si
řádně a neotřesitelně uvědomit své pravé Bytí – tehdy zažijete zázrak splynutí se
sebou samými.

Má slova, jež vám zde zprostředkovávám, vám pomohou znovu získat plnou
a vědomou sílu vašeho pravého Bytí. Můžete se rozhodnout pro jednu z cest, ale
uvědomte si, že máte k dispozici pouze tuto úroveň pro vývoj, ba že splnění této
úlohy se dříve či později nevyhnete. Můžete pokračovat v zotročování svého bytí,
avšak touha duše vyvíjet se vás znovu přivede sem, na toto místo; a tak budete
pokračovat v tomto čestném kole dále. Díky vaší svobodné vůli si to můžete zkrátit
a okamžitě opět oživit plně funkční 12vláknovou DNA. Je na vás, pro kterou cestu
se rozhodnete. Ale ať se rozhodnete jakkoliv, poslouchejte, co vám praví srdce,
a kráčejte stezkou lásky k sobě. 

Na vždy si zapamatujte, že jste nedílnou součástí Prvotního zdroje a nekonečně
milovaní. Nikdy se neciťte osamělí  a nemilovaní,  neboť tak tomu vskutku není.
Každý a každá z vás je jedinečnou a překrásnou bytostí, jež je obrazem Pratvůrce
a jež jej zrcadlí v nejrůznějších úrovních zkušeností. Pociťte to a vymaňte se z la-
byrintu této úrovně bytí. Užasnete nad zázraky, které se před vámi otevřou, roz-
hodnete-li se pro cestu svobody. Pusťte se do dobrodružství a uvidíte, co vás čeká
za oponou zapomnění. Nechť se má slova dotknou vašeho srdce a zaplaví vašeho
ducha.

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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PRVOTNÍ ZDROJ
Bytosti  lidské  rasy  inkarnované  na  planetě  Terra  přicházejí  z nejrozmanitějších
částí Univerza,  z různých hvězdných oblastí. Duše si vybraly toto místo, aby se
mohly vyvíjet a zakusit vyšší úrovně bytí.

Země je  místem zkoušek  vnitřní  maturity.  Zkušenostmi  a poznáním v hrubé
hmotě duše roste. Země je zároveň přestupní stanicí do vyšších oktáv bytí, zpět
k Prvotnímu  a nepopsatelnému  silovému  zdroji,  k původu  všeho  bytí,  prameni
lásky a ohně, z něhož jste vznikli. Zrodili jste se takříkajíc z dělohy Zdroje. Jste na
něho  napojeni,  on  je  kolébkou  vašeho  bytí.  S vaším  původem,  Zdrojem,  vás
navždy spojuje nekonečná láska, a proto se nikdy neztratíte. Od skutečné reality
vás oddělila pouze pouta, která vás vážou na tuto úroveň, a vaše narušená dvanácti
vláknová  DNA.  Ale  i tak  jste  byli  a zůstali  nedílnou  součástí  Zdroje  a jste
nekonečně milovaní. Každý z vás je milován a na nikoho se nezapomíná. Cítíte
v sobě výzvu a hlubokou touhu. Nikdo se neztratí, bez ohledu na to, kdy a jak duše
pozná v sobě pravdu a začne žít poznáním.

Nemůžete se ztratit ve vazbách hmoty. Bdíme nad vámi a váš dech je indikáto-
rem vašeho původu. Je důkazem toho, že každým okamžikem jste hluboce a vědo-
mě napojení na Pratvůrce. Pocítíte jej za každým nádechem, poznáte-li, že mezi
vámi  a Prvotním  zdrojem  není  vzdálenosti.  Pocítíte  hlubokou  lásku  a spojitost
s Pratvůrcem a všemi bytostmi Univerza. Jsme bratři a sestry, všichni pocházíme
z jedné  matky  a z  jednoho  otce.  Naším  společným  původem  je  neustávající
nekonečná láska naší-našeho Matky-Otce, Prvotního zdroje, původce všeho bytí.

Tato  nesmírná  a věčná  síla,  jež  nás  všechny  oživila,  je  hluboké  splynutí
nejvyšší a nejčistší lásky mužských a ženských energií. Ona je nejmocnější rotací
těchto dvou energií v nejdokonalejší podobě bytí, avšak slovy nepopsatelná. Je to
čistá,  dokonalá láska,  pravda,  největší  tvůrčí  potenciál  a kolébka vaší  existence.
Vnímejte hluboko v sobě tento hřejivý oheň věčné lásky! Nikdy jste neměli pocítit
tak extrémní odloučenost od lůna vašeho zrodu. Neměli jste ani tak nevýslovně
trpět a tolik zapomenout na svůj původ.

Každým  nádechem  a každým  úderem  srdce  jste  neoddělitelně  spojeni
s Prvotním zdrojem. Když si v zrcadle hledíte do očí, můžete se o tom přesvědčit –
díváte se do očí svého Původu. Neboť všichni jsme navždy jedním, jsme dětmi
a zkušenostními bytostmi Zdroje. Přijmete-li tuto skutečnost srdcem a budete ji žít,
osvobodí  vás  definitivně  z vazeb  hmoty  a otroctví,  jemuž  lidská  rasa  podlehla.
Otevře se vám nová cesta. Jakmile na ni vkročíte, ukáže se, že je to cesta lásky
a hlubokého poznání. Objevíte svůj původ a zaplaví vás vlna božského poznání, na
něž jste zapomněli; skutečnost, že jsme neodlučitelně spojeni a naplněni láskou ke
všemu existujícímu.
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Měli byste se podle toho chovat ke všem bytostem na planetě Terra, s láskou,
pozorností, respektem a vědomím, že každá z nich je vaší součástí. Velká část vaší
reality se nevyhnutně rozptýlí a postupně se vám otevře zcela jiný druh vnímání.
Chod událostí na vaší planetě budete sledovat jinýma očima a stále více si budete
osvětlovat  i jeviště  vlastního života.  Nebudete  se již  toužebně obracet  k zašlým
časům, poněvadž jste vstoupili na stezku pravdy – a vaší snahou bude ji stále více
poznávat. Zjistíte, že čistá pravda je v životě vždy jednoduchá a láskyplná. Můžete
ji jednoduše praktikovat v životě. Je to čistá a jasná láska ke všemu existujícímu.
Poznejte a uvědomte si, že tvoříte se vším existujícím jednotu, a pociťte, jak se ve
vás probouzí láska, jež vás spojuje s vaším původem.

Jste nekonečně milováni; musíte pouze odkrýt cestu domů. Klíč k tomu máte
v sobě,  hluboko  ve  vašem  srdci.  Kdykoliv  zatoužíte  po  domově,  stačí,  abyste
použili tento klíč a otevřeli bránu ve vašem nitru. Pak vás od této lásky neoddělí
žádná moc ve vesmíru, neboť láska překonává temnotu. Je to nejmocnější energie
Univerza.  Její  síla  pramení  v myšlence,  jejíž  podstatou  je  nejčistší  energie.
Nejkrásnější, nejčistší a nejdokonalejší myšlenkou je prapůvodní energie lásky. Od
této její podoby jste se velmi vzdálili, jste však živými podobami božské lásky.

Všechny  stávající  formy  bytí,  jestli  je  to  člověk  nebo  zvíře,  jsou  čistým
a nejkrásnějším vyjádřením božské lásky. Hleďte na život ve vás i kolem vás jako
na tuto pravdu a před očima se vám odhrne  mohutný závěs a tělo vám zaplaví
božské  světlo.  Poznejte  pravdu  za  lžemi  a manipulacemi;  vraťte  se  domů,  ke
svobodě. Je vaším rodovým právem a dědictvím vašeho původu, abyste kráčeli na
Zemi, ve hmotě, šťastní a dokonalí.

Probíhá zde však znamenitě zinscenovaná hra, která vám má zabránit vzpome-
nout si na vlastní božskost. Vzpomeňte si na to, kdo jste! I když tato forma bytí vy-
plynula z Prvotního zdroje, vyvinula se zcela protichůdně k úmyslu Stvořitele.

Jakmile se Prvotní zdroj rozhodl sbírat zkušenosti a začal se rozpínat, aby se
mohl poznat až na těchto úrovních, vznikl Paralelní zdroj, jenž představuje přesný
opak. Až on umožnil rozvoj zkušenostních rovin. Cílem je tento Prvotní paralelní
zdroj znovu obrátit pozitivní transformací napříč časem a prostorem. Stane se tak
tehdy, vytvoří-li se opět jednota, když se zneutralizují všechny jeho aspekty. Světlo
dokáže poznat samo sebe jedině díky stínu. Pouze skrze polaritu může bytost růst.
Využijte  proto každý stín  a každou zdánlivě  negativní  okolnost,  abyste  poznali
sami sebe a abyste skrze takzvané špatné zkušenosti rostli. Poznáním a vnitřním
osvobozením se každá taková zkušenost přemění ve světlo. Při každém zážitku se
váš duch zaplní energiemi vyšší frekvence. To mu umožní poznání. Svobodně se
může rozhodnout, jaký stav bytí si prostřednictvím kterých zkušeností přejete do-
sáhnout.  Jsou  to  pro  vás  velkolepé  možnosti  propracovat  se  přes  nejrůznější
zkušenostní roviny k dokonalé duševní zralosti. Posléze tím zvýšíte frekvenci vaší
duše a posunete se na cestě zpět, k Prvotnímu zdroji. Dostat se tam a splynout sním
je vaším cílem a nejhlubším přáním každé duše. Je to tato touha, jež vybízí bytosti
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k vývoji, k rozvoji, ba k dokonalosti. Ať se i jakkoliv vzdálili od Prvotního zdroje,
a tím od lásky, jejich duševní jádro je plné touhy po jednotě.

Jste ve fázi  přechodu z hutné třetí či  čtvrté úrovně do páté.  Tento proces  je
velmi  náročný,  poněvadž  se  musíte  zbavit  starých  struktur,  vzorců  myšlení
a zažitých postupů konání. Je třeba, abyste se otevřeli pro zcela nezvyklé možnosti.
Odhalte tuto novou cestu a s ní spojené nové struktury. Přijměte je a proměňte na
realitu vašeho života. Dopřejte si čas a postupujte vědomě, krok za krokem.

Na planetě Terra nastala doba velkého probuzení. Způsob, jakým je lidská rasa
vytržená z dřímot, je pro inkarnované bytosti naprosto novou a bolestnou zkuše-
ností. Otřese to vaším základem, neboť si uvědomíte, jak hluboce jste se ztratili
v zastaralých schématech a systémech. Jak se z nich opět vysvobodíte? Dovolte,
abych vám řekl, že to nebude zrovna snadné. Rozum a ego se budou bouřit. Nedo-
volí vám jen tak odhodit to staré. Tudíž setrvejte, nevzdávejte se a mějte cíl pořád
před očima. Nenechejte se ničím odvést z vaší stezky pravdy, moudrosti a hluboké-
ho poznání. Osvoboďte se od zaprášených vazeb vaší úrovně bytí. Vaše vědomí
zná zatím pouze tuto jednu realitu a jen tak rychle si nebude chtít připustit novou
možnost.  Vzpomeňte  si  na  váš  Domov a na  vaše  plány,  když  jste  se  rozhodli
odcestovat do této úrovně bytí. Uvědomte si, že skutečné bytí a pravá skutečnost
jsou  vždy  jednoduché.  Jsou  bez  dogmat,  útlaku,  bolesti,  nemoci,  utrpení  či
chudoby. To všechno jsou jenom zrcadlení negativních záměrů. Jejich úmyslem je
nedovolit vám využívat váš pravý potenciál. Vaše negativní myšlenky se zrcadlí
v zemském  magnetickém  poli  a materializují  se  ve  vaší  realitě.  Jakmile  však
poznáte pravdu, osvobodíte se postupně z okovů a souvztažností vaší úrovně bytí.

Skuteční mocipáni této úrovně ztratí na vás vliv v okamžiku, kdy ve svém nitru
znovu objevíte vlastní původ. Žádná moc světa nedokáže přerušit volání bytosti,
jež si  dokonale uvědomila svůj původ.  Prvotní  zdroj  si  tohoto volání okamžitě
všimne a postará se o to, aby této bytosti na cestě domů svítilo božské světlo.

Kdybyste dokázali vaším doutnajícím duchem uchopit opravdovost a nekoneč-
nou lásku Prvotního zdroje, najednou by z vás opadly všechny starosti. Neexistuje
nic,  absolutně  nic,  co  by  bylo  ve  své  dokonalosti  krásnější  a větší  než  Prvotní
zdroj,  pramen  všeho.  Jeho  krásu  a neskonale  hřejivou  energii  lásky  nedokáže
uchopit žádné myšlené, vyslovené či napsané slovo. Pouze svobodný, neomezený
duch by se o to mohl pokusit, avšak neuspěl by, kdyby se pokoušel tuto nádheru
vtěsnat do jakékoliv slovní formy.

Teprve vyvrcholí-li  proces uvědomění se ducha, může se vytvořit i viditelné
spojení s Prvotním zdrojem. Takovým způsobem však na vaší úrovni bytí a s vaší
momentální frekvencí vůbec nedokážete vnímat. Omezený rozum toho není scho-
pen. Prvotní zdroj je nejdokonalejším energetickým tvarem v Univerzu. To vypo-
vídá o všem, neboť vše, co je s ním příbuzné, má tendenci s ním splynout. Je to ne-
popsatelně mocná energie,  nejnádhernější  a nejčistší forma bytí krystalické stru-
ktury. Nejkrásnější a nejjasnější barvy, jaké lidský rozum není schopen vnímat, zde
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splývají v dokonalé a harmonické rotaci. Jeho jádro je prosycené nekonečně moc-
nou  kompozicí  tónů.  Jeho  tvar  se  strukturou  podobá  vašemu  životnímu  ohni,
vašemu  duševnímu  jádru  a věčnému  Květu  života,  jenž  tvoří  centrum  každé
planety.

I nesmrtelný Květ života v ohnisku každé galaxie má stejnou strukturu a stejný
tvar. Svou intenzitou je ale nesrovnatelný s Prvotním zdrojem.

Věřte mi, není slov schopných popsat sílu tohoto Zdroje. Každé slovo či rozum
ztroskotají, pokusíte-li se to vyjádřit. Přesto je však spatřitelný. Jestliže chcete vy-
jádřit realitu tohoto místa, je třeba zdolat překážky, které staví lidský rozum. Vězte,
že toto místo je vaší kolébkou a vaším domovem. Je nejčistší existující formou lás-
ky, jež je nekonečná, nepochopitelná a neuchopitelná. Je vaším pravým původem,
vaším otcem i vaší matkou. Je energetickou jednotou mužské a ženské síly, v nej-
čistší a nejpůvodnější formě. Je cestou, již si každá duše zvolila za svůj nejvyšší
cíl. Přitom je nepodstatné, jaké úrovně poznání vás k němu vedou. Cíl je stanoven
– je to jasná a čistá forma bytí. Je to cíl vaší cesty ke světlu, vesmírný sňatek všeho
bytí s jádrem Původu.

Zvolte  si  cestu  růstu  vaší  duše.  Můžete  se  rozhodnout  sami,  zda  přijmete
moudrost  a zprostředkované  znalosti,  a proměníte  je  v realitu.  Jednoznačně  to
zvýší  vaši  vibraci  a krok  za  krokem  reaktivuje  vaši  původně  dokonalou
12vláknovou DNA. Osvobodíte se tak z pout této úrovně a vystoupíte do vyšších
sfér.  Je  pouze  na  vás,  nakolik  se  otevřete  moudrosti.  Postupujte  radostně  a s
pevným předsevzetím, že se nikým nenecháte svést z cesty. Je dovoleno, abyste
během  jedné  inkarnace  vystoupili  o několik  oktáv  najednou.  Pokud  si  to  tak
přejete,  pak  vaše  cesta  povede  výlučně  přes  vnitřní  sebepoznání  a následně
k přetavení získané moudrosti do vašeho života, do vaší reality. Staňte se živým
příkladem pro jiné. Postupujte na cestě pravdy s láskou a všímejte si každého mého
slova. Připusťte pravdu a vysvoboďte se ze zastaralých vzorců chování. Hleďte, jak
se všechno ve vás i kolem vás mění. Staňte se mistry této roviny bytí a nenechejte
se  už  více  manipulovat  a svádět  z cesty.  Všímejte  si  svých  myšlenek  a slov.
Opakovaně se vám mohou stát vlastní pastí. Znovu a znovu si čtěte tato slova, aby
toto poznání zaplavilo vašeho ducha. Neuzavírejte se před pravdou a nepraktikujte
složitá učení. Poznání a pravda jsou čisté a světlé, nikdy nejsou komplikované.

Cesta zpět ke Zdroji – je jednoduchá a jasná. Přece je však třeba nejprve se vy-
svobodit  ze  spletitých  životních  a věroučných  vzorců.  Úmyslně  byly  takto  vy-
tvořeny. Na cestě pravdy nepotřebuje nikdo žádné speciální techniky dýchání, vý-
jimečná tělesná cvičení – či způsoby meditace. Láska Prvotního zdroje, Pratvůrce,
je čistá, jasná a nefalšovaná. Není vázána na dogmata ani na nic jiného a nikoho
neposuzuje. Tato pravda je již hluboko ve vás, je vaší součástí. Využijte zde zpro-
středkované vědomosti  ve  vaší  realitě  a zažijete  velké  změny.  Těšte  se na  pro-
bíhající  změny a zvažte,  zda  chcete postupovat  společně  s planetou Terra,  nebo
jestli  potřebujete více času, abyste získali hlubší poznání.  Neobávejte  se,  nic se
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vám nemůže stát. Změna úrovní není nic, čeho by se bylo třeba bát. Je radostným
momentem, který přináší svobodu pro každou bytost připravenou přizpůsobit se
nové vibrační frekvenci.

V této knize najdete všechny informace,  jež k tomuto přechodu potřebujete.
Jsou tu obsaženy všechny kroky, které vám umožní zvýšit vaši vibraci. Je na vás,
jak rychle budete postupovat. Zvyšováním vibrace nabudete posléze opět dvanácti
vláknovou strukturu vaší DNA. Opravdoví mocipáni vaší úrovně bytí tomu chtějí –
stůj co stůj – zabránit. Setrvejte v této své snaze, neboť vůle každé bytosti je svo-
bodná. Nikdo vám ji nemůže vzít. Jenom pokud dovolíte jiným, aby vám svými
manipulacemi  zamlžili  ducha.  Žijte  svoji  vlastní  skutečnost  hlubokého poznání
a nenechejte si nikým vnutit žádné přesvědčení, které s vámi nesouzní. Je tu doba
vnitřní zralosti, probouzejícího se vědomí, čas změny a rozpadu zastaralých vztahů
i přežitých procesů.

Osvoboďte  se  z iluzí  stárnutí,  smrti,  útlaku  –  a  hlavně  se  osvoboďte  ze
spletitostí  procesů  vaší  úrovně  bytí.  Odhrňte  závěs  a vneste  světlo  do  údolí
zapomnění.  Probuďte  se  z dřímot  a proměňte  se  v sebevědomé  bytosti.
Nenechávejte se více ovládat a vykročte na vědomou, láskyplnou cestu svobody,
na cestu domů, k původu všeho bytí.

Jste jedinečnou a neoddělitelnou součástí Prvotního zdroje. Každý z vás existu-
je, jste výjimečnými zkušenostními bytostmi Pratvůrce.  Jste nekonečně milováni
a ochraňováni. Nezapomnělo se na vás, nejste ztraceni v nekonečných hlubinách
Univerza.

Doprovázejí vás skvělí pomocníci. Zavolejte je, aby vám pomohli při vašem
osobním hledání cesty a pravdy. Mohou vám však pomoci jenom tehdy, jestliže
o to poprosíte, neboť je to věc vaší svobodné vůle. Duchovní vůdce smí zasáhnout;
avšak pouze tehdy, pokud mu to dovolíte. Napojte se na vaše průvodce z vyšších
sfér – a ve vás i ve vašem okolí se projeví změny. Vyšlou vám znamení a pomohou
vám  nejrůznějšími  poukazy  či  znameními.  Ukážou  vám  možnosti,  jak  se
v okolnostech vašeho individuálního života budete moci stále více přibližovat ke
svobodě. Naučte se dešifrovat jejich znamení a pociťovat jejich přítomnost.

Ať má slova dosáhnou vašeho ducha a osloví vaše srdce, ukážou vaší duši cestu
ke svobodě. Nenechejte se více připoutávat k této hutné zkušenostní úrovni a osvo-
boďte svoji deaktivovanou DNA z manipulovaného stavu.

Stačí, rozhodnete-li se jít cestou poznání, což už změní její rotaci – zleva se
začne točit doprava. Máte sílu a schopnost uvést tento proces na správné koleje.
Nechť vaše odhodlání postupovat pravou cestou posílí láska a důvěra.

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt

— 57 —



THOVT – PROJEKT LIDSTVO

FUNKCE A VÝZNAM
KVĚTU ŽIVOTA

Květ  života  je  plamenem moudrosti  a pořádkem celku.  Spravuje  a řídí  veškeré
poznání. Díky němu se v Univerzu neztratí jediná myšlenka, emoce či zažitá sku-
tečnost.  Je to něco jako obrovský počítač uvnitř planety Terra.  Spojuje duše se
všemi planetami, jejími obyvateli a Prvotním zdrojem. Do jeho paměti se zapisují
všechny  údaje  procesu  uvědomování  a osvícení  na  cestě  zpět,  k původu.  Květ
života  má  dokonalou  podstatu  a tvar  jako  květ  a oheň  Prvotního  zdroje,  avšak
velikostí  se  s ním nedá  srovnávat.  Tento  květ  září  rovněž  uvnitř  každé  bytosti
Univerza.  Je  duševním  jádrem  a věčným  ohněm.  Svým  světlem  propojuje
a stmeluje vše živé. Díky němu jsou bytosti nepřetržitě propojené s Pratvůrcem,
Božstvím matkou-otcem, a nikdy se od něj neoddělí.

Pamatujte si, že funkce Květu života lze vyjádřit zcela jednoduše – je to oblast,
v níž se zaznamenává každý zážitek. V Univerzu existuje nespočet takových květů.
Vždy jsou napojeny na Centrální slunce patřičné galaxie. Ukládá se do nich každý
zážitek a všechny procesy v rámci tohoto prostoru. V Květu života uvnitř každé
bytosti jsou uloženy její zkušenosti a životní okolnosti. Tyto květy jsou přímo na-
pojeny na Květ života domovské planety, kde se zaznamenávají poznatky planety.
Nashromážděné údaje se synchronně přenášejí do jádra Centrálního slunce, do oh-
niska konkrétní galaxie. Propojí se tak s jádrem Prvotního zdroje, původem všeho
bytí, kde se soustřeďuje poznání ze všech galaxií. Kompletní procesy se tak zapi-
sují i do všech úrovní bytí, které mezi sebou díky této síti mohou vzájemně komu-
nikovat.

V závislosti na své vibraci, hustotě a dosažené moudrosti si můžete z této data-
banky vyvolat zkušenosti pravých mistrů a bytostí z nejvyšších světelných rovin.
Není nic v Univerzu, co by zde nebylo uloženo. Podmínkou pro stažení těchto in-
formací je, že vibrační potenciál a vědomí zájemce odpovídá frekvenci těchto in-
formací. V případě, že tomu tak není, bytost nebude moci tyto vysoké energie vní-
mat, neboť její duch onu moudrost vskutku neuchopí. Jakmile se vědomí bytosti
rozjasní moudrostí a čistotou, zazáří její vnitřní Květ stejnou intenzitou jako oheň
Květu života planety. Ten vyniká nepopsatelnou nádherou a je plný zázraků,  až
pocítíte touhu úplně se do něj ponořit. Je to absolutně přirozený proces duše, neboť
tato cesta pro ni  není neznámou.  Každá duše,  když se vymaní z fyzického těla
a dříve, než opustí svou sféru života, prochází tímto Květem. Inu, stane se tak buď
smrtí,  nebo  vědomým  odpoutáním  se  z fyzického  těla,  jestliže  nabudeme
způsobilost  volně se pohybovat prostorem. Bytost,  jež v sobě prozkoumala tuto
schopnost  a dokáže  převést  vědomě  toto  oddělení,  se  díky  své  moudrosti
a vlastnímu  poznání  dokáže  přiblížit  ke  Květu  života  uvnitř  své  planety.  Toto
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poznání  vám umožní  využívat  neomezené  možnosti  vašeho ducha  a vejít  touto
branou  do  svatých  síní  uvnitř  planety  Terra.  Tam  je  Květ  života  strážcem
moudrosti  celého  Univerza  a pojítkem  mezi  každou  duší  a Prvotním  zdrojem.
Vněm pocítíte dokonalou sílu a krásu života.  Vědomí si přeje ponořit se do něj
a splynout s ním. Pokud je bytost schopna najít cestu k této síni, dokáže též projít
Květem  života.  Duše  cítí,  že  Květ  života  ji  přitahuje  coby  magnet.  Během
pozemského života se k těmto síním dostane bytost pouze tehdy, jakmile pochopila
kosmické zákonitosti a žije jimi. Pozemské vědomí během života to zvládne pouze
tehdy, pochopilo-li lásku ke všemu existujícímu, a také ji praktikuje. Jen ten, kdo
je čistý duchem a přechovává respekt či úctu vůči všem ostatním bytostem, může
během svého života kdykoliv opustit své fyzické tělo a splynout s Květem života.

Když se bytost k tomuto Květu přiblíží, spojí se s jeho vědomím. Tento proces
se nedá popsat  omezujícími lidskými slovy.  Pocítíte,  jak se váš  duch dokonale
nasytí touto čistou energií  lásky a každá jednotlivá tělesná buňka splyne s jejím
ohněm. Je to jako živý pramen, neboť Květ a moudrost v něm obsažená jsou věčné
a neznají smrt. Smrt je pouhou iluzí vaší úrovně bytí, poněvadž smrt neexistuje.
Cíleným  a vědomým  využívaním  síly  myšlenky  a za  předpokladu  pevného
přesvědčení si může tělo zachovat svou formu stovky let, bez toho aniž by ve své
struktuře zestárlo. Stárnutí je pouhá iluze, o níž vás přesvědčují od počátku vaší
inkarnace v této úrovni bytí. Proto si nedokážete představit nic jiného. Všichni lidé
inkarnovaní na planetě Terra žijí v neotřesitelné jistotě, že jednoho dne zestárnou
a zemřou. Na Zemi je toto smýšlení hluboko zakořeněné, a tudíž se tato klamná
iluze posílila i ve vaší osobní realitě. Naprosto však neodpovídá skutečnosti. Vaše
duše  se v závislosti  na  této obrovské iluzi  musí  opětovně převtělovat.  A v této
zábavě  budete  pokračovat,  dokud  nepochopíte  pravdu.  Potom  se  budete  moci
rozhodnout, jak dlouho chcete setrvat ve vašem těle a jak má ono vypadat.

Divíte se, proč vaše duše nepřetržitě touží po věčném životě? Proč je vaším
nejintimnějším přáním věčná mladost a krása? Je to volání vaší duše, jež touží po
tom, aby tuto realitu konečně opustila. Omlazovací kúry ani kosmetické operace
toto vaše vnitřní  přesvědčení určitě nezmění.  Sami jste si  původci a spolutvůrci
procesu stárnutí. Vaše vnitřní přesvědčení z vás dělá stárnoucí lidi. Myslíte si, že
pouze  skalpel,  injekce  nebo krémy vám dopomohou k mladšímu vzhledu.  Vaše
duše intuitivně ví, že je věčná.  Proto je smrt fyzického těla, když je duše musí
opustit ve fázi svého největšího rozkvětu, vskutku velkou marnotratností. Jste na
vrcholu vývoje, ale vaše přesvědčení, že musíte zemřít, vás obírá o možnost, abyste
ve  vývojovém  procesu  pokračovali.  A tak  truchlíte,  že  vám  už  nezbývá  času,
abyste zažili a zkusili ještě to či ono, neboť brzy přesídlíte jinam. Zamrzli byste
však údivem, kdybyste dokázali vnímat, jaké nesmysly jsou stárnutí a smrt! Poté se
sem zanedlouho vrátíte v novém těle, a musíte se všechno učit od znova. Nezdá se
vám  to  –  mírně  řečeno  –  namáhavé?  V okamžicích,  kdy  po  fyzické  smrti
proniknete do vyšších sfér, opět si na všechno vzpomenete. A zůstane vám jenom
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možnost  konstatovat,  že  jste  znovu  tu  nebo  onu  důležitou  lekci  nepochopili
a nepoučili se. Inu, opět jste zde a máte čest zahájit nové kolo.

Vězte  však,  chcete-li  vystoupit  do  vyšších  rovin  bytí,  nejdříve  je  třeba
zvládnout  tuto  úroveň  hustoty  hmoty.  Pouze  vy  rozhodujete  o tom,  jak  dlouho
setrváte  v těle,  a vy  sami  určujete  i jeho  kvalitu  pomocí  koncentrované  síly
myšlenek. Pamatujte si, že jenom duch může přerušit proces stárnutí. Poznáním
a moudrostí se osvobodíte ze spirály smrti a zrušíte tuto iluzi. Jde o to, abyste byli
s touto pravdou sžití, ale nikoliv jen slovy. Musí naplnit vašeho ducha a stát se vaší
pevnou  i hlubokou  jistotou.  Pouze  tehdy  se  vskutku  zbavíte  pout  smrti,  a sice
v podobě,  jak  ji  znáte  nyní.  Pokud  nenahlédnete  za  závoj  zapomnění
a neosvobodíte  se  z této  iluze,  smrt  vás  vždy  dohoní.  Znovu  a znovu  si  pak
uvědomíte, že jste se stali obětí hry. Začnete si nově formovat životní okolnosti
a svůj životní cíl a hledat vhodné fyzické tělo, do něhož se chcete inkarnovat. Poté
projdete  údolím  zapomnění  a začnete  opětovně  sbírat  životní  zkušenosti.  Ještě
předtím však musíte projít dlouhým obdobím dětství, kdy se vůbec učíte žít. Kolik
roků jste již strávili tím, že jste znovu a znovu procházeli tímto učebním procesem?
A v dětství jste se pak opětovně seznámili s iluzí smrti.

Hluboké poznání a vnitřní jistota odstraní tuto iluzi z vašeho života. Je pro vás
velmi  důležité,  abyste  poznali  tuto  moudrost.  Abyste  nevnímali  a neoznačovali
vaše  životní  roky  jako  stárnutí,  ale  coby  proces  zrání,  který  vás  vede  k pravé
moudrosti  a k  pravému  poznání.  Přestaňte  slavit  narozeniny  se  zřetelem  na
přibývající léta, ale změňte tento den – na oslavu přibývající moudrosti. Uvědomte
si, že stárnutí je pouhou iluzí a v žádném případě ne realitou. Oslavte tento den
jako nárůst vědomí, zralosti a moudrosti.

Nepočítejte  roky  a nehodnoťte  je  jako  proces  stárnutí  těla  či  rozpad  jeho
vnitřních a vnějších struktur – to vše jsou pouze iluze. Úplně zrušte tuto myšlenku
ve  vašem  vědomí  a nechte  v něm  narůst  jistotu,  že  smrt  v podobě  jak  jste  ji
doposud vnímali ve vaší realitě – neexistuje. Možná se vám to zdá nehodnověrné.
Zaposlouchejte se však do svého srdce a pociťte touhu duše po věčnosti. Vaše duše
je nekonečná a nadčasová.  V těle,  jež jste si  vybrali na to,  abyste v něm sbírali
zkušenosti a poznání, můžete přetrvávat tak dlouho, jak se vám zalíbí. Není třeba
znovu a znovu vstupovat do kruhu nových inkarnací. Můžete, pokud je to vaším
přáním, přebývat v těle, dokud neuspokojí svůj účel, abyste v něm získali potřebné
poznání,  a dokud  se  nerozhodnete  vykročit  k novým  břehům  poznání.  Tělo  si
můžete  omlazovat  vědomým  splynutím  vašeho  Květu  života  s krystalickým
Květem života uvnitř Země. Podmínkou toho je dokonalé uvědomění si sebe sama
a integrace zde prezentované moudrosti do každodenního života. Uvědomte si, že
jste vskutku nesmrtelní a že smrt je iluzí, která přetrvává pouze v hranicích vaší
zrcadlové skutečnosti. Smrt vskutku neexistuje. Uvědomte si, že se z jejích vazeb
osvobodíte jen vlastním poznáním a vnitřní jistotou bez jakýchkoliv pochybností.
Je ve vaší moci prolomit tyto okovy. Pak budete moci přebývat v těle tak dlouho,
jak se vám bude líbit.

— 60 —



THOVT – PROJEKT LIDSTVO

Kéž by vás moje slova osvobodila z pout smrti a umožnila vám zažít jednodu-
chost  pravdy  ve  všech  odstínech!  Poznejte  a uvědomte  si,  že  jste  chyceni
v osidlech  iluze,  kterou  jste  si  sami  vytvořili!  Vysvoboďte  se  z těchto  vazeb
a uvolněte  vašeho  ducha  ze  spirály  fyzické  smrti.  Staňte  se  svobodnými  tvory
a vymaňte vaše vědomí z masového vědomí bytostí inkarnovaných v této úrovni
vědomí.  Buďte  žijícím  příkladem  pro  ty,  kteří  přijdou.  Kráčejte  svojí  cestou;
nikoliv cestou, kterou si na planetě Terra zvolily miliony bytostí. Prozkoumejte
nový svět  v rámci  starého  a dovolte  vašemu duchu i tělu,  aby  konečně  využily
jejich  skutečný  potenciál.  Nemáte  nejmenší  tušení  o tom,  čeho  je  schopná
momentálně neaktivní část vaší DNA a jakou moc projeví váš duch, probudíte-li
spící část mozku. Kráčejte proto směle vpřed a dovolte si prožít ty nejvelkolepější
vize. Ať moje slova a poznání za nimi ukryté, zaplaví vašeho ducha a otevřou vám
brány  k netušeným  realitám!  Ať  vám  moje  slova  odhalí  realitu  skutečného
a pozvednou vás do vyšších sfér bytí!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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AKTIVACE KLÍČE
K POZNÁNÍ, JEŽ JE HLUBOKO

V KAŽDÉM Z VÁS
Tento klíč se ukrývá v každé bytosti. Je to věčný oheň života a aktivujete ho, jste-li
připraveni  k duchovnímu růstu ve smyslu sebeuvědomění  a přijetí  moudrosti  za
svou. Je to samovolně probíhající proces, který se spustí jenom na základě rozhod-
nutí a pevné vůle bytosti, je-li ochotná přijmout světlo.

Ve  vašich  duchovních  naukách  se  často  mluví  o merkabě,  čímž  se  myslí
aktivace světelného těla. V určitém ohledu by se mohlo zdát, že je to správná cesta.
V konečném důsledku  se  však  tento  pojem  vykládá  chybně.  Proto  vám  přijde
zatěžko aktivovat světelné tělo na základě dostupných nauk. Je to zcela samostatný
proces  a v  žádném  případě  jej  nelze  ovlivnit  pomocí  nějaké  složité  meditační
techniky.

Merkaba se aktivuje sama poté, co dosáhnete určitého stupně moudrosti; ten za-
hrnuje lásku ke všem tvorům na vaší úrovni bytí a ve vesmíru, dokonalou soustře-
děnost a vnitřní rovnováhu; je to stav, kdy nikoho nesoudíte, nevylučujete ani ne-
hodnotíte jako lepšího či horšího, a kdy chápete božské principy Zdroje. Božskou
rotaci lze aktivovat pouze na základě hlubokého poznání a jeho prosazení v pro-
žívané realitě v souladu se všemi vesmírnými zákonitostmi. Nejdříve je třeba re-
aktivovat vaši božskou 12vláknovou DNA, až poté samotnou merkabu. Do tohoto
systému  nelze  nijak  uměle  zasahovat.  Nepomohou  vám  žádné  výmluvy  ani
lichotky vašeho ega zvyklého fungovat v prostředí, kde vládne rozum. Prosím vás,
abyste nejprve všechna moudra přijali za svá a pokusili se dosáhnout hlubokého
poznání v rámci hmotného světa.

Nesnažte se nic uspěchat a hnát se dopředu; zatím jste si nevytvořili vhodný
dopravní prostředek, s nímž byste se mohli pohybovat.  Nauky rozšířené na vaší
úrovni bytí vás nepřivedou k vytouženému cíli, jelikož nejsou ucelené. Uvědomte
si,  že  žáci  starých  škol  moudrosti  studovali  dlouhá léta,  než  byli  zasvěceni  do
tajemství, jež vám tu předávám. Tento samočinný proces může nastartovat pouze
oheň vašeho vnitřního  Květu  života.  Až ve  svém životě  uplatníte  všechny zde
předané poznatky, automaticky se zažehne jiskra vaší merkaby. Způsoby, jak se
dostat  k cíli,  popisované  ve  vašich  spisech  a učeních,  vám  tu  nepomohou.
Zamyslete se: Kolik je zasvěcených mistrů působících na vaší domovské planetě,
kteří by vám uměli tyto dovednosti předat, a pomocí nich, aktivovat vaše světelné
tělo?
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Aktivace  merkaby  je  nejvyšší  cíl,  jehož  lze  dosáhnout  inkarnací  na  úrovni
hmoty. Je to klíč k dokonalé svobodě; získáte díky němu vesmírné plavidlo, jež vás
dopraví do vyšších sfér. Můžete pak volně cestovat celým vesmírem a pohybovat
se, jak je vám libo. Předpokládá to však, že dokonale zvládnete veškerá poznání
této úrovně bytí. Mnozí z vás se nyní možná cítí dotčení a váš rozum chápe má
slova jako útok; vězte však, že je to pravda. Není důležité, jaké postavení ta která
bytost na vaší  úrovni zaujímá, podstatné je pouze to, že přijme za svá všechna
dostupná moudra, ba uplatní je prakticky ve své realitě. Vy lidé potřebujete mít
vždy někoho, ke komu byste mohli vzhlížet a kdo vás přivede ke spáse. Část své
zodpovědnosti  předáváte  bytostem,  o nichž  si  myslíte,  že  jsou  osvícení,  kvůli
čemuž jste snadno ovladatelní a bráníte svému světlu v růstu. Cožpak nechápete, že
se  nikomu  klanět  nemusíte?  Nenechávejte  se  svést  z cesty  učenými  lidmi
a svazovat  se  jejich  nevědomostí.  Jejich  učení  nepotřebujete.  Neodpovídají
skutečné realitě, nesou v sobě jen část pravdy a ke světlu vás nedovedou.

Mistrem merkaby se stanete pouze na základě vlastního poznání. Měli byste
plně akceptovat sami sebe a to, že vy, všichni tvorové žijící ve vesmíru a Prvotní
zdroj jste jedno. Objevte v sobě všeobjímající lásku ke všemu, co jest, a nahlédněte
za oponu zapomnění,  aniž byste přitom uplatňovali  své ego. Plně se soustřeďte
a objevte své pravé Já bez toho, abyste se vyvyšovali nad jinými. Pravé světlo sídlí
v každém z vás, není výsadou jen hrstky jednotlivců. Všichni jste plamenem pro-
žívaného  poznání  jedinečného  a věčného  Prvotního  zdroje.  Jakmile  jej  v sobě
objevíte  a zažehnete,  pochopíte,  že  vy  a Počátek  jste  jedno;  učiníte  tak  velký
a významný krok na cestě za merkabou. Nemůžete aktivovat své světelné tělo, aniž
objevíte, či poznáte své pravé Já. Jste příliš orientováni na vnější svět a myslíte si,
že  váš  vnější  odraz  je  vše,  co vás  vytváří.  Hluboce  se však mýlíte,  neboť  váš
zevnějšek je pouhou fatou morgánou.

Své tělo jste  si  vybrali  jenom a jedině  coby prostředek  ke  sbírání  životních
zkušeností. To, co vidíte v zrcadle, ve skutečnosti nejste vy, je to jen obraz vašeho
já a vašich vnitřních postojů. Vidíte jejich ztělesnění, nikoliv skutečný obraz toho,
kdo i čím jste. Když pochopíte, že musíte nejprve poznat vlastní světlo a tu nebo
toho, kdo ve skutečnosti jste, najdete i cestu k merkabě.

Jste  věčné  zářící  světlo,  nikoliv  pouhá  tělesná  schránka.  Nejste  uvázáni  na
jedno místo, můžete se pohybovat v prostoru i čase, aniž byste museli opustit své
pozemské  tělo.  Nejdříve  však  musíte  uznat  své  pravé  já,  získanou  moudrost
uplatnit, žít v souladu s vesmírnými zákonitostmi a respektovat vše, co jest. Co je
platné  hledajícímu,  slyší-li  o pravdě,  jež  se  však  nedotkne  jeho  srdce,  a on  ji
nedovede žít?

Jakékoliv  neuplatněné  poznání  není  pravé  poznání,  ale  jenom  dalším  ze
způsobů, jak se vzdálit od pravdy.

Opravdu  jste  všichni  velkolepé  světelné  bytosti,  a vaše  tělo  je  pouhá  iluze.
Nejste  ten  nebo  ta,  koho  vidíte  v zrcadle,  ale  světlo  za  tímto  obalem.  Až  se
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povznesete nad svou tělesnou schránku, která vás svazuje s hmotou, a budete žít
svým pravým já, jež ve vás od prapočátku sídlí, dosáhnete čehokoliv. Touto cestou
musí projít  všichni;  a jen vy sami rozhodujete  o tom, jak rychle  v sobě najdete
světlo  a hluboké poznání  bez  účasti  ega,  které  by  tak  opět  převzalo  nadvládu,
a přivázalo vás k této úrovni.

Můžete meditovat a provádět nejrůznější krásná cvičení, ale stejně vás to k cíli
nepřiblíží. Je nezbytně nutné, abyste dosáhli potřebného poznání a přijali své pravé
já. V srdci přitom musíte zůstat upřímní, poněvadž světelné tělo můžete aktivovat
pouze cestou pravdy. Jděte za tímto světlem a neobelhávejte sami sebe! Je třeba,
abyste  to  poznali  a aktivovali  uvědoměním  si  své  nesmrtelnosti  a jednoty
s Prvotním zdrojem. Tehdy nebudete moci vaši skutečnou podstatu nadále popírat.
Museli byste totiž zapřít svůj původ i duši toužící po splynutí s vaším Stvořitelem –
s  Božstvím,  jež  je  matkou  i otcem.  Jste  čisté,  nádherně  zářící  světlo  spojené
s plamenem všeho bytí.

Pravé Já, jež ve vás sídlí, je klíčem k aktivaci vašeho světelného těla. Když se
sžijete s touto moudrostí, poznáte svůj skutečný původ; zjistíte, kdo jste, a zbavíte
se omezení, jež pro vás představuje vaše tělesná schránka.

Podívejte se sami sobě do očí a nahlédněte za vnější masku svého já. Najděte
přístup ke své duši a překonejte své hranice. Můžete být volní a neomezení – to
není žádná magie, ale fakt.

Život,  jejž  nyní  žijete,  není  opravdovou  realitou,  ale  iluzorním zrcadlením,
jehož účelem je, abyste se na cestě ke světlu potkávali s nezbytnými zkušenostmi
či  překážkami. Bez pravého uvědomění není cesta poznání možná.  Nesnažte se
trvat  na  svém iluzorním světě  a i  nadále  vzdorovat  tlaku,  jemuž  vás  vystavují
mocní  této  úrovně  bytí.  Docílili  by  toho,  že  byste  se  vzdalovali  od  pravdy
a moudrosti.  Uměle  se  vás  snaží  uvést  do  jakéhosi  kómatu  a nechtějí,  abyste
objevili své vnitřní světlo, neboť poté byste byli ztracení pro ty, kteří se vás snaží
udržet  připoutané  k této  úrovni  bytí.  Z této  iluze  se  vymaníte  pouze  poznáním
a přijetím svého světla.

Vraťte se do své minulosti, do pravdivé reality stvoření a vymaníte se z iluzor-
ních vazeb mocných vaší úrovně. Jiná možnost, než přijmout vaše pravé Já, ba toto
poznání také praktikovat, neexistuje. Nahlédněte za oponu zapomnění. Rozpusťte
stín ve vás a osviťte všechny hluboce ukryté hádanky. Vaše duše žízní po pravdě
a dokonalosti.  Musíte  v sobě  přijmout  část  sebe  sama,  která  vás  pojí  s úrovní
Zdroje. Poté vaše světlo zazáří a prolomí obal.

Osvoboďte se od všech dogmat, zbavte se veškerých vazeb a nechte se vést
srdcem. Nestyďte se, až budete stát před zrcadlem a pokoušet se uzřít své světlo.
Buďte k sobě upřímní, neobávejte se a učiňte krok k sebepoznání, jež vám otevře
brány do dalších dimenzí a ukáže cestu domů. Duše je věčná a neustále směřuje ke
světlu; vždy se bude chtít vymanit z temnoty a zbavit  omezení.  Dochází  k tomu
automaticky. Tím je zaručeno, že každé vědomí, jež vyšlo z úrovně Zdroje, aby se
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poznalo, vždy najde směr ke svému počátku. Na cestě k uvědomění se ještě nikdy
nikdo  neztratil.  Manipulací  vaší  božské  DNA  o dvanácti  vláknech  jste  o tuto
moudrost přišli. Z paměti vám byly smazány všechny důležité informace a vy jste
byli odděleni od ráje. Vaše současná realita je klamem mocných, kteří vás chtějí
udržet  na  této  husté  úrovni  bytí.  Potřebují  vaši  energii  k přežití  a bez  vašich
zotročených duší by byli ztracení, postrádali by rezonanci svých činů.

Všichni jste páni světla, a tento fakt je odjakživa zakotven v jádru vaší duše.
Jenže nyní se nacházíte v polospánku a k pravdě vám byl zamezen přístup. Pokud
vás impulsy vašeho vyššího Bytí přimějí k hledání, začnete vnášet světlo do dějů
ve vašem životě a budete se snažit pochopit smysl své pozemské existence.

Každé vědomí touží  porozumět  procesům v rámci  dané  inkarnace.  Proč jste
tady, a kam směřujete? Jste ve vesmíru sami? A proč pozemský život není věčný?
Duše i tělo touží po věčnosti a tato touha je přirozená, neboť duše je nesmrtelná.
Touha po nesmrtelnosti je tedy celkem přirozená. Cítíte, jak ve vás volá pravda;
rozum si ji však vykládá nesprávným způsobem.

Neustále se oklamáváte tím, že se nedovedete přijmout, jací jste. Snažíte se mě-
nit svůj zevnějšek a žijete ve strachu, že vás nikdo nebude milovat. Téměř všichni
jste orientováni navenek a nevnímáte zároveň, jak moc si tím škodíte. Čím více
myšlenkové energie do nějaké situace vkládáte, tím intenzivnější a nesnesitelnější
to pro vás bude. Můžete to zlomit, pokud se přijmete a začnete milovat takoví, jací
jste. Všichni jste jedineční a nikdo nemá být jako ostatní. Je v tom hluboký záměr,
poněvadž  Prvotní  zdroj  touží  po  své  realizaci  ve  všech  možných  aspektech
a nechce mít stále stejnou podobu.

Pochopte, že každý je takový, jak má být. Všechny ostatní vnější okolnosti,
které vás tolik trápí, mají původ výlučně ve vašich myšlenkách. Věnujete těmto
jevům příliš velkou pozornost, a proto jsou tak intenzivní a mají takovou moc. Je
třeba,  abyste se nejdříve osvobodili  od představy  smrti  a začali  se  vnímat  jako
nesmrtelné bytosti.  Uvědomte si, že pokud budete chtít,  můžete zůstat ve svém
nestárnoucím těle.  Probuďte  se  a získejte  svou ztracenou  svobodu!  Abyste  byli
mladí  a atraktivní,  k tomu  nepotřebujete  nákladné  operace.  Jenom  musíte  být
stoprocentně přesvědčeni o tom, že vaše tělo nepodlehne procesu stárnutí, a tímto
přesvědčením také žít.

Stárnutí  a smrt  jsou  pouze  iluze  a pouta,  která  vám  připravili  mocní  vaší
úrovně.  Tímto  způsobem  se  vás  snaží  udržet  na  hmotné  úrovni  bytí.  Úplnou
aktivaci vašeho světelného těla dosáhnete jedině sebepoznáním a uvědoměním si,
že smrt je pouhá iluze této úrovně bytí.

Víte o tom, že ještě před nedávnou dobou mohli mistři a kněží, již obsáhli tuto
moudrost a uplatnili ji ve své realitě, setrvat na Zemi po mnoho staletí v těle, které
si sami zvolili? Nepodléhalo procesu stárnutí, jelikož věděli, že jsou nesmrtelní.
Kdykoliv se mohli omladit; a dělali to pouze za pomoci koncentrované síly myš-
lenky. Představili  si,  jak by chtěli  vypadat,  a jednoduše svůj zevnějšek změnili.
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Využívali naplno potenciál svého ducha, neznali nemoci a žili v dokonalé harmonii
sami se sebou. Teprve po ztrátě dokonalé krystalické 12vláknové DNA byla tato
moudrost  záměrně  z planety  vymazána.  Jisté  bytosti  chtěly  připoutat  vaše  duše
k této  úrovni  bytí  a navždy  je  zde  udržet.  Chtěly,  abyste  zapomněli,  kdo  jste,
a jenom několik málo z vás znalo tajnou moudrost a pravdu o lidstvu. Byli to kněží
a učenci;  informace  předávali  zase  jen  vybraným  žákům.  Moudrost  se
přechovávala na důležitých místech, silových bodech po celé planetě, aby se mohla
ve vhodnou dobu uplatnit.

V současné době se světelné energie na Zemi extrémně rozšířily a vy můžete
všude kolem sebe sledovat změny. Energetické pole vašeho těla se začíná měnit
a přizpůsobovat  novým vibracím planety Terra.  Nyní máte možnost  staré  učení
využít a probudit se z polospánku.

Ve vašem těle se začnou odehrávat změny, které si budete moci jen těžko vylo-
žit, neboť jste se dříve s ničím podobným nesetkali. Rozpustíte hmotu ve světlo
a vaše  buňky,  v nichž  tyto  vibrace  již  jsou,  získají  svoji  původní  strukturu  –
strukturu  Květu  života.  Začíná  se  harmonizovat  s Květem  života  uvnitř  vaší
domovské planety a životním ohněm vašeho duševního jádra. Vše začne měnit své
vibrace  a přizpůsobovat  se  novému  času.  Proto  je  důležité,  abyste  pochopili
všechny  důležité  procesy  a využili  informace,  které  vám  tu  předávám.  Je  to
moudrost vaší minulosti, jež se nyní stane vaší budoucností.

Teď máte znovu možnost stát se tím, čím jste kdysi byli. Toto je klíč k veškeré-
mu skrytému vědění. Své světelné tělo můžete aktivovat, poznáte-li a uvědomíte-li
si přesný význam příslušných zákonitostí, a uplatníte je ve svém životě. Jste klíčem
k motoru, který dá všechno do pohybu a rozproudí merkabu.

Vězte,  že  v současné  době  neexistují  žádná  učení,  jež  by  byly  schopna
aktivovat  pravý  klíč.  Pouze  dokonalé  propojení  těchto  učení  s každodenním
životem a moudrost, jež je toho důsledkem, může plně aktivovat vaše světelné tělo.
Nemusí se vám to dobře poslouchat, ale čeká vás dlouhá cesta poznání.

Není možné, abyste toto poznání obratem prosadili ve svém životě. I v dávných
dobách praktikované moudrosti a magie měli lidé čas potřebný pro zrání a uvědo-
mění, než dosáhli tohoto stupně poznání a mohli se přiblížit ke světlu. Byly to časy
zasvěcení  a hlubokého  chápaní  moudrosti.  V těch  dobách  se  mohli  adepti  ve
školách moudrosti plně soustředit na proces vnitřního poznávání. Čas ještě nebyl
zotročen, jak je tomu dnes; negativní nemělo zatím ve vývojovém procesu váhu.
Tento stín se nad vaším světem snesl teprve po manipulaci vaší 12vláknové DNA.
Duše zde byly uvězněny, strach a hrůza začaly obcházet tuto nádhernou planetu
a den se přeměnil v noc. Temnota přemohla nebe planety Terra i jejího ducha. Lidé
byly  vyhnáni  z ráje  a upadli  do  vlivu  mocných  vaší  úrovně  bytí,  kteří  vás  do
dnešního dne drží mimo dosah světla. Mají strach, že by vás navždycky ztratili,
kdybyste přišli na to, jak jednoduché je vaše bytí.
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Žádné utrpení ani chudoba neexistují. Je to pouze hra, do níž vás zatáhli, abyste
byli závislí, jak oni právě tahají figurky na šachovnici, a abyste uvěřili, že sami nic
nezmůžete.  Kdybyste si uvědomili, kolik moci ve vás dříme, a proč jste vlastně
tady, okamžitě byste se z této hry vysvobodili a přestali být jejich loutkami. Hrají
si s vámi, snaží se vám v jakémkoliv ohledu předvádět falešnou realitu, a vy na to
dobrovolně přistupujete. Nepátráte po tom, zda jsou věci opravdu takové, jak vám
je servírují média, nebo předkládá současná věda. Všechno přijímáte jako dané,
a tím se stále více vzdalujete pravdě. Jakékoliv informace považujete za správné
a reálné.

Svoji moc a odpovědnost za sebe sama předáváte jiným a neodvažujete se mít
vlastní názor. Pokud se vám přesto něco nezdá, snadno se necháte přesvědčit, že to,
o čem pochybujete, bylo prokázáno vědecky, a tak to musí být pravda. V podstatě
jste zaprodali svoji duši. Ve stavu dokonalého sebeuvědomění cítíte, že řada věcí
a dějů okolo vás jsou lži, které zcela odporují skutečnosti. Jenže pár vyvolených si
na vaší úrovni bytí přisvojilo právo vás kontrolovat, na což jste bezmyšlenkovitě
přistoupili a považujete to za hotovou věc. Probuďte se a využijte svého probuze-
ného ducha jako skutečný nástroj moudrosti! Nepřekvapuje vás, že lidé využívají
jenom nepatrnou část mozku? Nikdy vás nenapadlo, nač je vám vlastně zbytek?
Uspokojuje vás to, co vám předkládá věda? Proč se neustále vydáváte cestou smrti,
aniž  byste  se  jednou  pokusili  využít  celý  potenciál  tohoto  záhadného  orgánu?
Jezdíte v parádních autech a chcete být v každém směru nejlepší a nejrychlejší. Je
to jako nějaká soutěž. Zabýváte se mistrovstvími ve všemožných oborech. Ale proč
se  nikdo  z vás  nechce  stát  mistrem  svého  mozku?  Hrajete  svůj  život  navenek
a nezabýváte se skutečnými procesy vašeho zdejšího bytí. Proč vás nezajímá, čeho
je váš mozek schopen, a jak je možné, že nepracuje na plný výkon? Proč pro vás
není  důležité  vědět  o této  části  vašeho  těla  více?  Toužíte  po tom být  krásnější
a lepší, možnosti vašeho skutečného já však přehlížíte. Kolik z vás se snaží poznat
sílu ducha? Kolik z vás využívá na planetě Terra svůj potenciál naplno? Nemá to
vůbec nic společného s inteligenčním kvocientem a zdánlivou inteligencí. Na vaší
domovské planetě je řada bytostí s omezenou možností pohybu, kterou kompenzují
zostřením jiných smyslů.  Svůj mozek uplatňují  mnohem více než člověk s nej-
vyšším IQ. Tito lidé využívají své smysly jinak a nejsou zajati vnějšími procesy,
které jsou pro vás natolik důležité. Nežijí navenek, orientují se na své nitro, a mají
proto zcela jiný pohled a odlišnou strukturu vědomí.

Kdo nepozná své nitro a sama sebe, bude uvězněn ve světě iluzí. Věci okolo
vás jsou skutečně iluze. Vy je však berete velmi vážně a povyšujete je za smysl
svého bytí. Usilujete o to, abyste byli krásnější, bohatší nebo slavnější než ostatní.
Když  ve  vašem světě  někdo  něco  znamená,  klaníte  se  před  ním a vzýváte  ho.
Neustále se tak necháváte svádět ze své cesty. Vneste světlo za oponu zapomnění
a rozpoznejte pravdu. Neexistuje jiný způsob, jak se vymanit z této úrovně bytí.
Dokud  budete  žít  v nevědomosti,  budete  obětí  mocných  a oni  si  s vámi  budou
dělat, co se jim zamane. Staví si vás na svou šachovnici, kam potřebují, a vy děláte,
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co po vás  chtějí.  Ó,  lidé,  osvoboďte  se konečně a zacházejte  se  svým životem
zodpovědně.  Nevěřte  všemu,  co  čtete  nebo  slyšíte!  Vnímejte  se  jako  to,  co
skutečně jste a nežijte ve světě iluzí! Vzdalujete se pravdě a žijete podle vzorce,
jenž neodpovídá skutečnosti.

Co byste udělali, kdybychom vám umožnili najednou rozpoznat pravdu? Jak
byste  reagovali?  Kdyby  o tom někdo  natočil  dokument  a pak  vám ho  promítl,
napětím byste ani nedýchali. Jenže, co kdyby nešlo o film, ale o skutečnou realitu?
Jak byste se zachovali, kdyby vás někdo přinutil se najednou probudit? Věřte, že
byste byli opravdu nadšeni. Tento svět se vším co je pro vás tak důležité, je iluze.
A vy si vůbec neuvědomujete, že tohle všechno, i když jen se zlomkem vaší kom-
pletní myšlenkové síly, tvoříte vy! Váš život odráží vaše strachy, beznaděj, ztrátu
hodnot či povrchnost. Ptejte se sami sebe, jak vzniká realita okolo vás! Vůbec si
neuvědomujete, že to vy jste příčinou a spolustvořitelem svého světa.

Mocní této úrovně bytí vědí o moci vašich myšlenek a uvědomují si, čeho jste
schopni. Vy to však netušíte, a tudíž se neustále necháváte řídit někým jiným, a us-
pokojujete  tak  cizí  potřeby.  Čím  více  energie  do  čehokoliv  vložíte,  tím
intenzivnější je projev.

Pokud byste poznali, jaká nesmírná síla spočívá ve vašem mozku, a že tato síla
je tou největší v Univerzu, věnovali byste svým myšlenkám větší pozornost; kon-
trolovali byste je a sledovali, jak se následně zhmotňují. Právě špatné a negativní
myšlenky se realizují velmi rychle, poněvadž nahromaděná negativní energie v po-
době hněvu či nenávisti vyvolává intenzivní kmitání, které se velmi rychle mani-
festuje. Naproti tomu krásné věci jsou spojeny s pochybnostmi a většinou zůstávají
v podobě věčného přání – tím pádem je nelze snadno manifestovat.

Podmínkou  toho,  aby  se  síla  myšlenky  projevila  ve  hmotě,  je  rozhodnost
a neotřesitelná  jistota.  Vězte,  že  mozek  při  plném  nasazení  dovede  okamžitě
vytvořit  cokoliv,  co  si  představíte  nebo  si  vysníte.  Plná  síla  ducha  využívaná
v negativním smyslu by měla neuvěřitelně  ničivou moc.  Tvorové,  kteří  obývají
tuto  úroveň  bytí,  nemají  proto  zcela  vyvinutého  ducha.  Využít  plný  potenciál
ducha vyžaduje  nejdříve  úplné  přijetí  všech zákonitostí  vesmíru,  a života podle
nich,  čímž  se  zabrání  přístupu  hutné  negativní  energie  do  horních  dimenzí.
Rozpoznání pravého Já a přijetí všech ostatních bytostí vám umožní vystoupat do
vyšších úrovní bytí a využívat celý potenciál mozku. Jak sami vidíte, vše je spolu
propojeno, a tak je to i s vaším opravdovým Já. Je v neustálém vztahu se všemi
procesy kolem vás, a tudíž by bylo moudré, kdybyste si to uvědomovali, ba žili
tím. Jen tak můžete pochopit smysl a účel toho, co probíhá.

Byli  byste  překvapeni,  kdybyste  viděli,  jak  se  všechno  okolo  vás  skládá
a formuje pouze z myšlenek. To vy jste tvůrci tohoto světa, nezáleží na tom, zdali
tím myslíte svůj vlastní malý svět nebo veškeré planetární procesy. Máte za to, že
cokoliv, co se děje ve světě, je pouze náhoda, anebo přirozený sled věcí. Ohromně
se mýlíte, poněvadž všechny děje okolo vás jsou jenom odrazem vašich myšlenek
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a postojů vůči sobě samým. Zkuste si zodpovědět  na otázky, jak se chováte ke
svým bližním a jak zacházíte sami se sebou!

Na této úrovni bytí je pouze velmi málo bytostí, jež jsou spokojeny se svým ži-
votem. Jen několik z vás rozpoznalo a pochopilo smysl niterné soustředěnosti. Jest-
liže nejste v rovnováze vy, harmonické nemůže být nic okolo vás. Jste vysunuti
z vlastního středu, a to je výsledek vědomého působení mocných vaší úrovně. Ne-
cháváte se svádět z cesty a pravý smysl tohoto dění vám zůstává skryt. Necháváte
si jimi jakoby zkrášlovat váš svět a zjednodušovat život. Zodpovědnost za využití
své duchovní síly přenecháváte jiným a uplatňujete jenom nepatrnou část  svého
mozku. Nezajímá vás, coby se mohlo udělat s tím obrovským zbytkem. Necháváte
vědu, aby pro vás ve jménu národa bádala, čímž je pro vás spousta věcí vyřešená.
Proč čekáte, až účel mozku objeví jiní? Vy přece také máte možnost po tom pátrat;
bohužel  vaše pozornost  směřuje úplně jinam. Vždy si  zvolíte pohodlnější  cestu
a pravda vás nezajímá. Pro využití veškeré mozkové kapacity je třeba dokonalého
poznání a přijetí vaší skutečné vnitřní identity.

Ještě jednou se vrátím k merkabě. Jak už bylo řečeno, nelze ji aktivovat absol-
vováním nějakého semináře  nebo kurzu,  ale  pouze hlubokým poznáním, a jeho
prosazením v prožívané realitě. Jakmile aktivujete své světelné tělo, můžete se os-
vobodit  z pout  této  úrovně  bytí.  Co  myslíte,  že  se  stane  s vaším  mozkem,  až
přijmete  své  vnitřní  světlo?  Budete  překvapeni,  až  začnete  využívat  potenciál
svého  ducha  a mozku  naplno.  Již  to  nebudou  jenom  záblesky  jednotlivých
smyslových  vjemů.  Celý  váš  mozek  zazáří  mocným  plamenem;  jediná  část
nezůstane nevyužita, a dokonce i jeho vnější obal se rozpustí. I ten je pouze iluzí,
stejně jako vaše vnější podoba. Toto omezení navenek ve skutečnosti neexistuje.
Má pro vás význam jenom do té doby, dokud svou neomezenost, bezhraničnost
nerozpoznáte.

Zbavte se představ o tom, že jste pevně svázáni se svým tělem, jinak nikdy ne-
budete  zcela  využívat  svůj  mozek.  Vyluštěte  toto  tajemství.  Potom  se  realita
vašeho  omezeného  já  rozpustí  a vy  se  stanete  tím,  kdo  ve  skutečnosti  jste  –
neomezenou bytostí s neomezeným duchem. To je skutečný a jediný klíč k aktivaci
merkaby.  Váš  mozek  je  tu  jen  na  to,  a kvůli  ničemu jinému.  Všimněte  si,  že
i přesto,  že  jej  nevyužíváte  naplno,  nezakrňuje,  ale  zůstává  stejný.  Je  to  klíč
k veškerému vědění, jež je ukryto v člověku, a to obsahuje vše, co kdy bylo a bude.
Každá bytost má tuto moudrost uloženu na svém harddisku, v jádru duše, poněvadž
je skrze svůj vnitřní plamen propojena s Květem života v nitru planety Terra. Tento
Květ  je  zase  spojen  s centrálním  Sluncem  vaší  Galaxie  a Prvotním  zdrojem,
původem veškerého bytí.

Všechno je společně propojeno a mezi vším proudí informace. Při plné aktivaci
světelného těla poznáte, že není možné, abyste tyto informace nepřijímali. V této
síti  jsou přístupná veškerá data, podmínkou je znalost vstupního kódu. Vědomě
toto téma dávám do analogie s počítačovými systémy, abyste lépe pochopili jeho
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smysl. Mezi vámi jsou jednotlivci s telepatickými schopnostmi nebo ti, kdo vidí do
budoucnosti, to jsou zcela běžné schopnosti, nejde o žádné čáry. Při hledání pravdy
se  vám  objeví  stále  více  možností  a budete  překvapeni,  jakými  schopnostmi
oplýváte. Všichni bez výjimky jste jimi vybavení. Je to zcela prosté a vy to musíte
pouze chtít,  pak se rozžehne váš vnitřní  oheň a jeho světlo se projeví navenek.
Zároveň se začne zvětšovat kapacita vašeho mozku.

Pokud se jednou vydáte na cestu za pravdou a přistoupíte-li i na jiné možnosti
a reality,  automaticky se začnete  přibližovat  ke světlu.  Hledání  nikdy neskončí,
neboť největší touhou každé duše je znovu aktivovat toto světlo v sobě. Dovedete
si vůbec představit, jak velkolepý bude každý z vás, jak budete zářit, až aktivujete
plnou funkci svého pravého Já? Pomalou, ale permanentní aktivací vaší merkaby
se  krok  za  krokem  začne  rozšiřovat  i kapacita  vašeho  mozku.  Dojde  k tomu
opravdu  jenom  tehdy,  rozpoznáte-li  a uvědomíte-li  si  vlastní  skutečnost  –  a
přijmete-li ji. Inteligenční testy nebo hříčky s tím nemají nic společného.

Pozor však, aby se do hry nezapojilo vaše ego! Přestože člověk již aktivoval
svoji merkabu, proces může být okamžitě zastaven, pokud by do toho vložil své
ego a chtěl se povyšovat nad zbytek lidstva s tím, že je uvědomělejší než ostatní.
Nikdy se nepovažujte za lepší, než jsou ostatní na vaší úrovni bytí. Pouze se změnil
váš pohled na svět a rozšířili jste si obzory. Nikdy se nenechejte svést k podobným
pocitům, neboť jsou destruktivní  povahy.  Buďte vděční  za  poznatky,  které  jste
získali,  a těšte  se  ze  všech  poučných  událostí,  jež  prožíváte.  Nikdy  nikoho
neodsuzujte  a nemyslete  si,  že  jste  moudřejší  nebo  významnější  než  ostatní.
Všichni jste jedno a všichni pocházíte z jednoho Zdroje – rozdílný je pouze váš
individuální proces sebeuvědomění; a tak to má též být. Soustřeďte se na pravdu
a lásku, ego z těchto záležitostí vylučte. Je to dokonale autonomní proces; a nijak
do něj nelze zasahovat, poněvadž si vyžaduje předchozí poznání a přijetí vašeho
pravého Já. Nepodaří se vám to ovlivnit žádnými rituály.

Jednou zjistíte, že úroveň, na níž se nacházíte,  je  rovinou výrazu –  jevištěm
určeným  pro  vaši  vlastní  hru.  Přijdete  na  to,  že  všichni  dohromady  spolu
předvádíte jedno velké divadlo a že každý z vás je součástí představení. Pouze jste
se zřekli  vám vlastních kreativních schopností,  režii  jste přenechali  pochybným
producentům a hrajete  podle  jejich  pokynů váš  iluzorní  život.  Scénář  jim však
kdykoliv můžete sebrat a svou budoucnost utvářet podle vlastní chuti.

Všichni jste zde pouze proto, abyste poznali smysl a to, jak tato hra probíhá.
Jste  to  vy,  kdo inscenuje svoji  realitu.  A přestože  to,  co vám tu říkám, jste  už
slyšeli  mnohokrát,  stále  ono  vědění  neuplatňujete.  Nadále  spíte  a svůj  život
prožíváte skrze ostatní. Hrajete jejich hru a zapomínáte na to, že máte hrát hlavní
roli ve své vlastní inscenaci. Zrušte tuto nevýhodnou smlouvu a napište si scénář
sami! Osamostatněte se a převezměte odpovědnost za svůj život a vlastní realitu!
Cožpak  nechcete  pochopit  pravý  význam pojmu osvícení,  nechcete  jej  uplatnit
v životě? Není to snad vaše niterná touha, cítit se jako svobodná bytost? Nechcete

— 70 —



THOVT – PROJEKT LIDSTVO

být volní a samostatně rozhodovat o tom, co prožíváte a jak se odvíjí váš život?
Všechny možnosti a síly jsou ukryty ve vašem nitru. Tato moudrost byla v dávných
dobách předávána všem bytostem této úrovně bytí. Já vám nyní předávám klíč, jak
se k ní dostat. Využijte toho a vydejte se cestou pravdy. Jediné, co musíte učinit, je
přijmout  tuto  realitu  za  svou.  Pak  se  nastartuje  proces  osvícení  a vy  postupně
začnete získávat nová poznání. To je pravý význam slova osvícení – rozpoznáte
v sobě světlo a projevíte jej navenek. Poté vaše bytost zazáří a spojí vás s věčností.
To je pravda a realita vašeho původu i smyslu vašeho pozemského bytí. Vydejte se
na cestu a mějte před sebou jasný cíl.

Začněte si sami psát scénář svého života a nenechejte se okrádat o světlo moc-
nými vaší úrovně bytí. Uvědomte si světlo, jímž skutečně jste, pak dosáhnete ve
svém životě osvícení. Ve vás a okolo vás se začnou odehrávat velké změny a vy
budete  překvapeni  svou schopností  utvářet  svůj  život  i všechny myslitelné  děje
v něm. Nehledejte za tím žádnou magii. To je pravý úděl vašeho ducha a přesně
k tomu je určen váš mozek. Aktivaci svého světelného těla si představte tak, jako
byste nasedli  do svého auta a nastartovali  jej.  Přijetím svého vnitřního světla  –
obrazně řečeno – nastartujete motor. Jiskra se zapálí a ve vašem mozku vzplane
oheň, jenž vám umožní maximální výkony. Odpoutáte se od zastaralých představ
a vyvinete v sobě zcela nový tělesný pocit. Je jasné, že se tak nestane ze dne na
den;  tento  proces  je  postupný.  Buďte  si  však  jisti,  že  až  na  tyto  zákonitosti
přistoupíte, klíč se zaktivuje automaticky. Je to samo regulující se proces, který
postupuje ruku v ruce s uplatňováním poznání v životě. Prastará moudrost, jež je
vlastní každé bytosti, se opět projeví a zaktivuje vaši merkabu. Potom budete moci
rozluštit  dávná  tajemství  a najdete  svoji  ztracenou  svobodu.  Začněte  naplno
využívat  svou mozkovou  kapacitu  a reaktivujte  svoji  hypofýzu  a epifýzu,  které
spustí vaši merkabu.

Ať se má slova dotknou vašeho srdce a naplní vašeho ducha! Ať se moudrost
promění v reálné činy a síla i důvěra vám urovnají cestu ke svobodě!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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PROČ PLANETA TERRA
ZAČÍNÁ V OBLASTI PÓLŮ

PUKAT
V  důsledku  proměny  magnetického  pole  Země  se  uvolňují  silné  magnetické
proudy, které mají za následek přizpůsobování se pólů jemnohmotné magnetické
struktuře páté dimenze a současně vybalancovávání planety Terra.

Ve vyšší oktávě magnetická pole ztrácejí dosavadní význam, neboť tu život ne-
podléhá zákonům polarit. Vědomí se zde utváří zcela jiným způsobem. Je k tomu
třeba nejdříve najít svůj vlastní střed a vyrovnat polarity ve svém nitru – čili sjed-
notit v sobě mužské a ženské energie. Totéž se odehrává s vaší domovskou plane-
tou. Vyvažuje polarity a usiluje o sjednocení energetických oblastí na pólech. Je to
komplexní proces, jímž procházejí všechny bytosti a živočichové této úrovně bytí.

Na nové planetě Terra budou moci žít pouze bytosti, jež se přizpůsobily nové
formě energie. Proto dochází k přelomu a mohutným změnám jak u jednotlivých
bytostí, tak u celé planety. Děje kolem vás nabývají stále extrémnějších podob.

Vaše  domovská  planeta  se  připravuje  na  zrychlování  vibrací.  Vaše  duševní
jádro je rovněž vyzváno, aby svou tělesnou vibraci přizpůsobilo tomuto procesu.
Světlo v nitru planety Terra se neustále zesiluje a rozpíná. Také bytosti, jež dosáhly
vyššího vědomí, se přeměňují ve světelné tvory a jejich schránky se začínají bortit.
Není  to pozorovatelné  pouhým okem, ale děje se to.  Světlo je pevnou součástí
centra  vaší  domovské  planety  i nitra  každého  z vás.  Tento  plamen  je  věčnou
a neoddělitelnou  součástí  všeho,  Pratvůrce,  Prvotního  zdroje  či  otce-matky
Božství, jež jednoho dne opět splyne v jeden celek.

V hluboké lásce Thovt
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POLÁRNÍ SVĚTLA
Řeč je o žhavém jádru, slunci v zemském nitru. Planeta Terra vypadá jako perla
z náhrdelníku a má na obou pólech energetické otvory. Nepředstavujte si je jako
hluboké díry, spíše jde o energetické struktury podobné čakrám, jež jsou viditelné
až od určitého stupně vědomí. Jižní pól lze přirovnat ke korunní čakře,  severní
představuje první, kořenovou čakru. Proniká jimi světlo Květu života, jež září na
obloze jako moře tančících světýlek.

Planeta Terra je živým tvorem a má svá energetická centra. Polární světla, jež
na nebi vidíte, jsou krystalické záře Květu života vycházející z pólů. Existují zde
obrovské chráněné průchody a chodby vedoucí hluboko do centra planety. Pokud
byste se póly snažili proniknout, nebudete mít pocit, že padáte dolů – vaše smysly
to nejsou schopny vnímat. Přesto tyto otvory existují a jsou přístupné. Kvůli silným
magnetickým frekvencím je nelze přeletět, neboť v těchto místech nejsou jakékoliv
motory a navigační systémy schopné provozu.

Hluboko v nitru vaší domovské planety se nacházejí křišťály nesmírné velikosti
a čistoty. Z horských křišťálů, které se vyskytují na povrchu Země, cítíte sílu; před-
stavují totiž spojení s nitrem vaší domovské planety. Pomocí nich se můžete spojit
se srdcem Země. Působí také jako zesilovače spojení s duchovním světem, poně-
vadž jsou naplněny božskými frekvencemi a nekonečnou moudrostí. Jsou syntézou
veškerého poznání a moudrosti, dovedou obnovit vesmírný řád. Obklopujte se jimi
a splyňte  v duchu s nitrem planety Terra;  pak  okolo sebe začnete  vnímat  velké
změny. Přestanete v něco pouze věřit, ale budete to s jistotou vědět, protože tyto
kameny jsou strážci moudrosti planety i celého vesmíru.

V křišťálech je uložené veškeré poznání, je v nich uložená celá moudrost světa
– v souladu s křišťálem uvnitř Prvotního zdroje, jenž je nepopsatelně velký a nes-
rovnatelný  s křišťálem  vaší  domovské  planety.  Zacházejte  s nimi  s respektem
a láskou,  neboť  každý  křišťál  slouží  jako  vesmírný  harddisk  s neomezenou
kapacitou;  přijímá  a ukládá  do  paměti  veškeré  poznání.  Křišťály  v sobě  rády
soustřeďují světlo, neboť vesmírné světlo je čistou energií a ryzí moudrostí.

Je možné, že se polární světla budou pohybovat více směrem na jih, jelikož
magnetické  pole  Země  se  nyní  rychle  mění  a póly  se  mu  svou  strukturou
přizpůsobují.  Nese  to  s sebou  nejrůznější  symptomy,  které  se  zřetelně  odrážejí
v přírodních  dějích.  Počasí  už  nelze  předpovědět  dopředu,  a pokud  ano,
meteorologové  by  na  svých  monitorech  museli  permanentně  objevovat  řadu
nových jevů.  Mezi  počasím a intenzitou jeho  změn nebo přechodů je  absolutní
disharmonie. Neustále se mění průběhy období horka, sucha, záplav, kolísají jevy,
jakými  jsou  například  průtrže  mračen,  bouřky,  zemětřesení,  sopečné  erupce  či
intenzita blesků.
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Nebývalé extrémní výkyvy počasí nemají nic společného s rostoucím znečiště-
ním prostředí. Bez neustálé intervence do těchto procesů z vesmíru by totiž znečiš-
ťování  způsobené lidskou rasou mělo nedozírné následky – udusili  byste se ve
vlastní špíně a vůbec byste již neviděli Slunce. Vesmír má však zájem na tom, aby
se  spolu  s planetou  Terra  povznesla  co  největší  část  lidstva.  Proto  vám  řada
světelných bytostí nabízí svoji pomoc. Dělají to z lásky a s respektem vůči vám
i planetě  Terra.  Pomáhají  vám na cestě za  pravdou a radují  se,  cítí-li,  že  jejich
pomoc  nese  plody.  Polární  světla  jsou  prodloužením barevného  spektra  Květu
života ukrytého v nitru vaší domovské planety. V okamžiku, kdy je sledujete, se
ozývá  i váš  vnitřní  plamen  života  a duše  pociťuje  nepopsatelnou  touhu  s nimi
splynout. V duši planety Terra jsou uloženy všechny informace a moudrost všech
věků. Póly vašeho těla i póly zemské se přizpůsobují nové dimenzi bytí, výsledkem
čehož bude permanentní záře zaplavující celou oblohu. Až se proces vyrovnávání
a sjednocování  čaker  vaší  domovské  planety  ukončí,  vibrace  planety  Terra  se
nastaví  na  úroveň  páté  dimenze.  Těšte  se  na  tento  okamžik  a nehleďte  do
budoucnosti se strachem nebo obavami.

Mnohé okolo vás se změní. I vy sami budete stále více toužit po vnitřní očistě,
osvobodíte se od starých vzorců a struktur, začnete je rozpouštět a do vašeho života
poté  bude  moci  vstoupit  nové.  Těšte  se  na  tuto  změnu,  protože  vašim  duším
přinese  svobodu  a mír,  po  němž  tak  dlouho  toužíte.  Odpoutejte  se  od  všeho
starého, od toho, co je negativní povahy, a uzavřete sami se sebou mír. Odpoutejte
se od minulosti, starostí a bídy, jež vás s ní spojují. Vypuďte negativní vzpomínky
ze svého života a vytvořte prostor pro nové zkušenosti nebo reality. Ukliďte si ve
své  přítomnosti  a nedovolte,  aby  nad  vámi  zvítězila  realita  zotročování  či
manipulování duší.

Budoucnost, po níž toužíte, vytvářejte v přítomném okamžiku, a stůjte si za ní.
Nikým a ničím se nenechejte odradit od svých snů. Zůstaňte věrni sobě i svému
přesvědčení a převezměte plnou zodpovědnost za svůj život bez toho, aby vás ov-
livňovalo něco zvenčí. Zapalte plamen vašeho vnitřního Květu života a nechejte jej
zazářit  do nekonečného vesmíru,  spojíte  se tak s nekonečnou moudrostí  úrovně
Zdroje, Stvořitele, Počátku, s Božstvím, jež je naším otcem i matkou.

Ať  plamen  vaší  duše  zazáří  dokonalostí,  ukáže  vám  vaši  skutečnost,  kdo
opravdu jste, a umožní vystoupat do vyšších sfér bytí. Ať váš duch prolomí hranice
omezeného rozumu a umožní vám spatřit celou pravdu. Ať se pochyby, jež lidský
rozum tak rád vyhledává,  rozplynou,  abyste získali  moudrost  a pochopili  celek.
Láska a důvěra ať provází vaši cestu, abyste se stali mistry této úrovně bytí!

Ať se tak stane!
S láskou Thovt
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ZMĚNA MAGNETICKÉ
STRUKTURY JEJÍ VLIV

NA ŽIVÉ TVORY
Řada dějů okolo vás se bude stále více polarizovat, což je následek rozvolňování
starých energií.

Rovněž vaše domovská planeta začne vyrovnávat své póly. Je to pomalý, ale
neustálý proces, který každým rokem nabývá na síle. Země a všichni tvorové, kteří
ji obývají, zvyšují své vibrace, poněvadž jejich vědomí se musí přizpůsobit nové
magnetické struktuře.

Bytosti, jež v příštích letech nebudou schopny docílit frekvence úrovně planety
Terra  a páté  dimenze,  budou  nadále  existovat  v rámci  vznikajícího  hologramu
Země.

Stále silněji budete vnímat, jak se v rámci polarity děje okolo vás vyhrocují
a zacházejí do extrémů. Bude se vám zdát, že se počasí zbláznilo a lidé také; ve
světě  přibude agrese  a vaše  srdce  začne  toužit  po míru  či  jiném,  lepším místě.
Budete se více zabývat tím, co se okolo vás děje, a přát si, abyste z této zdánlivé
reality  mohli  uniknout.  To  je  dobré  znamení,  neboť –  jak  známo – pochopení
a uvědomění si něčeho je prvním krokem ke změně.

Dostanou  se  k vám  signály,  že  svět  v podobě,  v jaké  jste  jej  dosud  znali,
nemůže nadále existovat. Řada z vás tyto změny nebude vůbec vnímat, protože je
zkrátka nezajímají. Budou si nadále žít své životy pevně spjati se světem hmoty,
bez účasti světla a srdce. Nepochopí,  že toto je skutečný konec věků a raději se
budou věnovat  povrchním problémům – zda  jsou  dostatečně  krásní,  jestli  jsou
dobře oblečení, mají-li hodně peněz nebo jezdí-li rychlým autem. Pravý význam
přechodu do jiné dimenze jim zůstane skryt, jelikož si dobrovolně zvolí svět iluzí
a nebudou se ho chtít vzdát. V této zdánlivé realitě budou trávit ještě nějakou dobu,
aniž by si všimli jakékoliv změny. V rámci starého světa bude postupně vznikat
nový. Ale oni budou i nadále přebývat ve starém a v rámci vznikajícího hologramu
pokračovat  na  své  cestě  k vyššímu  vědomí.  Do  vyšších  vibrací  se  pozvednou
později.

Svět projde mnohými změnami a objevíte nový způsob vnímání. Čas začne mít
pro  vás  zcela  jiný  význam;  zjistíte,  že  jej  můžete  podle  vlastních  představ
natahovat či zkracovat. Čas je pružný, a tudíž jej můžete podle libosti smršťovat či
prodlužovat. Tím ztratí svůj dosavadní smysl. Nemáte někdy pocit, že vám něco
rychle uteklo? Je to proto, že z vašeho vědomí již začíná mizet duální informační
pole. Všechno má pro vás zcela jiný dosah a nový smysl.
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Když si všimnete, že se vaše vědomí rozvolňuje, objevíte ve vašem životě a v
srdci zcela nové kvality.  Budete pak vnímat více srdcem a myšlenky se začnou
zhmotňovat  mnohem rychleji.  Také vibrace  planety Terra  se neustále zrychlují.
Přináší to s sebou, že se mnohem rychleji manifestují (rovná se zhmotňují) vaše
pochybnosti, starosti, obavy či sny. Proto je bezpodmínečně nutné, abyste pečlivě
kontrolovali kvalitu svých myšlenek.

Nastanou šťastné časy a vy budete moci být u toho, pokud si zvolíte cestu mou-
drosti  a poznání,  a uplatníte je ve své realitě.  Nová magnetická struktura v sobě
skrývá novou kvalitu zkušeností.  Život začnete vnímat jinak a také vaše emoce
naberou jiný směr, neboť důvěrně známé zákony polarit v této dimenzi neplatí. Na
úrovni  vyšších  vibrací  se  vám  otevře  skutečný  ráj  i mír.  Nevědomé  bytosti
nebudou schopny přistoupit na novou kvalitu bytí, protože magnetická struktura
jejich těla  se nepřizpůsobí  struktuře  magnetického pole vaší  domovské planety;
nebudou  schopny  zvýšit  své  vibrace,  neboť  jejich  pevné  přesvědčení  jim  to
nedovolí a bude je i nadále blokovat ve světě husté hmoty; svá stará přesvědčení
mohou žít i dále v rámci hologramu planety Terra.  Mají dvě možnosti – buď se
jejich  duch  či  vědomí  probudí  a dozraje,  nebo  se  zůstanou  točit  v kruhu  a do
hologramu Země se inkarnují znovu. Aby jejich duše mohla existovat na úrovni
zrychlených vibrací Země, musejí se přizpůsobit nové magnetické struktuře. A to
je  možné  pouze  zvýšením  vlastních  vibrací  na  základě  probuzeného  vědomí
a hlubokého poznání, praktikovaného v každodenním životě.

Probuďte  se  z dramat  vaší  zdánlivé  reality,  které  jste  si  vytvořili  sami,
a poznejte svoji pravou podstatu! Vědomě pozorujte svět kolem sebe a uvidíte, jak
se mění a jak negativní vlivy přibývají na síle. Není to náhoda. Je to důkaz toho, že
vaše domovská planeta začíná vyrovnávat své póly. Co si myslíte? Proč pozorují
vaši vědci, že se póly přesouvají a rovník už není na stejném místě jako kdysi?
Proč se to všechno děje? Ale vy se tím nezabýváte a nadále vegetujete nesmyslně
a hlavně bezmyšlenkovitě ve své nevědomosti!

Počasí bude nabývat na extrémech, budete svědky období chladu a horka, jež
nemají obdoby. Na Zemi budou běsnit divoké bouře, na jejichž intenzitu nenajdete
slov. Sice si uvědomujete nárůst násilí ve světě, ale máte za to, že je to náhoda.
Neptáte se však, proč dochází k záplavám a povodním, ani proč přírodní živly na
Zemi tak běsní. Probuďte se! Čtěte má slova, rozhlédněte se kolem sebe a nezapo-
jujte do hry rozum. Co pro vás znamená realita? Cožpak ve svém srdci necítíte, že
se okolo vás dějí mohutné změny? Ale vám se to nezdá zvláštní a žijete dále jako
doposud, jako by se vás to netýkalo. Je třeba, abyste pozorně vnímali vše okolo
sebe – je to alarm,  abyste se konečně probrali  a vypluli  z proudu nevědomosti!
Nemáte  jinou  možnost  než  na  to  přistoupit,  neboť  to  je  skutečná  realita.  Vaše
domovská planeta se přibližuje světelnou spirálou k Centrálnímu slunci – a poté,
co  projde  úrovní  přechodu,  přeskočí  tři  oktávy.  Planeta  Terra  hluboce  miluje
všechny živé tvory, kteří ji  obývají, a tak z čisté lásky vyrovnává a harmonizuje
přesun pólů, který by jinak vmžiku vymazal všechen život na zemském povrchu.
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Proto ony bouře, z toho důvodu ty extrémní změny počasí, záplavy a narůstající
agrese mezi lidmi. Toto magnetické proudění, za nímž se skrývá nepopsatelná síla,
váš duch není schopen pojmout. Nevyrovnávala-li by vaše planeta permanentně
tyto síly, okamžitě by vás to roztrhalo. Buďte si však jistí, že planeta Terra vždy
usiluje o zjemnění, zmírnění těchto procesů, aby byly škody co nejmenší. Přírodní
katastrofy zcela odvrátit nelze, ale to také souvisí s procesem zvyšování vědomí.
Váš svět je stále agresivnější,  což se projevuje také v magnetické struktuře vaší
domovské planety.

Nenechejte se zahltit nízkými, negativními emocemi či obrazy hrůz a násilí, ji-
nak se stanou součástí vašeho emočního světa, částí vámi prožívané reality. Katas-
trofy jsou totiž rovněž důsledkem působení negativních myšlenek a emocí bytostí
žijících  na  vaší  úrovni  bytí.  Energie  vašich  nízkých emocí,  myšlenek  i činů  se
ukládá do vašeho magnetického pole a zaplňuje zemskou atmosféru. A poněvadž
se tato energie musí nějak a někde vybít, projevuje se v podobě extrémního počasí
a přírodních katastrof. I tyto vlivy musí planeta Terra částečně vyrovnávat.

Poslouchejte proto, co vám říkám, a zacházejte s myšlenkami vědomě. Buďte
bdělejší a utvářejte svůj život jinak. Je na vás, jakou realitu chcete žít a jakou bu-
doucnost jste si schopni představit. Měli byste si uvědomit, že je na čase získat zpět
ztracenou  svobodu  a vypudit  z vašeho  života  opravdové  mocipány  vaší  úrovně
bytí,  kteří  jej  inscenují.  Až nad  vámi  přestanou  mít  moc,  zbavíte  se  pout  této
úrovně.  Kráčejte  životem  s očima  otevřenýma  a ušima  nastraženýma  a nevěřte
všemu,  co  se  vám snaží  nakukat  média  či  společnost.  Mnohé  z toho  je  přísně
kontrolováno či manipulováno a má za úkol odvést vás od skutečné pravdy. Je to
výzva pro vás. Když budete rozvíjet své poznání a probudíte dokonale své vědomí,
můžete  vymanit  své  magnetické  pole  ze  spánku  zapomnění  a tělo  vysvobodit
z vazeb upletených ze lží, které jsou vám již dlouho servírovány. Jste svobodné
bytosti s neomezeným duchem a jste všehoschopní. Cokoliv, co si přejete, se ve
vašem  životě  může  uskutečnit;  jste  opravdu  bytostmi  neomezeného  ducha.
Vědomě proto  kontrolujte  své  myšlenky,  neboť  nové magnetické  pole  je  bude
realizovat s nesmírnou rychlostí. V novém magnetickém poli vaší planety budou
proto moci existovat pouze bytosti,  jejichž tělesné vibrace se přizpůsobily nové
struktuře planety Terra. Jinak by vaše myšlenky měly ničivé následky a vy byste
sobě i jiným způsobili  velké škody.  Kontrola  myšlenek a emocí  je  nutná,  jinak
byste na úrovni nových vibrací nepřežili.

Nové  magnetické  pole  je  jemnohmotné,  má vysokou frekvenci  a čas  v něm
ubíhá  odlišně.  To  znamená,  že  každá  myšlenka  se  okamžitě  zhmotňuje  a je
viditelná.  Už  je  vám  jasné,  proč  je  to  tak  důležité?  Často  máte  ve  svých
myšlenkách zmatek a používáte slova, která – pokud by se materializovala – by
uškodila  vám či  jiným. Dávejte  si  tudíž pozor na to,  co říkáte a co si  myslíte;
myšlenky i slova podrobujte přísné kritice.  Začněte slova volit vědomě a myslet
pozitivně. Abyste obstáli v novém magnetickém poli, musíte zkrotit i vyčistit své
myšlenky a svého ducha. Až všechno co vám zde říkám pochopíte, zjistíte, že to
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spolu vytváří obraz, jeden celek. Jedna část nemůže existovat bez druhé. Vše ve
vašem životě má nějaký smysl,  a když otevřete oči, nastražíte  uši a dotknete se
duchem pravdy,  začnete  chápat  svět  kolem sebe.  Pak poznání  na sebe nenechá
dlouho čekat.

Vaše duše je nyní připravena nastoupit cestu ke svobodě. Je to jediný způsob,
jak se vymanit z této úrovně bytí; žádný jiný neexistuje, taková je pravda. Pokud se
sem nechcete neustále vracet a prožívat další a další inkarnace, potom je na čase,
abyste si rozšířili obzory a začali vnímat skutečné procesy v Univerzu. Na všechno
se zatím díváte trojrozměrným pohledem a jiné pohledy nepřipouštíte. Umožněte
svému duchu,  aby se mohl  rozzářit!  Probuďte zbylou spící  část  vašeho mozku
a začněte jej používat za účelem, k jakému byl stvořen. Osvoboďte svého ducha ze
stínu a probuďte se ze spánku zapomnění!

Váš duch je schopen věcí, o nichž se vám ani nesnilo. Nový čas a nová magne-
tická struktura planety Terra se s ním poté propojí a váš život obohatí o netušené
rozměry. Využívejte své myšlenky smysluplně a v souladu s novým, rozvíjejícím
se magnetickým polem. Vnitřní poznání vám umožní společně s vaší domovskou
planetou  zrychlit  své  vibrace  a povznést  se  do  vyšších  sfér.  Nyní  nastal  čas
osvobodit se a začít fungovat jako samostatná a vědomá bytost. Uvědomte si, co
vám tu říkám; a má slova proměňte v činy. Zažijete zázrak a váš život se zlepší.
Vnímejte,  jak  se  utvářejí  věci  okolo  vás  a přizpůsobujte  své  magnetické  pole
magnetické  struktuře  planety  Terra.  Uvolněte  se,  osvoboďte  se,  odhoďte  pouta
a buďte tím, kým skutečně  jste.  Ať tyto pravdy vycházejí  z vašeho nejhlubšího
poznání a přesvědčení, praktikujte je ve svém životě; a ten se začne utvářet přesně
podle  vašich  nejkrásnějších  představ  a nezávisle  na  současných  okolnostech.
Vroucně vás prosím, vysvoboďte svého ducha a nepřipravte o tuto možnost vaše
pravé  Bytí  přesvědčením,  že  nejste  schopni  tyto  pravdy  přijmout.  Mocní  vaší
úrovně by vás pak i nadále mohli zatahovat do své hry, neboť to jsou oni, kdo
v současné době vytvářejí na vaší úrovni pravidla. Pokuste se přimět svého ducha
k tomu, aby poznal pravdu a přizpůsobil se nové době, která se blíží.

Když se vaše magnetické pole zharmonizuje s polem Země, budou mezi vámi
a Centrálním sluncem nepřetržitě proudit informace; poté budete mít stálé spojení
se  všemi  tvory  žijícími  ve  vesmíru.  Veškeré  vědění  a poznání  získáte  přímo –
budete  takříkajíc  neustále  online.  Podmínkou  přirozeně  je,  že  nejprve  musíte
vyčistit svého ducha. Teprve potom bude možný i příjem informací.

Jen několik málo bytostí mezi vámi, lidmi, má momentálně tyto schopnosti.
Díky  tomuto  nadání,  pokud  jej  přijmou,  mohou  být  v neustálém  kontaktu
s prastarou  moudrostí.  Jsou  to  mezi  vámi  právě  tyto  vědomé  bytosti,  jež  vám
nejrůznějšími způsoby tlumočí staré pravdy. Již nyní dovedou proniknout do nové
magnetické  mřížky  a čerpat  z ní  informace  nutné  k procesu  osvobození  či
aktivování  vědomí.  Některé  bytosti  lidské  rasy  se s touto energii  natolik  pevně
telepaticky spojily, že ji mohou stoprocentně udržet ve svém duchu.
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Přijměte tyto informace za své a vezměte si je k srdci, neboť jsou pravdivé; je
to  skutečná  realita,  tyto  bytosti  již  využívají  novou  magnetickou  strukturu
prakticky a snaží se vás seznámit s novými podmínkami. Vnímejte to, nechejte se
tím vést a začněte to uplatňovat ve svém životě i vy. Staňte se pánem či paní své
inkarnace a probuďte se konečně z polospánku. Pokud své tělo zase opustíte ve
víře  v iluzi  smrti,  nezbude  vám nic  jiného,  než  inkarnační  proces  v rámci  této
úrovně bytí ještě jednou zopakovat. Jak dlouho to ještě chcete dělat? Copak vás
tento krátký život už pomalu nenudí? Nechcete se ve svém těle, které si přetvoříte
podle svých představ,  pohybovat  věčně?  Nechcete  sami rozhodovat  o tom, kdy
a jak změníte inkarnaci nebo úroveň poznání? Probuďte se, vy úžasné duše, a žijte
konečně realitu, k níž vás Prvotní zdroj vyslal! Osvoboďte svého ducha z této iluze
bytí a začněte utvářet svůj život podle vlastních představ.

Buďte mladí a vitální! Ani na chvíli nepřipusťte, že by to nebylo tak! Byl by to
obrovský omyl! Spíte a váš život je pouze sen, jenž neodpovídá realitě, ale spočívá
na obrovské lži! Musíte zabránit mocným vaší úrovně, aby vás i nadále drželi ve
světě hmoty; k tomu je zapotřebí jedné, jediné přesně cílené světlé myšlenky. Ne-
odkládejte tyto řádky, ale přemýšlejte nad nimi!

Den, kdy vás to, co jste prožili, přinutí připustit si jiné možnosti, se blíží a  vy
brzy pocítíte, že vaše domovská planeta již není to, co bývala. Všechno se změní
a vy se přestanete ve svém dosavadním životě cítit dobře, neboť vaše duše pocítí,
že je čas vystoupit z vězení. Jenom vy jste pomocí svých myšlenek schopni tuto
zeď zbořit. Odhrňte oponu zapomnění a dovolte, ať každý kout vašeho bytí prozáří
světlo.

Budete se divit, jak se váš úhel pohledu začne krok za krokem měnit. Už nebu-
dete  těmi,  kým  jste  byli,  jakmile  v nějaké  oblasti  vašeho  života  dosáhnete
hlubokého poznání. Nebudete se chtít vrátit, jelikož pocítíte, že se světem, jak jste
jej  dosud znali,  něco nesedí.  Dílky skládačky do sebe zapadnou a vytvoří nový
obraz – a vy poznáte pravdu. Nedovolte, aby váš život ovlivňovaly jiné bytosti,
a převezměte  za  svoji  realitu  zodpovědnost.  Zacházejte  se  svými  slovy
a myšlenkami vědomě, a především – respektujte všechny bytosti a tvory!

Vysvoboďte  se  ze  spárů  ega  –  je  to  znak  velikosti  a moudrosti  ducha.
Uvědomte  si  sami  sebe  a využijte  toto  poznání  v pozitivním  smyslu.  Budete
žasnout, čeho jste schopni. Nepřipravte se o tuto možnost tím, že se budete snažit
vytěsnit pravdy ze svého života; stejně vás vždy doženou.

Pokuste se postupně otevírat  svého ducha a rozšiřovat  své obzory.  Dopřejte
svému duchu mohutné vize a vymaňte se z omezených náhledů, které ovlivňují váš
pohled na život.  Připusťte si  i jiné možnosti  a pozorujte,  co se kolem vás děje.
Buďte bdělí a všímejte si procesů ve vašem životě. Pokuste se zacházet se svým
duchem vědomě a vymaňte se z moci rozumu.

Rozum  je  největším  nepřítelem  svobodného  ducha.  Rozum  je  ego  a myslí
v protikladech. Zbavte jej úřadu a nenechejte ho, aby vás ovládal. Vaše tělesné vib-
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race se začnou zrychlovat a mozek se reaktivuje do původní podoby, aby se stal
nejsilnější mocí v celém vesmíru.

Ať váš duch zlomí sílu vašeho ega a umožní vám dojít k dokonalé moudrosti!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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PROCESY, KTERÉ SE
ODEHRÁVAJÍ V NITRU VAŠÍ

DOMOVSKÉ PLANETY
V nitru vaší domovské planety se nacházejí přechody do jiných dimenzí, zde hoří
plamen planety Terra a rozkvétá Květ života.

Na toto místo směřují  všechny duše dříve,  než přejdou do další  fáze  svého
vývoje. Zde se podle kvality jejich vibrací rozhoduje o tom, kam se vydají. Pouze
velké zářící světlo může proniknout branami a jít kam se mu zachce, neboť doká-
zalo, že již nasbíralo dostatek zkušeností z hmotného světa, poznalo smysl cesty na
této úrovni a nyní se může svobodně rozhodnout, kam se vydá.

Je-li oheň života duše dostatečně veliký a zářící, může se oprostit z komplexu
zkušeností z této polární roviny bytí a rozhodnout se kam se vydá. Snažte se v sobě
roznítit  tento  oheň  tím,  že  půjdete  cestou  moudrosti  a že  ze  života  vymažete
všechno  negativní.  Zbavíte  se  tak  pout,  jež  vás  na  této  úrovni  bytí  svazují,
a uvědomíte si jak je lidská rasa zotročována.

V nitru vaší  domovské planety září  obrovský křišťálově jasný plamen,  jenž
ovšem nijak nepálí. Jedná se o velké soustředné rotující ohně podobné křišťálovým
lotosovým květům. Jejich centrum je natolik jasné a zářivé, že při pohledu na ně
každý žasne. Jenom několik málo bytostí, jež přebývají v lidském těle, je schopno
tento plamen vnímat. Představuje duši planety Terra,  pojítko k Prvotnímu zdroji
a všemu co je, a obsahuje v sobě veškeré informace a moudra vesmíru. Tento oheň
života má v sobě každý, poněvadž bez něj by nemohl existovat. Udržuje spojení
s počátkem všeho bytí i s každou bytostí ve vesmíru a zvětšuje se v závislosti na
tom, jak jste  se  dosaženým poznáním přiblížili  světlu.  Tento  plamen je  věčný;
nikdy se nepřestane rozpínat  a prožívat  stále nové a nové. V jeho blízkosti  sídlí
úžasné světelné bytosti, jež nejsou zástupci lidské rasy; sice se člověku podobají,
ale  mají  úplně  jinou  vnitřní  strukturu.  Celé  věky putují  v nitru  vaší  domovské
planety  a ovlivňují  proces  uvědomění.  Lze  je  přirovnat  k duchovním  vůdcům
a strážným  andělům,  ale  nejsou  zodpovědní  za  bytosti  inkarnované  na  planetě
Terra;  mají za úkol ochranu jádra duše, Květu života planety. Svou nekonečnou
láskou, svými vibracemi, pomáhají planetě Terra a bytostem, jež na ní žijí, zvýšit
jejich frekvence, aby se mohly pozvednout do další oktávy bytí.

Země byla kdysi už tak daleko, že mohla vzestoupit. Škodu, která byla tehdy
způsobena  lidské  rase  manipulací  její  DNA,  nebylo  do  dnešních  dní  možné
napravit.  Vaše  planeta  nemohla  tento  vytoužený  úkon  provést,  a pro  blaho
i zachování  lidské  rasy  se  přizpůsobila  starým,  hustým  vibracím;  stáhla  se  do
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obrovského vakua, jež bylo vytvořeno přímo pro tento účel. Vibrace planety Terra
se tudíž násilně přizpůsobily zmanipulovaným vibracím lidské rasy. Byl to zásah
do  přirozené  a harmonické  rotace  Galaxie  –  a  frekvence  se  na  krátkou  dobu
zpřeházely. Magnetická pole vaší planety se zhroutila, ničivé bouře se rozbujely
a nebe se zatáhlo. Mezi dimenzemi vznikla velká trhlina a frekvence se mezi sebou
promíchaly. V době vzestupu měla Galaxie zcela jiné vibrace; a tady se musely ty
protichůdné  opět  přizpůsobit.  Proto  se  rovnováha  planety  Terra  a rovnováha
bytostí  inkarnovaných  na  této  úrovni  bytí  porušily.  Zemi  zachvátily  mohutné
vichřice a voda zaplavila velké plochy souše. Kontakt dvou rozdílných typů vibrací
způsobil  posun  pólů  a zásah  do  struktury  božské  DNA vyvolal  částečný  zánik
vysoce rozvinuté civilizace. Byl to zánik úžasné a jedinečné Atlantidy, jež oplývala
krásou lidskou řečí  nepopsatelnou. Byl to asi ten nejnádhernější výraz dokonalé
harmonie a lásky; toužebně na ni vzpomínám. V té době jsem našel svou velkou
a jedinou lásku, jež mi otevřela brány k dokonalosti.

Několik bytostí tuto strašnou událost přežilo a vyslalo do celého světa strážce,
aby se ona moudrost zachovala pro příští generace. Po celé planetě rozestavěli pa-
mátníky a tajné vědění se předávalo díky kněžím, mudrcům a učencům, již toto ta-
jemství uchovali do dnešních dnů. Pouze hledající a moudří měli poznat pravdu
a zákony vesmíru, a jen oni mají klíč ke všemu vědění. Vnitřní poznání používané
v každodenním životě může znamenat  svobodu – a vítězství  pro každého z vás.
Jenom moudrost a moc mohou napravit dávnou chybu a zbavit vás břemene tem-
noty. Bohové, bytosti světla a strážci moudrosti vesmíru jsou zodpovědní za zvyšo-
vání vibrací planety Terra a na ní inkarnovaných bytostí. Branami do jiných di-
menzí, které se nacházejí v nitru planety, lze projít, pokud přizpůsobíte své vibrace
jejich. Energetická ochranná frekvence brány je něco jako bezpečnostní  zóna –
strážce, jenž hlídá, aby se žádná nižší bytost nemohla dostat do oblasti vyšších sfér.

Varuji vás, tato místa nikdy nevyhledávejte nepřipravení, jinak byste se mohli
ztratit v temnotě zapomnění a duše by se mohla oddělit od vašeho vědomí. Zcela
jistě byste pozbyli vědomí a vaše duše by zůstala navždy ztracena. Buďte moudří
a dříve než se pokusíte proniknout bariérou brány, zdokonalte své vnitřní světlo.
Ztracené duše by musely setrvat na této úrovni do doby, dokud vzestoupí všechny
ostatní formy bytí, a teprve pak by mohly být z této zóny osvobozeny. Až poté, co
všechny nižší formy bytí uskuteční vzestup do páté dimenze, by se odtud vysvobo-
dilo i vaše vědomí. Abyste touto bariérou mohli projít, vyžaduje to silného ducha
a dokonalé, realizované poznání. Bez světla a potřebné síly průchod branou není
možný.  Nejdříve  přizpůsobte  své  vědomí  některé  z bran,  jinak  se  zviditelníte
nižším  formám  existence.  Zde  se  pohybují  totiž  i ti,  kdož  vám chtějí  zabránit
v tom, abyste tuto úroveň opustili. Mohli by vás připravit o vaši duši.

Bytosti,  jež  přebývají  v nitru  planety  Terra,  pocházejí  z nejvyšších  oktáv
a starají  se  o to,  aby  vaše  domovská  planeta  tentokrát  vzestup  do  vyšších  sfér
zvládla. Díky dávnému nezdařenému vzestupu Země a bytostí na ní inkarnovaných
se  planeta  Terra  jako  jediná  ve  vaší  sluneční  soustavě  udržela  v této  dimenzi.
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Ostatní planety vzestoupily už před 25900–26200 lety podle vašeho pojetí času,
a nelze je vidět, poněvadž jsou ve frekvenci, kterou lidské oko nevnímá. Přechod
jedné  galaxie  se  všemi  jejími  slunečními  systémy probíhal  vždy hladce  a trval
mnoho staletí. Přechod do vyšší frekvence je poklidný a harmonický proces, jenž
se odehrává pro blaho všech bytostí  žijících v rámci jedné galaxie a jenž nikdy
neproběhne za jedno století vašeho časového měření. Zbytek vaší Galaxie má nyní
vystoupat  zase o jednu oktávu výše.  Proto tentokrát  planeta Terra  setrvá  v páté
dimenzi jenom po krátkou dobu, během níž bude přizpůsobovat své vibrace, aby
pak společně se zbytkem Galaxie harmonicky přešla do další sféry.

Lidstvo je nyní ve fázi přechodu ze třetí do čtvrté dimenze, přičemž se frek-
venční vibrace na vaší domovské planetě v současné době manifestují hlavně na
úrovni  čtvrté  dimenze.  U bdělých  jedinců  to  způsobuje  změnu  vnímání  času
a rychlé  zhmotňování  myšlenek.  Zatím  si  okolnosti,  které  to  způsobují,
neuvědomujete,  avšak někteří  z vás si těchto vnějších změn již všimli. Všechny
ostatní  planety  a sluneční  systémy vaší  Galaxie  se již  nacházejí  v páté  dimenzi
a nyní harmonicky přecházejí do další oktávy. Jelikož je podmínkou přechodu do
šesté  a sedmé  dimenze  stejná  moudrost  a tatáž  světelná  kvalita,  planeta  Terra
přejde  rovněž  samovolně  do  šesté,  respektive  sedmé  dimenze.  Na  této  úrovni
nepřetrvají  žádné myšlenkové ani  životní  energie  nižších vibrací,  neboť se  zde
všechno okamžitě manifestuje. Láska, světlo a soucit – tu mají největší význam
a pro negativní emoce či nízké stavy bytí tady není místa. Pouze vyzařování duše
a její plamen života nesou zodpovědnost za přechod do těchto úrovní bytí.

V Květu života planety je uložena moudrost celého vesmíru. Zde se nacházejí
mocné energetické bytosti, strážci všeho vědění, jejichž úkolem je právě náročný
vzestup o více oktáv.

Ptáte se, proč se vynakládá tolik sil na vzestup planety Terra? To lze snadno
vysvětlit – vše patří k sobě a vše společně vytváří jeden řád. Protože zásah bytostí
nižšího  řádu  zabránil  planetě  Terra  a jejím  obyvatelům  v harmonickém  vývoji
a následném vzestupu,  vznikla  ve  vesmíru  nerovnováha.  Bylo  to  jako  otevřená
rána,  která touží  po tom, aby se opět zacelila.  Vzestup do vyšší  dimenze vždy
probíhá  v rámci  celku;  tato  katastrofa  tudíž  málem  znamenala  zánik  celého
vesmíru. Z toho důvodu byli na Zemi povoláni strážci světla, kteří dohlížejí, aby
tato disharmonie nenarušila rovnováhu celého Univerza. Pouze jejich přítomnost
umožňuje,  aby planeta Terra  oddělenost  od zbytku vesmíru energeticky  unesla.
Pokud by tyto energie nebyly planetě Terra vlastní, mělo by to obrovský negativní
vliv na rovnováhu vesmíru.

Použití  jaderné energie,  která  se vymyká poznání a kontrole pozemšťanů na
vaší  úrovni  bytí  přivolalo  z nitra  planety  Terra  do  vnějších  regionů  mocné
energetické a světelné bytosti. Už dávno varovaly vaše vlády a představitele států,
aby  s těmito  energiemi  zacházeli  opatrně,  a nezpůsobovali  tak  trhliny  citlivému
magnetickému poli Země. Jeho úkolem je totiž ochrana, stabilizace vaší domovské
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planety, lidské rasy i všech ostatních tvorů, již na ní přebývají ve staré dimenzi.
Bohužel,  lidé toto varování  nevyslyšeli.  Ba ještě hůře,  zcela ignorovali  fakt,  že
nasazení jaderných zbraní může mít těžké následky. Udržování Země v její staré
energetické  hustotě  pomocí  speciálně  vytvořeného  magnetického  pole  a použití
jaderné energie může znamenat nepředstavitelnou katastrofu pro celý vesmír. Něco
takového tu ještě nikdy nebylo. Proto je scénář,  který se nyní odehrává na vaší
úrovni bytí, naprosto jedinečný.

Přechod  na  úroveň  vyšší  frekvence  probíhá  vždy  harmonicky  a najednou,
v souladu s vesmírným řádem. Žádná planeta nikdy nezůstala pozadu a nemusela
odolávat starým energiím, zatímco se zbytek nacházel o oktávu výše. Použití jader-
né energie a zničení všech bytostí žijících na planetě Terra i v jejím nitru by zna-
menalo  narušení  harmonického  průběhu  vesmírných  procesů  a nenapravitelnou
škodu celé Galaxii. Svět hmoty je stále ještě vhodným hřištěm pro bytosti, jež se
v rámci vaší úrovně snaží ovlivňovat události a uplatňovat svůj vliv; přesto nemají
ani  poznatky, ani  takovou moc, aby mohly způsobit velkou katastrofu – nejsou
schopny zasahovat  do  světelných  sfér.  To  je  definitivně  vyloučeno.  Svou moc
mohou využívat jenom v oblastech stejných vibrací, jako mají ony samy. Z tohoto
důvodu také zůstanou v hologramu planety Terra, neprojevili mezitím zájem nabýt
moudrost a poznání, a podle toho rovněž žít.

Země vzestoupí i se všemi bytostmi, jež do té doby osvobodí své pravé Já, doj-
dou hlubokého poznání a prosadí je ve své realitě. K tomu není potřebné zasvěcení,
je to samovolný proces, jenž započne bez předchozího upozornění. Děje se to přes
srdce a světlo. A lidé se tomu s důvěrou odevzdají,  neboť jste-li na cestě světla
a lásky, máte dokonalou ochranu.  Vězte,  že  tento proces  je krásný a láskyplný.
Nijak  vám nemůže uškodit,  poněvadž  jste  nesmírně  milováni.  Dostane  se  vám
největší možné ochrany právě vytvořením hologramu Země.

Dosáhnete-li v rámci této úrovně bytí dokonalé a v životě praktikované mou-
drosti, máte se možnost ještě v této inkarnaci setkat s Květem života. Proniknete do
vnitřních světů planety a budete svědky mnoha zázraků, které obohatí vaši duši.
Pamatujte si, že vaše domovská planeta je od dob, kdy byla vaše DNA změněna –
držena na úrovni nižších vibrací v jakémsi uměle vytvořeném vakuu, protože by
nebyla  schopna  odolat  zvýšené  frekvenci  vaší  domovské  Galaxie.  Vězte,  že
všechno materiální je pomíjivé a slouží pouze poznání či růstu kvalit duše. Čím
vyšších  sfér  dosáhnete,  tím  menší  důležitost  mají  procesy  související  s hrubou
materií,  i kdybyste  zde  žili  vnitřní  a vnější  hojností.  Čím  více  se  blížíte
k Prvotnímu zdroji, o to méně jsou popsatelné zákony a kvality vědomí ve vyšších
oktávách.  Světlo  bude  v tomto  procesu  stále  větší  a zákonitosti  jednotlivých
dimenzí stále komplexnější a jasnější.

Energetické bytosti, duchovní pomocníci vaší domovské planety, střeží moud-
rost,  jež  se  ukrývá  v obrovských  křišťálech  v nitru  Země.  Hlídají  Květ  života
a podporují Prvotní zdroj  tím, že ochraňují  tyto oblasti před vlivem negativních
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energií. Tohle je jedinečný a výjimečný projekt, a z toho důvodu musí být na Zemi
přítomny  a udržovány  nejvyšší  vibrace,  neboť  v opačném  případě  by  se  vaše
planeta  rozpadla.  Uvědomte  si,  že  zbytek  vaší  Galaxie  se  již  nachází  v páté
dimenzi a planeta Terra jako jediná je vězněna v tomto vakuu. Protože vibrace vaší
Galaxie  jsou  mnohem vyšší  než  vibrace  vaší  planety,  musí  se  kmitočet  Země
z jejího  nitra  neustále  uměle  navyšovat.  Vaše  domovská  planeta  by  se  jinak
roztrhla, neboť dvě různé frekvence se nikdy nemohou překrývat. V jiném případě
by světelnější úroveň tu hustší doslova umačkala, a ta by se roztrhla, rozletěla.

Země vzestoupí  a všechny bytosti,  jež do té doby nepřizpůsobí  své poznání
a vibrace  nové dimenzi,  zůstanou existovat  i nadále v hologramu.  Jakmile zvýší
své duševní kvality a vlastní vibrace, budou mít později také možnost postoupit do
vyšší úrovně. Bez toho je to však vyloučeno. Žijte své světlo a přistupujte s láskou
ke  všem  tvorům  obývajících  planetu  Terra.  Objevte  nejdříve  moudrost  v sobě
a rozdmýchejte  svůj  vnitřní  oheň,  než  začnete  spěchat  vpřed!  Abyste  pochopili
tajemství  Celku,  k tomu je třeba  hlubokého poznání  a moudrého,  každodenního
konání. Vězte, že toto je pravda. Dovolte moudrosti vstoupit do vašeho srdce, aby
naplnila vašeho ducha. Vaše duše vám odpoví a vy v sobě rozpoznáte světlo, jehož
plamen vás zprostí vazeb této úrovně bytí a nesvobody.

Je tu čas vzestupu planety Terra. Pozvedněte se společně s ní a s radostí se nav-
raťte ke  svobodě.  Vězte,  že  strážci  sídlící  v nitru  vaší  domovské planety  tento
proces  silně  podporují.  Nyní  máte  možnost  využít  této  mocné energie.  Jestliže
budete žít v souladu s vesmírným řádem a s láskou ke všemu co je, pomohou vaší
duši  při  zrychlování  vašich  tělesných  vibrací  a budou  vás  přitom  ochraňovat.
Věnujte pozornost všemu, co vám říkám, a otevřete své srdce pro další dimenze
bytí. Vpravdě, všichni se osvobodíte, pokud vaše srdce rozpozná iluze této úrovně
a zlomí je. Máte možnost volby. Když budete naslouchat své duši, navede vás na
správnou cestu. Cítí, že tato úroveň ji drží ve světě hmoty, a neustále vám dává
prostřednictvím nejrůznějších příznaků najevo, abyste se probudili a získali zpět
svoji ztracenou svobodu. Poté, co se planeta Terra pozvedne a opustí tuto dimenzi,
otevřou se brány vedoucí do nitra Země, a bytosti, jež se zde ukrývají, se ukážou
lidem. Vyjdou na zemský povrch a vy je budete moci spatřit. Jsou nepopsatelně
krásní  a vyzařuje  z nich  nekonečná  láska!  Netýká  se  to  však  sedmi  tvůrčích
božstev. S nimi se můžete setkat teprve poté, co přizpůsobíte své vibrace jejich.
Jejich  frekvence  odpovídá  vibracím  Prvotního  zdroje;  a setkání  s těmito
přemocnými energetickými bytostmi předpokládá vibrace čtrnácté dimenze.

Také vaše tělo se změní. Nebudete už v sobě nosit nemoci ani zdeformované
buňky. Tělo bude osvobozeno od stínu úrovně hmoty, který se snesl na vaše buňky,
následkem čehož zmutovaly. Vaše božská DNA byla pozměněna a vy máte nyní
možnost vrátit jí její původní jedinečnou podobu.

Začnete vyzařovat  krásu a lásku, neboť v nové dimenzi existují pouze hezké
a pozitivní kvality duše. Budete se cítit jako v ráji a v ráji rovněž budete, protože
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na těchto úrovních neexistují životní okolnosti, jak je znáte teď. Všechny nízké
energie zůstanou i nadále přítomny v hologramu planety Země a neovlivní bytosti
vyšší sféry. Setkáte se přímo se strážci moudrosti, kteří stojí po boku planety Terra
a všech bytostí, jež ji obývají. Stanete se součástí vesmírného řádu vaší Galaxie
a splynete s ním.

Otevřete své srdce pravdě! Zbavte se pout této úrovně bytí a osvoboďte svoji
duši!  Nastupte  na  tuto  cestu  společně  s planetou  Terra  a všemi  světelnými
bytostmi,  jež  ji  obývají.  Nenechte  se  omezovat  rozumem a dejte  na  má slova.
Myslete na to, že toto je jediný způsob, jak se zbavit pout. Nyní máte příležitost
vpustit  pravdu  do  svého  srdce  a zlomit  moc  svého  rozumu!  Objevte  skutečné
schopnosti  svého  ducha  a aktivujte  spící  zbytek  svého  mozku.  Probuďte  se  ze
spánku nevědomých a staňte  se opět  svobodnými dušemi, jimiž jste  kdysi  byli.
Pokud se takto rozhodnete, máte ve svém konání dokonalou podporu. Proberte se
a otevřete své srdce a svého ducha jiným možnostem! Nepropásněte šanci vymanit
se z pout temnoty!

Ať se má slova dotknou vašeho srdce a otevřou vašeho ducha moudrosti, jež
vaše duše dávno zná. Nezůstávejte ve světě negativního stínu, který vám ani vaší
duši nesvědčí. Zase začněte zářit jako bytosti, jež přebývají v jádru planety Terra;
jsou zde proto, aby vám pomohly. Navažte s nimi skrze svého ducha a svoji duši
kontakt a vyjádřete vůli jít společně s nimi. Posílí vaše světlo a ochrání vaši duši.
Zapomeňte na staré vzorce chování, na všechny druhy strachu, starostí či trápení.
Myslete na to, že tyto životní okolnosti jsou řízeny mocnými vaší úrovně bytí a že
jejich úkolem je bránit vám v rozpoznání pravdy. Všemi možnými prostředky se
vás snaží udržet na této úrovni v uměle vytvořeném polospánku.

Vaše planeta vystoupá do vyšších sfér a nové vibrace zaplaví všechno na ní i v
ní.  Můžete  být  u toho  také,  budete-li  si  to  přát.  Vězte  však,  že  podmínkou  je
hluboké poznání zákonitostí vesmíru a jejich praktikování ve vaší realitě. Váš duch
a vědomí  by  nevydržely  zvýšený  tlak  vysoké  frekvence,  pokud  by  se
nepřizpůsobily frekvenci planety Terra a vaší Galaxie.

Nepociťujte  prosím při  čtení  těchto  slov  nátlak  –  či  napětí.  Skutečně  je  to
všechno velmi prosté – stačí, když v sobě objevíte lásku ke všemu existujícímu
a pochopíte-li  skutečnou  funkci  mozku.  Naložte  s informacemi,  které  vám tady
předávám moudře a svědomitě, a přijměte tyto moudrosti do svého nitra. Začněte
je  prosazovat  ve  svém životě.  Při  nezdaru  se  hned  nevzdávejte  a soustavně  se
snažte uplatňovat tuto moudrost, a měnit ji v realitu. Máte v sobě moc a sílu, již
musíte aktivovat ve svém duchu. Jakmile se vydáte cestou poznání, dostane se vám
veškeré  myslitelné  podpory.  Obnovíte-li  kontakt  s vaší  duší  a obnovíte-li
kompletní  vědomí  vašeho  vnitřního  bytí,  pakliže  si  budete  vědomi  sami  sebe,
můžete  začít  vytvářet  život podle vlastních představ.  Milujte,  nikomu a ničemu
neškoďte. Konejte vždy pro blaho celku a udržujte světlo ve svém duchu. Stanete
se svědky zázraků a vaše tělo se bude koupat v plameni Květu života. Budete moci
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v tomto těle setrvat stovky let i déle, pokud si to budete přát, a to za plného zdraví.
Pouze  vy rozhodujete  o tom,  co  si  připustíte,  či  co  ne  –  máte  svobodu volby!
Zeptejte se sami sebe, jakou realitu byste si přáli a začleňte moudrost do svého
ducha a srdce.

Je jenom na vás, jakou realitu chcete prožít. Světlo a pravda se nacházejí hned
vedle vás. Přestaňte o štěstí pouze snít. Vy je totiž můžete prožít, budete-li připra-
veni jít cestou svobody.

Byl jsem u toho, když zanikala Atlantida; a toto je výraz mé veliké a nekonečné
lásky k oné době. Vždy vám to budu připomínat a ukážu vám, jak osvobodíte svoji
duši. Byl to slib, který jsem vám dal – že vám vrátím moudrost starých překrásných
dob planety Terra.  Předám vám pravdu a společně  rozluštíme tajemství  vašeho
nitra. Přeji si, abyste si všichni vzpomněli, jaké to bylo v dobách úžasné Atlantidy.
Žádné slovo lidské řeči není s to ani přibližně popsat dokonalost těchto dní. Byla to
ta nejnádhernější doba na úžasné planetě Terra – tato planeta byla domovem lásky.
Všechny bytosti žily spolu v dokonalé harmonii a lásce. Rozervanost dnešní doby
tehdy neexistovala.

Přijde den a vy si vzpomenete, kdo doopravdy jste. Čas vašeho osvobození se
blíží a slib, který jsem vám dal, se naplní. Ať moje slova zaplaví vašeho ducha
a urovnají  vám  cestu  ke  svobodě!  Začnou  se  vám  odhalovat  zázraky  a vy,
vystoupáte do vyšších sfér bytí. Váš duch se otevře mým slovům a začne zářit.
Jděte za svým srdcem, ukáže vám tu správnou cestu!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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DIMENZE
Co jsou vlastně dimenze a jak lze rozeznat rozdílné úrovně bytí a jejich frekvence?

Dimenze lze přirovnat k frekvencím rozhlasové stanice. Různé rádiové stanice
existují  současně  a vysílají  na  různých  frekvencích.  Pokud  chcete  poslouchat
určitou stanici, nastavíte přístroj, čili naladíte ho na její kmitočet. Ostatní stanice
v té době vysílají také, ale vnímat je můžete jen poté, co jste si naladili vhodnou
frekvenci.

S vaším tělem se to má poněkud jinak. Na vaší úrovni bytí není možné, abyste
dosáhli  na  všechny  frekvence  tím,  že  nastavíte  přijímač.  Abyste  se  mohli
pohybovat  v rámci  různých  oktáv,  vibrací  a úrovní  bytí,  musíte  vaše  tělesné
vibrace  přizpůsobit  frekvenci  dané  úrovně.  Nyní  můžete  sestoupit  do  nižších
úrovní  bytí.  Avšak  podmínkou  k tomu,  abyste  se  dostali  do  vyšších,
jemnohmotných sfér, je přizpůsobení vašich tělesných vibrací. Jinak pro vás tyto
prostory zůstanou neviditelné.

Vesmír je rozdělen na různé dimenze a frekvence, jež existují současně a vedle
sebe. Pokud byste například stáli na ulici a dovedli zrychlit  své tělesné vibrace,
starý  svět  by vám zmizel  před  očima a vy  byste  kolem sebe  viděli  zcela  jiný,
přestože místo, na němž stojíte,  by zůstalo stejné.  Ulice by se nijak nezměnila,
pouze zvýšení vibrací by způsobilo, že by se před vašimi zraky objevil nový svět,
který jste dříve nevnímali. Vše sice existuje zdánlivě odděleně jenom pro sebe, ale
přece jen současně v jednom okamžiku a vedle sebe.

Tak je to i s časem na různých úrovních vibrací. Čím hustší a pomalejší je frek-
vence nějaké úrovně bytí  a bytostí  na ní  inkarnovaných,  tím rychleji  zde ubíhá
iluze času. Na vaší úrovni bytí nese čas zcela jiný význam a má nad vaším tělem
moc, naprosto vzdálenou od původního záměru. Čas je iluze a slouží pouze k tomu,
aby vznikl prostor pro všechny zkušenostní roviny a oblasti; jeho význam je zcela
jiný než ten, jaký mu přikládáte.  Jakmile si  myslíte,  že jeden pozemský rok je
dlouhá doba, vězte, že ve srovnání s vyššími frekvencemi je to – ve vašem pojetí –
pouhá vteřina. Čas pro vás teď představuje něco daného, něco, co ovlivňuje kvalitu
vašeho  těla.  Přistoupili  jste  na  realitu  procesu  narození,  dospívání,  stárnutí
a umírání, a neuvědomujete si, že to vše je pouze výsledek vašich fantazií.

V ostatních částech vesmíru čas – ve vám známé podobě – neexistuje. Zavrhli
jste v sobě pradávnou moudrost, oddali jste se davovému vědomí a času jste pro-
půjčili obrovskou moc. Pravdou však je, že vy jste tvůrci této iluze a že vy jí dáváte
vládu nad vaším životem či tělem. Uvědomte si, že čas, jak jej cítíte a pojímáte, ve
skutečnosti neexistuje, a na úrovních vyšších vibrací už vůbec ne. Což je důvodem,
proč vaše tělo podléhá iluzi stárnutí i smrti a proč se nemůže vymanit z koloběhu
opakovaných znovuzrozování. Nemusíte stárnout ani umírat, poněvadž jste věční
a vaše tělo vám slouží jenom jako nástroj ke sbírání důležitých zkušeností po dobu
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jedné  inkarnace.  Pouze  hluboké vnitřní  poznání  a prosazení  poznaného  v rámci
prožívané reality vám dopomůže k tomu, abyste se zbavili této iluze a jejích pout.
Uvědomte si, že čas je pouhý klam a že má pro vás význam jenom ve hmotném
světě. Nepátrejte po odpovědích na své otázky v dalekých koutech vesmíru, uplat-
něte přitom své fyzikální zákony. Jejich základní struktura je správná, ovšem chybí
vám zažité, skutečné poznání, že čas ve skutečnosti neexistuje. To je důvod, proč
vaši fyzikové nemohou nalézt odpovědi na své otázky v dálkách vesmíru. Faktoru
čas přikládáte velkou důležitost, což vám brání při hledání pravdy a rozluštění ta-
jemství vesmíru. Všechny procesy ve vesmíru a ve vašem současném bytí vnímáte
pouze svým omezeným rozumem s jeho trojrozměrným úhlem pohledu. To vám
brání nahlédnout za hranice smyslového světa a spatřit pravdu. Sami si tak stojíte
v cestě a okrádáte se o možnost připustit existenci jiných světů či realit.

Zbavte  se  iluze  času  a vysvoboďte  své  tělo  i svého ducha z těchto  pevných
pout. Jednotlivé dimenze existují současně vedle sebe, ovšem ta vaše je od těch
ostatních, které vibrují rychleji, oddělena, protože hustá hmota je ovládána pouze
omezeným intelektem. Váš rozum, který vnímá pouze tři rozměry, má nad vámi
i vaším tělem moc. Dimenze existují současně a vedle sebe, nicméně vaše rovina je
oddělena od výše vibrujících, neboť jí vládne pouze omezený rozum. Rozum zde
na vás a vaše těla svébytně působí.

Nezajímá vás, proč nevnímáte jiné světy? Kdo vám v tom brání? Poznáváte od-
pověď za mou otázkou? To váš rozum vás obírá o vaši pravou realitu a odděluje od
jiných možností. Nepátráte po pravdě, nejdete pravdě na kloub, ale přenecháváte
mu tak moc nad vámi a vaším tělem. Omezujete se sami tím, že dostatečně nevy-
užíváte  sílu  svého  ducha  a svých  myšlenek  –  největšího  potenciálu  v celém
vesmíru.  Nosíte  v sobě  tuto  sílu  a uplatňujete  ji  pouze  při  manifestaci  svých
starostí, utrpení, nemocí, chudoby, závislostí a jiných negativních jevů. Jen zřídka
využíváte  svůj  myšlenkový  potenciál  mocně  a vědomě.  Svůj  život  většinou
ponecháváte  náhodě,  nebo  ještě  hůře  –  pravidlům  rozumu.  Odmítněte  jeho
zastaralé  a omezující  vzorce  myšlení;  a zbavte  svého  ducha  pout  nečinnosti.
Podívejte se na svět z jiného úhlu pohledu – a v dálkách vesmíru spatříte pravdu
o stvoření. Kdysi dávno jste ve své fantazii vytvořili hranice své dimenze a omezili
svého  ducha.  Tato  úroveň bytí  byla  určena  k tomu,  abyste  se  mohli  realizovat
v mnohočetnosti a kráse hmoty. Čas a nemožnost přechodu do jiných rozměrů bytí
jsou  opravdu  jenom  dílem  omezeného  rozumu.  Jsou  to  klamy  vaší  fantazie
a pevného přesvědčení, že jenom tato skutečnost je pro vás v rámci vaší existence
platná.  Začněte  svého  ducha  používat  cíleně  a plně  rozviňte  potenciál  svého
zdejšího  bytí  a tvoření.  Zbavte  se  pout  a omezení,  jež  vytvořily  váš  rozum
a masové vědomí na této úrovni bytí.  Pokud máte v sobě neochvějné odhodlání
připustit  existenci  jiných,  nezvyklých možností,  otevřou se vám brány k novým
světům a skutečnostem. Zapomeňte na iluzi času a umožněte svému tělu i duchu
přijmout jinou skutečnost. Vaše úroveň bytí a dimenze hmoty je jediná, jež ducha
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nutí  uvažovat  v protikladech.  Osvobodíte-li  jej  z tohoto  druhu  myšlení,  můžete
vystoupat do vyšších sfér.

Dimenze jsou frekvence, kam se lze dostat na základě síly ducha a nezlomné
touhy. Žádné hranice neexistují kromě těch, které si vytvořil váš rozum. Váš duch
a jeho  síla  jsou  nekonečné,  jsou  nejmocnějším  nástrojem  vesmíru.  Duch  je
rychlejší  než světlo a vlivnější než rozum. Dovede pro vás i kolem vás vytvořit
cokoliv, dokonce i pouta a okolnosti, které vás tu svazují; i oni jsou dílem vašeho
ducha. A rozum vám teď brání, abyste tato pouta konečně zlomili a osvobodili se.
Podléháte obrovské iluzi  davového vědomí, z níž se vymaníte  pouze tím, že se
otevřete novým úhlům pohledu a po této cestě budete i kráčet. S každým dechem si
vytváříte novou realitu a veškeré aspekty svého bytí. Osvoboďte své vnitřní bytí
a uskutečněte své nejodvážnější vize! Pouze opravdová touha a hluboké poznání,
jež proměníte v realitu, vás mohou zbavit vazeb hmotného světa. Váš rozum se vás
bude  neustále  snažit  udržet  na  této  úrovni,  neboť  je  omezený,  má  své  hranice
a uvažuje v protikladech. Sledujte ho a snažte se v každém okamžiku rozpoznat,
kdy se snaží přinutit vás, abyste o něčem hluboce přemýšleli. Naslouchejte svému
srdci a umožněte sobě i svému duchu jít novými cestami. Rozpusťte v sobě iluzi
času a osvoboďte se od myšlení i od jednání určovaného vědomím davu.

Převezměte odpovědnost za svůj život a mějte důvěru ke svému vnitřnímu bytí,
poněvadž jenom tak se zbavíte pout vaší úrovně. Samočinně se vám vyjeví nové
reality a možnosti. V rámci starého světa vznikne váš nový svět, který bude pro vás
skutečný. Převezmete-li zodpovědnost sami za sebe, automaticky se zrychlí vaše
tělesné vibrace.  Začnete v sobě rozpoznávat,  vnímat a zvykat si na stále silnější
světelné frekvence. Nakonec vzestoupíte do vyšších sfér a otevřou se pro vás nové
světy. Zbavte svého ducha pout omezeného rozumu a pokuste se z pozemského ži-
vota udělat to nejlepší, co lze.

Neustále si pročítejte tyto řádky, aby má slova mohla zaplavit vašeho ducha
a zlomila moc rozumu. Následujte své srdce a pochopte jednoduchost  i hluboký
smysl všeho, co vám říkám. V mých slovech se ukrývá klíč k bráně do vyšších sfér
bytí. Naplňte svého ducha frekvencemi lásky a svobody. My všichni jsme společně
neoddělitelně spjati a tvoříme věčnou součást celku. Následujte hlas své duše a její
hlubokou touhu po  splynutí  s Počátkem,  Stvořitelem všeho bytí,  otcem-matkou
Božstvím a Prvotním zdrojem.  Jste  nesmírně  milováni  a ochraňováni.  Pokud  si
přejete pomoc, dostane se vám jí. V této knize naleznete klíče, jež vám otevřou
brány ke svobodě.

Sami se můžete rozhodnout, jakou cestou se vydáte, ovšem způsob, jak utišit
touhu vaší duše, je jenom jeden. Co vám brání v tom, abyste probádali nové cesty?

Zeptejte  se  sami  sebe:  Naplňuje  mne a skutečně  mne  těší  mé nynější  bytí?
Opravdu jsem využil, využila a vyčerpal, vyčerpala všechny možnosti?

Vymaňte  se  ze  spirály  zapomnění  a svou  vůlí  i jednáním  reaktivujte
křišťálovou strukturu vaší dokonalé DNA! Naroďte se znovu – tady a teď! Pociťte
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dokonalost  všech  svých  smyslů  a reaktivujte  v sobě  všechny  jejich  možnosti!
Probuďte se, vy úžasní tvorové, a vzpomeňte si na své pravé poslání a smysl svého
pozemského bytí!

Proberte se z polospánku a jednou provždy se zbavte pout této úrovně bytí! Je
pouze na vás, jak rychle v sobě tento proces  nastartujete.  Řiďte se mými slovy
a přijměte je do svého srdce – otevřou vám cestu ke svobodě duše.

Každé z mých slov je naplněno určitou energií, jejíž frekvence může, pokud
k tomu svolíte, oslovit vaše srdce i ducha a naplnit je. Při čtení mých slov se vy-
maňte z područí rozumu: přijměte a vnímejte tyto energetické frekvence. Má slova
ve vás krok za krokem reaktivují starou moudrost – a váš duch prorazí do nových
světů. Zde jsou klíče, jež vás přivedou ke svobodě. Přijměte je a vstupte do nových
rozměrů a možností bytí. Osvoboďte se z tlaku davového vědomí a vytvářejte svůj
život a svoji realitu podle vlastních představ. Buďte přitom trpěliví a klidní, neboť
přílišná  touha  vás  k cíli  nedovede.  Pamatujte,  že  jen  moudrost  a její  hluboké
poznání  proměněné  v každodenní  realitu  života  mohou mít  za  následek  změnu
vašich vibrací, nikoliv přehnané dychtění po rychlém výsledku. To by se totiž opět
dělo  v režii  vašeho  rozumu,  který  by  vám  bránil  v dosažení  cíle.  Zůstaňte
vyrovnaní  i pokojní  a z  lásky  k vám  samým  si  dopřejte  zasvěcení  do  vyšších
moudrostí. Pokud jste si zvolili cestu hlubokého poznání, následujte ji důsledně a s
radostí.

Ať se moje slova dotknou vašeho srdce, zaplaví vašeho ducha a urovnají vám
cestu ke svobodě!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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CO JSOU ČERNÉ DÍRY
Černé  díry  pozorovatelné  z vaší  úrovně  bytí  jsou  místa  zhuštěné  energie
a nacházejí se v celém vesmíru.

Nejde o červí díry ani brány do paralelních univers, jak se to mezi vámi lidmi
traduje.  Jsou  to  vysokofrekvenční,  rychle  rotující  sluneční  systémy  tvořené
zhuštěnými energiemi. Váš omezený úhel pohledu vám nedovolí vnímat je jako to,
čím doopravdy jsou. Jejich stav neovlivňují ani barvy, ani zvuky, ani  jakékoliv
vibrace – jsou to místa absolutního energetického klidu.

Použiji-li váš slovník, jsou to dimenzní díry, kde se vše vzájemně ruší a kde
energie splývají v jedno. Představte si, že jste se ocitli v oku hurikánu – tak nějak
vypadá černá díra. Váš svět a vesmír sledujete naučenou trojrozměrnou optikou.
Avšak takhle nasměrovaným rozumem to, co je skutečné, nelze postihnout. Vidíte
pouze  to,  co  vám  dovolí  rozum.  Omezujete  záběr  pohledu  a své  obzory  na
minimum.  Pokud se  necháte  ve svém pozemském bytí  i nadále  řídit  rozumem,
pravda vám zůstane skrytá. Neuvidíte dále, neboť rozum si neustále potřebuje něco
zdůvodňovat; realitu si bude vykládat jako přelud či fantazii a znovu vás sváže se
zákonitostmi hmoty, ba nepustí za její hranice. Rozum toho není schopný, jelikož
vždy hledá hmatatelné důkazy.  Ve vesmíru ovšem existují  věci,  které  s pomocí
rozumu nelze obsáhnout. Abyste je začali vnímat, musíte otevřít své srdce a svého
ducha – jsou neomezení a svobodní. Rozum funguje podobně jako věda a bádání
vaší úrovně bytí. Vše je postaveno jenom na tom, zda se věci či jevy mohou osahat
a vysvětlit.  Ze  své  podstaty  proto  sílu  ducha  myšlenky  a lásky  není  schopen
prokázat.  Ty se nedají  vtěsnat  do nějaké pevné formy,  poněvadž existují  mimo
hmotný svět. Jsou nekonečné, což o vašem rozumu říci nelze. V nejlepším případě
se vás bude snažit přesvědčit, že všechno, co nedovede pojmout, vůbec neexistuje.
Vy se však můžete naštěstí  sami rozhodnout,  jaké možnosti  si  připustíte  a jaké
raději nikoliv. Je pouze na vás, jakou cestu si zvolíte; váš duch je svobodný i vaše
myšlenky jsou svobodné – a jsou tím nejdokonalejším nástrojem, který jste dostali
do vínku na této úrovni bytí. Uvědomíte-li si jeho moc, můžete jej začít využívat
ve svůj prospěch.

Zbavte se proto omezeného trojrozměrného pohledu a umožněte svému duchu,
aby se mohl vnímat vícedimenzionálně. Poté začnete poznávat a chápat v nekoneč-
ném vesmíru skutečná tajemství a učení. Existuje jen jediná pravda, a ta je jedno-
duchá a čistá. Nikoho a nic nehodnotí, neodsuzuje ani neomezuje.  Podobně jako
když mluví dítě, nejsou přitom třeba žádná komplikovaná slova a nijaké formulky.
Pravda je stejně srozumitelná pro všechny bytosti kdekoliv ve vesmíru. Vy však ji
nejste schopni s lehkostí praktikovat, neboť jste svému rozumu propůjčili moc nad
svým životem. Vymaňte  se z pevně daných struktur  vaší  úrovně bytí  a získejte
ztracenou svobodu. Změňte úhel pohledu na svět a vaše vědomí se samo od sebe
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začne uvolňovat ze starých struktur a připouštět si nové věci. Proměňte moudrost
v prožívanou realitu a brzy budete ve vašem okolí svědky podivuhodných změn.

Ať má slova zasáhnou vašeho ducha a váš život se pozitivně změní! Ať ovlivní
vaši realitu a povznese vás ke skutečným možnostem tvoření a jeho umění vyjádřit
se, projevit se v nekonečnosti! Jste neoddělitelnou i nekonečně milovanou součástí
Stvoření  a ve  svém  nitru  nosíte  stejné  nástroje  k utváření  světa.  Využijte  je
a změňte svou realitu tady a teď. Jste právoplatnou součástí celku a nic vás od něj
nikdy neoddělí.

Ať vám slova či návody uvedené v kapitole Síla myšlenky pomohou zbavit se
pout této úrovně bytí! Klíč k moudrosti máte ukrytý v sobě; musíte si na to jenom
rozpomenout a začít ho používat. Moje slova vám otevřou brány a ukážou cestu,
jak v sobě objevíte světlo a poznáte pravdu. Nehledejte odpovědi ve svém okolí, to
vy sami jste řešením hádanky. Moudrost je schovaná ve vašem nitru, jen ji musíte
probudit. Uvědomte si, kdo jste, vzpomeňte si na pravý smysl svého pozemského
bytí  a reaktivujte  svoji  dokonalou  krystalickou  12vláknovou  DNA!  Dosáhnete
toho, vpustíte-li má slova do svého srdce. Otevřete svého ducha pravdě a zázraku
vesmírného  stvoření.  Ať  se  vám  zjeví  všechny  klíče  k pravdě  a ať  vám  duch
umožní otevřít dosud zavřené brány!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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CO SE NYNÍ ODEHRÁVÁ
NA PLANETĚ TERRA

V současné době se na planetě Terra přesouvají magnetická pole a z toho důvodu
na ní probíhají nezbytné očistné procesy. Přestupem do vyšší dimenze se změnily
magnetické frekvence Země, v důsledku čehož se proměňuje počasí. Roční období
se posouvají, přechody z tepla do zimy naopak nabývají extrémních podob. Počasí
nelze  předvídat  a meteorologové mají  problémy s určováním přesných prognóz.
Tak se krok za krokem mění vám dosud známý charakter polarit, neboť Země se
musí osvobodit od duálních zákonitostí husté hmoty.

Vytváří se nové vysokofrekvenční magnetické pole. Kolem vaší domovské pla-
nety sídlí bytosti, jejichž jediným úkolem je změna struktury jejího magnetického
pole.  Není  to  snadný,  ba  je  to  zčásti  velmi  obtížný  proces.  Na  Zemi  uměle
vytvořené vysokofrekvenční záření vyplňuje totiž celou stratosféru a proniká až do
exosféry.

Bytosti  lidské  rasy  se  pomalu  probouzejí  –  jejich  vědomí  a již  částečně
změněné myšlení inicializuje procesy, které s sebou přinesou velké změny. Avšak
nebojte  se,  k žádnému  konci  světa  nedojde.  Velmi  vás  prosím,  abyste  do
budoucnosti hleděli  s radostí. Bude vám poskytnuta dostatečná podpora a nic se
vám nestane, věřte mi! Budete-li se na tomto procesu podílet s láskou, podpoříte
jeho  zdárný  průběh.  Kompletní  struktura  vašeho  elektromagnetického  pole  se
změní a bude mít pro vás zcela nový význam. Doba, kdy jste byli na někom či
něčem závislí, je minulostí. Díky svým duchovním schopnostem se budete moci
o sebe  postarat  sami.  Nebudete  potřebovat  motory  ani  se  uchylovat  k metodám
poškozující životní prostředí. Podstata života na planetě Terra se změní – začne se
utvářet ve prospěch všech zde žijících bytostí.

Vy  úžasné  bytosti,  nyní  můžete  pomocí  poznání,  jež  budete  i praktikovat,
utvářet nový svět v rámci toho starého. Je to možné teď, díky moudrosti, již vám
zde předávám. Začněte vnímat vědomí nové epochy a přehodnoťte svůj dosavadní
pohled na svět. Vnímejte procesy okolo sebe vědomě, s láskou a pochopením. Pak
máte  možnost  je  přesměrovat  a zbavit  je  jejich  ničivé  síly.  Pokuste  se  emoce,
jakými jsou strach či trápení, vytěsnit ze svých myšlenek a vzorců chování; jelikož
je  přitahujete  do  své  reality.  Zažijete  mnohé  situace,  které  vás  zprvu  vyděsí;
nepoddávejte  se  však  strachu  a myslete  na  to,  že  je  můžete  pomocí  svých
duchovních  schopností  zmírnit  nebo zcela  zvrátit.  Vyhýbejte  se  emoci  strachu,
vypuďte ji ze svého ducha.

Energie a technika nové epochy jsou zcela jiné, než ty, jaké doposud znáte na
vaší  úrovni bytí  – jsou zdravé,  nezpůsobují  nemoci ani  například elektro-smog.
Vyskytují se všude ve vesmíru a nevyžadují žádná uměle vytvořená silová pole.
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Jsou naladěny na elektromagnetické pásmo planety Terra,  vesmíru a všech jeho
bytostí.  Neustálé  působení  vysokofrekvenčního  záření  a uměle  vytvořených
magnetických polí má negativní vliv na vaše zdraví, zhoubné důsledky pro vaše
tělo  a také  mate  vašeho ducha.  Jsou  stále  silnější,  tudíž  se  vaše  DNA nemůže
reaktivovat. Mocní vaší úrovně bytí mají totiž velký zájem na tom, abyste nadále
setrvávali v polospánku. Usilují vám zabránit v tom, abyste přijímali božské světlo
a informace,  protože  se  živí  energiemi  pocházejícími  z vašeho  strachu,  vašich
starostí  a vašeho  trápení.  Mezi  lidmi  se  ve  stále  větší  míře  vyskytují  únava,
podrážděnost, bolesti hlavy, strachy všeho druhu, deprese a agrese, které jsou ještě
umocněny nárůstem umělých  vysokých frekvencí  a elektromagnetického  záření.
Můžete se před nimi chránit tak, že si uvědomíte jejich přítomnost a zahájíte proces
změny. Zacházejte se svým životem vědomě, buďte bdělí a rozumně se rozhodujte,
jaké  potraviny,  látky  či  záření  do  něj  vpustíte!  Poznáním a svobodnou vůlí  se
můžete rozhodnout pro zdravé tělo a jasnou křišťálovou auru. Chraňte se pomocí
formule  uvedené  v kapitole  Účinky  vysokofrekvenčního  záření  na  lidské  tělo.
Uvědomte si však, že ochrana může být aktivní jenom tehdy, pokud přijmete za
své všechny moudrosti, jež vám zde předávám. Nerozhodný duch, který si není
jistý, ji však může v okamžiku zničit!

Nevpouštějte  proto  do  svého  energetického  pole  žádné  pochybnosti  ani
negativní emoce, nenechte se ovládat strachem, a tím zatlačit opět do zapomnění.
Máte  svobodnou volbu! Bez  vašeho  souhlasu  se  nic  nemůže stát,  ledaže  byste
svým strachem narušili svůj ochranný štít či dobrovolně do svého života vpustili
škodlivé látky nebo záření.

Uvědomte si, že síla myšlenky je největší tvůrčí mocí a nejsilnější energií ve
vesmíru, a cíleně ji využívejte ve svůj prospěch. Ryzí božská energie lásky spolu
s pozitivní silou myšlenky vás může chránit  před negativními vlivy; je rychlejší
než  světlo  a hlavně silnější  než jakýkoliv měřitelný zdroj  energie.  Stoprocentně
koncentrovaná  myšlenka  s lehkostí  vyprodukuje  více  elektřiny  než  jaderná
elektrárna.  Je  klíčem  ke  všemu,  a tudíž  mocní  tohoto  světa  mají  zájem  vašim
myšlenkám odebrat  tuto koncentrovanou sílu. Vaším nejvyšším cílem je naplno
využít  jejich  potenciál.  To  však  předpokládá,  že  se  s nimi  naučíte  vědomě
pracovat,  budete  je  využívat  pouze  pozitivně,  nikomu nebudete  škodit  ani  sílu
myšlenky používat z nízkých pohnutek sobecky na úkor jiných.

Z toho důvodu nedosáhne člověk, jenž se nachází ve vývojové fázi, vyšších di-
menzí. Tělo automaticky zvyšuje své vibrace a přizpůsobuje se vyšším sférám te-
prve postupně s procesem uvědomění. Funguje to jako bezpečnostní bariéra – tak-
zvaný strážce, který brání vstupu nepovolaným. Není možné pobývat ve vyšších
úrovních vědomí, jestliže se tělesné vibrace neshodují s vibracemi odpovídající ok-
távy. Všichni vyšší tvorové jsou tímto způsobem chráněni před negativními vlivy
nižších úrovní. To je zákon vesmíru, jejž nelze narušit ani změnit. Z toho důvodu
se nízké bytosti nemohou dostat do čtvrté dimenze ani vyšších sfér bytí.
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Dimenze  jsou  přeměněný  tón,  který  se  neustále  zvyšuje  společně  se  zrych-
lováním vibrací dané oktávy. Vše, co existuje, se neustále musí přizpůsobovat frek-
vencím, v nichž se chce vyjadřovat. Bytost z oblasti vyšších vibrací může opustit
svůj prostor a sestoupit níže, což ale naopak nejde, poněvadž vibrační neboli zvu-
kové  tělo  těchto  jedinců  ještě  není  přizpůsobeno.  Toto  jemné  sladění  vibrací
docílíte  upřímným  uvědoměním,  hlubokým  poznáním,  jež  přeměníte  ve  svoji
realitu; nikoliv tehdy, jakmile budete něco pouze navenek předstírat. Jak vevnitř,
tak navenek – to je harmonická souhra, kdy vaše vnitřní připravenost přitáhne vy-
touženou  realitu  či  vysněné  poznání.  Pokud  byste  předstírali  něco,  čím  uvnitř
nejste,  žádné zrychlení  vibrací  by  se  nekonalo.  Zde se  nedá  nic  zmanipulovat.
Musíte  být  k sobě  upřímní  a vnitřně  ucelení.  Tento  systém nikoho nesoudí  ani
nehodnotí  –  zkrátka  je  neutrální  a reguluje  se  sám.  Každá  bytost  je  sama
zodpovědná za proces zvyšování svých tělesných vibrací a vyžaduje si od adepta
absolutní bezúhonnost. Ovšem ten, kdo dává přednost polospánku, není v ničem
horší  než  bytost,  jež  chce  v rámci  své  inkarnace  dosáhnout  poznání  –  zde  se
nehodnotí a neodsuzuje.  Je na každém z vás,  zda a kdy budete chtít opustit  tuto
úroveň.  Tento  vývoj  čeká  na  každou  bytost,  neboť  to  je  jediná  cesta.  Můžete
v rámci  jedné  inkarnace  dosáhnout  jakékoliv  zvýšení  vibrací,  podmínkou  je
hluboké uvědomění.

Vše,  co  existuje,  vibruje  a má  určité  rezonanční  pole.  Vše  má  na  základě
zákonů  vesmíru  nějakou  příčinu  a následek  –  jinými  slovy  všemu předcházela
myšlenka, jež svojí existencí nastolila příčinu. Všechno existující vyšlo ve své ryzí
podobě  z ducha,  v něm se  rovněž  sjednotí.  Poté,  co  je  realita  prožita,  dosáhla
myšlenka svého účinku a její energie zaniká.

Znamená to, že cokoliv vytvoříte pomocí svých myšlenek a co se jednou stane
vaší realitou, se zase z vašeho života energeticky vytratí. Proděláte zkušenost, po
níž toužíte,  příčina nalezne  účinek,  naplní  se  a zmizí.  Všechny bytosti  vesmíru
vznikly jako následek  energie  ducha Prvotního zdroje,  Stvořitele  či  otce-matky
Božství; všichni jste jeho prožívanou realitou. Tak jako nahoře, tak i dole. Jakmile
každá  bytost  dosáhne  dokonalé,  hluboké  harmonie  a poznání  v nekonečných
možnostech stvoření, tato realita se rozpustí a všechno se vrátí ke svému počátku,
středu – do Ducha, z něhož vyšlo. Všechno myšlené, když se to uskuteční, se opět
navrací do centra duchovní síly, s nímž pak splyne.

Takhle  splynou  s vaším  mentálním centrem,  vaším  duchem,  i všechny  vaše
dokonale realizované, materializované myšlenky a odevzdají svou informaci Květu
života, a ten pak přímo Prvotnímu zdroji. Žádná myšlenka (energie) se tedy nikdy
neztratí; a všechno myšlené nutně vytváří v prostoru konkrétní realitu. To je zákon
vesmíru i všech úrovní bytí. Neustále si pročítejte moje slova – naučí vás zodpo-
vědně zacházet se silou vašeho ducha! Pamatujte, že je to ta největší moc ve ves -
míru! Vaše duální úroveň bytí, která zrcadlí stupeň hustoty hmoty, je místem, kde
se bytost může zakusit a realizovat ve všech možných aspektech bytí. Není to však
konečná stanice a konečný smysl procesu uvědomění; cílem bytostí je dosáhnout
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vyrovnanosti,  sladit  protiklady  uvnitř  sebe  samých  a v  rámci  svého  prožívání
vytvořit jednotu. Bez toho není zrychlení tělesných vibrací možné. Je to něco jako
vesmírná  svatba  –  vaše  rozpolcenost  zmizí  a vnitřní  protipóly  splynou  v jedno
(rovná se syntéza protikladů). Dojde k harmonickému propojení mužských a žens-
kých  energií.  Teprve  poté  budete  na  jedné  úrovni  s Prvotním  zdrojem  našeho
vesmíru, neboť jádro a esence toho, čeho je třeba dosáhnout, je naprostá rovnováha
– to je nejvyšší cíl veškerého života ve vesmíru.

Cesta k dokonalé jednotě je klíčem otevírající brány k Prvotnímu zdroji. Tímto
jedinečným procesem – jedná se o vzestup o tři oktávy najednou – projde planeta
společně s jejími obyvateli, s těmi, jejichž tělesné vibrace budou dostatečně uzpů-
sobeny. Brzy se zharmonizují vnitřní planetární póly s novou frekvencí a upevní se
nová  magnetická  mřížka.  Všechno  živé  na  Zemi  musí  být  rovněž  s těmito
vibracemi sladěno, jinak by je tato magnetická struktura roztrhala. Ti, kteří toho
nedosáhnou, budou svá těla parkovat v uzpůsobeném hologramu. Škodu si můžete
přivodit  pouze  vlastním  jednáním  a životními  okolnostmi,  které  si  vytvoříte.
Prvotní zdroj se toho nikdy nemůže stát příčinou.

Při výběru zkušeností máte vždy svobodnou volbu. Proto byl vytvořen též ho-
logram, aby se ti, kdo se ještě nedovedou pozvednout, neztratili. Každičká bytost
nízkých dimenzí a husté materiální úrovně tak bude mít dostatek času potřebného
pro dozrání. Tomu se přizpůsobují i všechny elektromagnetické procesy na Zemi,
neboť  vaše  systémy  už  nejsou  slučitelné  s komplexními  procesy  probíhající
v zemské atmosféře. Což si z vaší strany vyžaduje globální přeorientování myšlení
a nové přístupy vaší vědy. Inovativní možnosti existují na Zemi řady let; využity
mohly být už dávno.

Nyní probíhá období očisty a globální proměny myšlení. Planeta Terra se přes
čtvrtou dimenzi pozvedne do páté sféry bytí, a sice společně s mnoha na ní inkar-
novanými bytostmi. Zde krátce spočine a všechny vzestoupené bytosti si mohou
vydechnout.  Bude to  pro  ně něco  jako krátký oddech;  budou si  užívat  nových
vibrací a seznamovat se s novými zákonitostmi a principy. Jejich vědomí se nastaví
na nové frekvence a bytosti se otevřou pro nové energie a možnosti.

Potom se stane něco, co bude pro každou bytost překvapením, jelikož zjistíte,
že  proces  vzestupu  planety  Terra  ještě  není  u konce.  Zbytek  vaší  domovské
Galaxie se nyní pohybuje v souladu s vesmírným řádem o dimenzi výše, což pro
vás znamená, že Terra spolu s vaší domovskou Galaxií vystoupá i do další, šesté
dimenze. Tento skok je pro vás zatím nepředstavitelný, ale vězte, že se uskuteční,
aby se zachoval řád celku, neboť vaše planeta se musí znovu přizpůsobit rotaci vaší
domovské Galaxie.

Z  tohoto  důvodu  bytosti,  jež  ji  obývají,  pobudou  v páté  dimenzi  relativně
krátkou dobu. Říkám-li krátkou, nemyslím tím několik pozemských let. V tomto
případě  představuje  výraz  krátká  doba  spíše  pocitové  zhuštění  času,  plovoucí
časovou  frekvenci,  během  níž  se  bytosti  pomalu  přizpůsobí  vyšší  frekvenci.
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Pozvednutí celé Galaxie se uskuteční uvnitř jemně vibrujícího zvukového pásma,
což ve vás vyvolá pocit plovoucí frekvence.

Čas ve smyslu, v jakém ho používáte vy, zde neexistuje. Je to sice prostor napl-
něný ději, avšak chybí tu časový faktor ve vašem pojetí. Popsat vám tento proces
co  nejlépe  jednoduchými  slovy a říci,  jak  dlouho to  bude trvat,  není  z důvodu
vašeho způsobu myšlení doopravdy snadné, neboť i čas ve skutečnosti neexistuje.
Až  se  všechny  bytosti  páté  dimenze  budou  vznášet  na  jedné  frekvenci
a zharmonizuje se i jejich pocit této vibrace, bude přestup Galaxie ukončen.

Mezi  šestou  a sedmou  vibrační  úrovní  poznávající  vědomí  jenom  sotva
postihne  rozdíly,  proto  obě  roviny  existují  souhlasně  vedle  sebe.  Energetická
frekvence i vibrace vědomí jsou stejné. Cílem novodobého vzestupu planety Terra
není pátá dimenze, ale šestá, respektive sedmá – a to je cílem i celé vaší Galaxie.

Cítím, jak je pro vás těžké rozumět těmto slovům. Dopřejte si dostatek času
a klid, abyste to pochopili. Nezapomeňte přitom, že zbytek vaší domovské Galaxie
existuje v páté dimenzi již tisíce let a energeticky těmto frekvencím přivykl. Avšak
pro vás je to veliký skok. Je mi jasné, že pochopit to z vaší perspektivy světa husté
hmoty, zavádějících slov a omezujícího rozumu není vůbec jednoduché. Dopřejte
vašemu vědomí, aby se s tím v klidu zabývalo, a nikam nespěchejte.  Poté, co se
důkladně  seznámíte  s dalšími  kapitolami,  vaše  vědomí  se  automaticky  promění
a lépe pochopíte i to, co vám nyní říkám. Neustále si má slova opakujte a vracejte
se  k nim,  poněvadž  s jejich  pomocí  se  váš  duch  může  zbavit  omezení  a pout.
Nevzdávejte se, zachovejte si klid a jasnou duši!

Možná se ptáte, proč se vibrace planety Terra mají zvýšit hned o tři oktávy.
Třeba si to nedovedete představit, ale takový proces se děje poprvé v celé historii
Univerza! Lidská rasa byla již kdysi velmi vyspělá, podstatně více než dnes. Dis-
ponovala  úžasnými  schopnostmi  a znalostmi.  Lidé  znali  veškeré  zákonitosti
a moudrosti vesmíru a žili v souladu s nimi. Komunikovali mezi sebou telepaticky
a chovali se k sobě velmi ohleduplně. Byla to nádherná a osvícená doba. Tehdy ne-
existovalo písmo v podobě, v jaké ho znáte nyní. Dorozumívali se vesmírnou řečí
a měli runy – znaky, které představovaly písmo. Toto písmo bylo napojeno na ves-
mírnou energii a bylo schopno transformovat slova v energie. V runách byla ukryta
veškerá moudrost. Přes runy se dorozumíval celý vesmír, ničeho více nebylo třeba.
Tyto znaky jsou i dodnes platné a mimo vaši úroveň bytí existuje nadále pouze
energetické písmo vesmírného řádu. Zásahem do rotace lidské 12vláknové DNA
jste  o velkou část  tohoto  vesmírného jazyka přišli.  Komunikace  byla  přerušena
a řeč  zmutovala  do  podoby,  která  zahalila  či  jako  nemoc  zachvátila  vašeho
dokonalého ducha.

Už jste si někdy položili otázku, proč v jednom světě, na úrovni bytí stejné hus-
toty hmoty, komunikují mezi sebou bytosti nejrůznějšími jazyky? Proč je pro vás
natolik těžké se v rámci jedné úrovně vzájemně dorozumět? Necítíte, jak jste od
sebe odtržení a navzájem odcizení? Jazyk vás rozdělil a od sebe vzdálil. Zachvátila
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vás nemoc jazyka. Již dávno nemluvíte řečí vesmírného řádu. Ve vašem světě se
téměř všechno utváří pomocí slov, v nichž jsou ukryty energie, jež jsou příčinou
existence  vaší  reality.  Neustále  je  používáte,  a přitom si  vůbec  neuvědomujete
jejich dosah.

Ve vašich školách se nepředávají skutečné hodnoty a pravá učení, nepřemýšlí
se  zde  nad  následky  jejich  energetického  působení.  Staré  školy  moudrosti
předávaly  vesmírné  hodnoty  a pravé  vědomosti  ohledně  řeči  a slov,  přestože
zdeformovaný  jazyk  tehdy  ještě  neexistoval.  Slova  jsou  ryzí  energií.  Není
podstatné, zda slova pramení z myšlené nebo již vyslovené energie. Nevědomým
používáním  řeči  si  způsobujete  množství  utrpení  a udržujete  se  v zajetí  staré
struktury. Slovní komunikace je u vás na denním pořádku, avšak přenos energie za
tím si  neuvědomujete.  Energie  ryzího  vesmírného jazyka  se z vaší  úrovně  bytí
z veliké části vytratila, a vy se moudrosti vzdalujete. Věnujte se tomuto poznání,
prociťte znovu prastarý vesmírný jazyk, a dodržujte jeho formu, jelikož to bude
jazyk nové doby.

Nemusíte se učit žádné cizí  řeči,  abyste se dorozuměli  s ostatními bytostmi.
Vesmírná  komunikace  je  prostá,  jasná  a přístupná  všem.  A přesto  pokrývá
mnohem více pocitů, informací a pojmů než váš způsob dorozumívání umožňuje
sdělit  více  než  všechna  slova  světa.  Je  neomezená  a srozumitelná  pro  každou
bytost  kdekoliv  ve  vesmíru.  Na  úrovni  vesmírného  jazyka  neexistují  jazykové
bariéry, každý si rozumí s každým. Výsledkem manipulace na vaší úrovni bytí je
fakt,  že nejste  jednotní.  Sice žijete  vedle sebe,  ale přitom se jeden od druhého
neustále  nějak  vymezujete.  Vaše  jazyky  vás  nespojují;  naopak  vytvářejí  téměř
nepřekonatelné hranice.

Na rozdíl od toho je vesmírný jazyk řečí pocitů. Je to výraz nekonečné energie
a prochází srdcem každé bytosti. V nové době se totiž budete moci znovu dorozu-
mívat prostřednictvím srdce a ducha. Tudíž je velmi důležité, abyste v sobě pěs-
tovali ryzí a pozitivní emoce, myšlenky naplněné láskou. Nízké myšlenky a emoce
mimo čtvrtou dimenzi neexistují. Vaším úkolem je uvolnit je a očistit se od nich.
Vesmírný jazyk je prostý a plný lásky; lze jej přirovnat k řeči dítěte.

Chci vás z celého srdce poprosit, abyste si, až si budete něco přát a chtít mani-
festovat, vždy vytvořili dokonalou vizi svého snu s ohledem na vaši úroveň bytí.
Tato vaše vize v kombinaci se silou ducha, dechem a s nimi spojenými emocemi
vytváří  vaše  reality.  Pro  manifestování  nejsou  potřebná  žádná  slova.  Pouze  si
vytvořte  dokonalý  obraz  žádoucí  reality  ve  výsledném stavu.  Pamatujte  na  má
slova a udělejte  si  ve svých myšlenkách pořádek.  V dávných dobách nebyly na
úrovni hmoty ani války, ba nedocházelo ani k násilí. Mezi bytostmi inkarnovanými
na  vaší  mateřské  planetě  panovala  dokonalá  harmonie.  Nikdo  netrpěl,  jelikož
všichni chápali vesmírné zákonitosti a žili podle nich. V té době byla planeta Terra
připravena spolu s celou vaší Galaxií vzestoupit do páté dimenze. Zásah cizí rasy
však  narušil  tuto  důležitou  fázi  procesu  zvyšování  vědomí  lidských  bytostí
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i planety Terra a zabrzdil vývoj. Zásahem do božské rotace vaší 12vláknové DNA
se narušila jak struktura, tak i rotace vaší domovské planety. Lidská rasa, která byla
do  té  doby inkarnovaná  ve  světě  hmoty,  dosáhla  stejného  stupně  vědomí  jako
planeta Země.

Vibrace vědomí lidstva i Země měly už v těchto dobách potenci páté dimenze.
Nyní si pokuste představit, jaká škoda asi vznikla, když do tohoto harmonického
procesu někdo velice násilně zasáhl. Lidské bytosti inkarnované na planetě Terra,
jež  byly  těsně  před  procesem  zvýšení  frekvencí,  byly  uměle  degradovány  na
úroveň nižších vibrací. Přirozený proces lidstva i planety byl zablokován a božská
rotace  přerušena.  Tento  zásah  způsobil,  že  nízké  energie  zastavily  harmonický
vývoj planety.

Všechny  lidské  bytosti  upadly  po  této  manipulaci  DNA  do  umělého
polospánku.  Pokud by  se  zemské  vibrace  nepřizpůsobily  zmanipulované  lidské
rase, byla by ztracena. Planeta Terra je od té doby v jakémsi uměle vytvořeném
vakuu, což znamená, že se tím narušil také harmonický vývoj Galaxie.

Dokážete si představit, jaký to musel být katastrofální zásah do přirozené a har-
monické rotace vašeho slunečního systému? Byl to zásah do libozvučně vibrující
spirály vývoje.  Proto musely být aktivovány síly,  které  důsledky tohoto zásahu
a pádu planety na úroveň nejhustší materie vyrovnaly. Od té doby se v její blízkosti
nacházejí bytosti, jež mají za úkol kompenzovat vibrace a slaďovat rozdíly mezi
Zemí a zbytkem Galaxie. Udržují vás v elektromagnetickém vakuu, neboť vibrace
vaší domovské Galaxie by planetu Terra a všechny bytosti na ní v okamžiku roztr-
haly.  Dá se  říci,  že  jste  tím pádem zaostali.  Okamžik  sladění  s jádrem božské
rotace vaší Galaxie se uděje zanedlouho. Doba odloučenosti je za vámi, poněvadž
tento proces nelze zastavit.

Setkání protikladných energií převrhlo kdysi dávno magnetické pole vaší pla-
nety, dimenze se zpřetrhaly a vznikla díra. Tyto energie vyvedly strukturu planety
Terra natolik z rovnováhy, že Zemi zasáhly mohutné bouře a přírodní katastrofy.
Moudří té doby začali archivovat veškeré informace, aby se tehdejší poznání za-
chovalo.  Pro  mnohé  inkarnované  bytosti  nebylo  pomoci.  Jenom  několik  málo
z nich tento zásah přežilo a s láskou a původními vědomostmi začalo budovat nový
svět.

V době rozkvětu moudrosti či na zenitu vývoje zde inkarnovaných bytostí se
planeta Terra nacházela velmi blízko galaktického Centrálního slunce. Ničivá ka-
tastrofa a zánik rozvinuté civilizace ji uvrhlo do období temnoty. Lidská rasa se
ztratila  v galaktické  noci.  Vše  muselo  začít  od  začátku.  Novým národům byly
předány  informace  a postupně  opět  vzešly  vysoce  rozvinuté  kultury,  jež  žily
v souladu s touto moudrostí a pokoušely se ji přiblížit lidské rase. Spousta z nich
však  na  to  nebyla  připravena,  a tak  se  tajné  vědění  předávalo  pouze  pár
vyvoleným. Následovalo dlouhé období učení a zasvěcování. Vyvolení uchovávali
a předávali moudrost z generace na generaci, přenášeli světlo a poznání temnotami
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galaktické noci až do dnešních dní.  V průběhu tohoto procesu došlo k mnohým
nedorozuměním a řada věcí byla opětovně nesprávně interpretována či vyučována.
Jenom  někteří  vybraní  mudrci  znali  celou  pravdu  a zprostředkovali  ji  pouze
skutečným hledajícím. Školy moudrosti trvaly tehdy mnoho pozemských let; žáci
věnovali  celý  svůj  život  hledání  poznání  a moudrosti,  a realizaci  naučeného
v praxi. Dokonale uměli tvořit či ovlivňovat hmotu a byli mistři alchymie. Svou
praktickou moudrostí vytvořili nový svět a zanechali příštím generacím nejrůznější
znamení, aby si mohly na tajnou moudrost vzpomenout.

Řada bytostí, jež jsou nyní inkarnovány na Zemi, toto tajemství, které se ukrývá
za vším, znají. Ví, že lidstvo je udržované záměrně v polospánku, aby nemohlo do-
sáhnout svého cíle.

Jenže tentokrát je vzestup planety Terra neodvratný. Země směřuje k vibracím
páté dimenze, kde se nějakou dobu zdrží a napojí na zbytek Galaxie. Poté přejde
Galaxie na  úroveň šesté,  respektive  sedmé úrovně.  Až se  planeta  Terra  připojí
k frekvenci  páté  dimenze  vaší  domovské  Galaxie  a přijme  její  božskou
harmonickou rotaci, opět zaujme své původní místo ve vesmírném řádu.

Tento proces nelze žádným umělým zásahem na vaší úrovni odvrátit. Děje se to
pro blaho všeho a všech i kvůli souladu vesmírného řádu. Přesun Země na její pů-
vodní dráhu je mohutný a docela samočinný proces. Bytosti, jež jsou v současné
době inkarnované na vaší domovské planetě, mají též možnost vnitřním poznáním
a jeho realizací v praktickém životě napojit se na frekvenci domovské Galaxie. Ne-
propadejte  však  panice!  Pro  ty,  kdo  se  nepřizpůsobí,  je  vytvořen  obrovský
hologram, v němž budou mít dostatek času na proces uvědomění. Nestane se, že by
vám planeta Terra jen tak najednou zmizela před očima. Bude pro vás i nadále
existovat;  během  přechodu  se  rozdělí  na  dvě  úrovně  –  jedna  bude  pravdivou
realitou, ta druhá detailně propracovaným hologramem Země, kde budou bytosti
duchovně dozrávat.  K domovské Galaxii se připojí jenom skutečná část  planety
Terra – její pravá esence. Zbytek lidské rasy zůstane i nadále v pro ně zdánlivě
reálném světě a nevšimne si žádných změn. Bude žít v hologramu hmotného světa
a nadále  se  věnovat  věcem,  které  považuje  za  životně  důležité.  Je  to  plynulý,
harmonický proces, který nikomu neuškodí.

Znovu se ustanoví vesmírný řád a planeta Terra dosáhne odpovídající rychlosti
kmitání.  Díky nové magnetické  struktuře  Země a vašich těl  nabude život  zcela
nových kvalit. Vy se mu budete pomalu přizpůsobovat a připravovat se na novou
realitu. Je třeba reaktivovat vaši 12vláknovou DNA, bez ní je přežití na úrovních
vyšších vibrací zcela vyloučené. Vaše buňky by tam nevydržely zvýšený tlak ves-
mírných vibrací, tělo by se rozpadlo a duch by shořel. Přizpůsobení vaší tělesné
frekvence vyšší úrovni vibrace je samovolný proces, do něhož nelze uměle zasa-
hovat.  Pouze  permanentní  rozvoj  vědomí  a realizace  poznaného  v životě
přizpůsobí  tělesné  vibrace  bytosti  automaticky  vyšší  frekvenci.  To  je  pozvolný
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a mírný  proces  zvyšování  vibrace,  jelikož  mnohé  bytosti  by  natolik  výraznou
změnu nezvládly.

Ale nemějte obavy z tohoto úžasného procesu; naopak, těšte se na to, co vás
čeká. Jste-li naplněni láskou, mohou se ve vás a ve vašem okolí dít jen samé pozi-
tivní věci. Radujte se z každé nové změny. Když odejde z vašeho života něco, nač
jste  byli  zvyklí,  nesnažte  se  na  tom křečovitě  ulpívat,  ale  mějte  uspokojení  ze
všeho nového, co to nahradí. Buďte si jistí tím, že pokud se tomu otevřete a jste
připraveni,  zpřístupní  se  váš  život  více  světlu.  Máte-li  v sobě  lásku,  budou  se
kolem vás objevovat jenom pozitivní věci. Předpokládá to, že vytěsníte ze svého
života vše,  co k vám již  nepatří.  Následkem toho se změníte  a s  vámi všechno
okolo  vás.  Nemějte  strach,  budete-li  mít  pocit,  že  se  váš  život  bortí  a ztrácí
stabilitu.  Je to čas  asimilace,  vzestupu a očišťování se od starých energií.  Jděte
těmto  změnám  s radostí  vstříc.  Nic  se  vám  nestane.  Důvěřujte  lásce  a radosti
a nenechte  se utiskovat  pocitem strachu.  Je to  stará energie,  která  vás  brzdí  ve
vývoji  a brání  vám v objevení  pravdy.  Vězte,  že  brzy  všechny  obavy  i utrpení
zmizí. Všechny tyto mechanismy mají pouze jediný účel – brání vám, abyste přišli
k poznání  a moudrosti.  To  vše  však  ztratí  jakoukoliv  sílu  a vliv,  zbavíte-li  se
strachu.

Ať již se rozhodnete pro jakoukoliv cestu, vždy budete milováni. Jste vítáni,
kdykoliv se rozhodnete začít s tímto procesem osvobození z pout vaši úrovně bytí.

Lidská rasa ještě hodně lpí na starých strukturách, proto jí je stále zatěžko jít
cestou  moudrosti  a světla.  Přitom  je  třeba  jediné,  světlem  naplněné  myšlenky,
abyste byli okamžitě volní. Myšlenka je ta nejsilnější moc, jež existuje, a nelze ji
zlomit,  neboť  ryzí  láskyplná  síla  ducha  je  nepřemožitelná.  Každý  se  může
rozhodnout,  jak  si  bude  utvářet  svůj  život,  aby  se  cítil  skutečně  dobře.
Předpokladem však je, že se všechno děje v souladu se vším, to znamená z lásky,
a nikoliv  z touhy  po  moci  či  snahy  o manipulaci  druhých.  Každý  je  schopen
přivolat si to, po čem touží. Klíč ke všem funkcím vašeho těla je ukryt ve vašem
srdci.  Můžete  manifestovat  věci  buď  v negativním  smyslu,  což  vám  zabrání
v pozvednutí vašeho energetického pole, anebo budete vědomě pociťovat lásku ke
všemu co  je,  a potom budete  moci  vystoupat  do vyšších  úrovní  bytí.  Vy sami
rozhodujete o tom, které z možností dáte přednost. Jste tvůrci zodpovědní za to, jak
se  bude  vytvářet  život  kolem vás.  Sami  si  určujete,  jakým směrem se  vydáte.
Pokud si  zvolíte  cestu  moudrosti  a pravdy,  budete  svědky  mnoha zázraků  a do
vašeho života budou vstupovat situace, které vás postupně přivedou až ke stupni
absolutního vědomí. Uvolněte se a mějte  důvěru,  že se nestane nic,  co by vám
mohlo uškodit, ledaže byste to přivolali sami svými destruktivními myšlenkami.
Z toho důvodu vám radím, abyste se slovy a myšlenkami vždy zacházeli opatrně,
neboť jimi v každém okamžiku vytváříte svoji realitu. Vy jste za ni zodpovědní,
a ne nikdo jiný. V okamžiku, kdy obviňujete někoho jiného, se vám to ihned vrátí.
Nízké emoce se projeví jako důsledek ve vaší realitě. Dávejte si tudíž pozor, abyste
se nenechali  svést  a nedali  těmto energiím volný průchod.  Jestliže zůstanete ve
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svém středu,  nemůže se vám nic stát.  Buďte proto bdělí  a všímejte  si  toho, co
říkáte a co si myslíte. Musíte být k sobě upřímní, poněvadž pouze tak se vyhnete
všemu negativnímu.

Tento  jedinečný  proces  umožňuje  nezištná  a slovy  nepopsatelná  láska
Prvotního  zdroje  ke  všem  živým  tvorům,  kteří  jsou  připraveni  k tomuto
významnému kroku a připojí se k procesu globálního uvědomění. Právě a jenom
tato  láska  umožní  tento  unikátní  proces.  Přizpůsobením  vibrací  lze  vyrovnat
protiklady typické pro svět hmoty. Nízké energie se rozplynou a přemění ve světlo.
Láska bude vyzařovat skrze všechno, co je, a rozpustí veškeré zdánlivé překážky.
Postupně splynou všechny protiklady a promění se v jednotu.

Všechno bude směřovat k harmonii a ke svému středu – to je cíl nové doby.
Srdce  –  nejenom  lidských  bytostí,  ale  i všech  tvorů,  se  vzájemně  propojí.
Uvědomte si, že všechno co dýchá, má stejný původ. Všichni tvorové patří k sobě
a přes lásku se opět mají spojit. Úcta, respekt ke každému, nehledě na jeho původ,
je  ve  vyšších  úrovních  bytí  bezpodmínečná.  Bez  hlubokého  pochopení
a uvědomění si respektu ke všemu existujícímu není možné přizpůsobit své tělesné
vibrace této úrovni vědomí.

Zrychlení vlastních vibrací způsobí jen upřímný postoj a láska ke všem bytos-
tem, neboť vše pochází z Prvotního zdroje. Děje se to samovolně, tento proces nel-
ze  nijak  uměle  ovlivnit.  Nastartuje  ho  pouze  skutečné  poznání  a uvědomění  si
všech potřebných procesů. To je klíč, který všichni obdrželi od Prvotního zdroje;
a každá bytost má možnost zvolit si, zda jej využije, nebo ne. Každý rozhoduje
sám za sebe, tato cesta není nikomu odepřena. Jen upřímnost a rozšířené vědomí
započnou tento proces, k němuž klíč nosí každý z vás jako dárek Prvotního zdroje
ve svém nitru.

Jste srdečně zváni k vesmírné oslavě lásky! Prvotní zdroj zahájil tento proces
za nejvyšším účelem – aby sjednotil v sobě všechny bytosti a úrovně poznání.

Už se to započalo a mnohé okolo vás se změnilo. Počasí již nelze předvídat
a dlouhodobé  prognózy  jsou  nemožné.  Planeta  Terra  musí  neustále  vyrovnávat
zemské  póly  a bojovat  proti  obrovským  magnetickým  bouřím.  Planetární
magnetické  pole  mění  svou  strukturu  a jak  Země,  tak  i bytosti  lidské  rasy
inkarnované na této úrovni bytí se snaží vyrovnat a najít svůj střed. Tyto procesy
začaly současně a vy se jich účastníte. Pozorujte proto, co se děje v přírodě i na
nebi, a každou změnu vítejte s radostí a láskou. Nenechte se ovlivnit negativními
myšlenkami a odvrátit  od postupu událostí  uvědomění.  Je nutné rozloučit  se se
starými strukturami. Velký jarní úklid začal, všechno se čistí, aby mohlo zazářit
v novém světle a aby rozkvétal nový život.

Zemi čekají silné bouře, zemětřesení a sopečné erupce. Buďte připraveni, pozo-
rujte přírodu a přijměte s láskou vše, co v ní probíhá, všímejte si, jak se planeta
přizpůsobuje  novému  systému.  Také  vaše  tělo  a jeho  magnetická  struktura  se
začínají  měnit.  Pečlivě  sledujte,  co  se  ve  vás  děje.  Ne  každá  bolest  musí  mít

— 103 —



THOVT – PROJEKT LIDSTVO

negativní následky. Měníte se; a pokud budete dostatečně bdělí, pomocí vědomé
pozitivní  myšlenky  či  radostného  očekávání  můžete  bolesti  zkrátit  a proces
urychlit. Budete na sobě pozorovat nejrůznější symptomy a začnete silněji reagovat
na jedy nebo na rušivá elektrická pole ve vašem okolí.

Všeobecně budete všechno vnímat  citlivěji;  budete jinak vidět,  chutnat,  cítit
i slyšet.  Začnete častěji vyhledávat  místa klidu. Vaše citlivost  na hluk se zvýší,
vnitřní senzory budou stále vytříbenější a vy si budete stále více uvědomovat, že
vám něco vadí nebo že se něco do vašeho života nehodí, není s ním v harmonii.
Nechejte se vést intuicí, pocitem, tím, co cítíte v břiše. Pokud to přijmete, uchrání
vás to před případnými škodami. Způsob vašeho vnímání se bude postupně měnit,
vaše smysly se začnou zdokonalovat a přizpůsobovat nové struktuře.

Život okolo vás se začne dělit na dva světy. Jeden z nich bude vytvořený holog-
ram a druhý prostor vybavený změněnou magnetickou strukturou i vědomím všech
bytostí  inkarnovaných  na  této  úrovni  bytí.  Vznikne  tak  v rámci  starého  světa
docela nový svět. Vaše skutečnost se rozdělí, budete vnímat dvě reality. Rád bych
vás  však  poprosil,  abyste  nepanikařili.  Ve  vesmírném  pojetí  to  bude  otázka
jednoho  nádechu.  Věřte  však,  že  máte  ještě  vždy  dost  času,  abyste  se  novým
podmínkám přizpůsobili. Ve vašem světě má čas zcela jiný význam. Někteří z vás
proces  uvědomění  mohou  aktivovat  rychleji,  jiní  na  to  potřebují  delší  dobu;
nedělejte z toho prosím, žádné závody. Nikdo není lepší ani horší než ostatní.

Není důležité, jak a kdy se cíle dosáhne. Ve vyšších sférách bytí nikdo nehod-
notí, jak rychle ten či ta dospěl, dospěla k poznání. Přijměte dar moudrosti a jděte
touto cestou s vnitřním klidem a mírem. Jestliže by vaše vědomí potřebovalo k růs-
tu více času, pak si jej dopřejte; zrychlování tělesných vibrací je zcela individuální
proces. Pokud byste pociťovali časovou tíseň, chci vás ze srdce požádat, abyste si
od této emoce zachovali odstup, protože může vyvolat protitlak, který by vašemu
vnitřnímu růstu nijak neprospěl. Zrychlování vibrací planety Terra probíhá už teď,
a tudíž nezpůsobí nepochopení. Bytosti zde inkarnované do tohoto světla a této di-
menze vrostou.

Duše těch, kdo pomáhají ostatním, kteří chtějí nastoupit stezku moudrosti, nyní
procitnou z polospánku zapomnění a začnou se ve zvýšené míře objevovat mezi
vámi. Inkarnovaly se na úroveň hmoty z vyšších dimenzí a podporují lidskou rasu
při jejím vzestupu. Vypadají jako normální lidé, a jelikož se inkarnovaly, nejenom
materializovaly, samy upadly do spánku zapomnění. Teď si znovu vzpomínají na
svoji misi. Svým vzezřením se záměrně nepodobají těm, koho považujete za posly
moudrosti. Vaší úlohou je poznat je srdcem, a nesoudit je či nehodnotit je. To je
poslední překážka pro duchovně orientované, pro mnohé také nejtěžší zkouškou
jejich srdce. Nebudou schopni přijmout pravdu a moudrost, neboť budou soudit
nebo hodnotit  její zprostředkovatele podle svých zažitých představ, jak by měli
vypadat.
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Ó, lidé, buďte moudří a naslouchejte svému nitru! Ty, kdo hlásají pravdu, nelze
poznat na základě vnějších znaků a jejich vzhledu. Zde je třeba naslouchat svému
srdci a nepodléhat tradičním představám, jak by kdo měl vypadat.

Na duchovní cestu se již vydalo mnoho bytostí lidské rasy, avšak některé z nich
stále nenašly svůj vnitřní střed; nevědomky soudí ostatní a hodnotí stav jejich du-
chovního vývoje. Vytvářejí tak jakýsi iluzorní duchovní svět, v němž se automatic-
ky izolují a nevpouští do něj nikoho s odlišným vzezřením. Řídí se podle zevnějšku
a hodnotí  stav  duchovního  vývoje  jiných  podle  toho,  jak  se  projevují  a jak
vypadají.  Moudrost  a opravdové  mistrovství  ovšem  nejsou  navenek  viditelné.
Nesuďte druhé a nehodnoťte jejich duchovní zralost  na základě  vnějších znaků.
Podlehnete tak svému rozumu a nepoznáte jejich skutečnou hodnotu. Zapomeňte
na zastaralé představy, jak by měl vypadat posel pravdy. Otevřete své srdce, nechte
jím proudit energii lásky a zbavte ducha omezujícího myšlení poznamenané egem.
Bytost, jež dosáhla duchovní zralosti a hlubokého vnitřního poznání, nehodnotí ani
nesoudí.  Nenechte  se  znovu  zahnat  do  světa  iluzí.  Naslouchejte  svému  srdci
a snažte se zůstat ve svém středu, poté budete moci dosáhnout duchovního růstu,
jenž  vás  naplní  pravou  moudrostí.  Nezpůsobte  si  v myšlenkách  rozervanost
ukvapeným hodnocením a nevylučujte tím ty, kdo možná ještě nenastoupili cestu
pravdy nebo se podle vás svým vzezřením neshodují s vaší představou. Mějte se na
pozoru před unáhlenými závěry a nespoléhejte se na rozum. Nechejte místo toho
rozhodovat lásku ve svém srdci.

Na  této  úrovni  bytí  má  duše  možnost  dozrát  do  podoby dokonalého světla
a prodělat jakoukoliv zkušenost – negativní i pozitivní, aniž by ji někdo odsuzoval.
Všimněte si, že jediný, kdo hodnotí a odsuzuje, je vždy omezený rozum. Duše se
inkarnovala  na  planetu  Terra,  aby  dozrála  v něco  velikého,  což  vyžaduje,  aby
zakusila, pochopila a uvědomila si i následky svých negativních činů. Teprve až
pochopíte,  co  je  pravým  smyslem  vaší  zdejší  existence,  začnete  vyzařovat
nádherné světlo, budete moci opustit tuto úroveň bytí a vystoupat do vyšších sfér.

Každá bytost musí poznat moudrost a pravdu, pochopit ji, ba přeměnit ve svou
realitu.  Poté je  její  vývoj  v rámci  této úrovně ukončen.  Bytosti  inkarnované ve
světě hmoty mohou vnímat dimenze o nižších vibracích, než jsou ty jejich. Umění
vnímat vyšší úrovně ovšem vyžaduje přizpůsobení se jejich frekvenci. Do té doby
vám zůstanou neviditelné. Vyšší bytosti však občas sestoupí na vaši úroveň a zjeví
se vám. Chtějí vám tímto způsobem dodat pocit, že nejste ve vesmíru sami, a přejí
si, abyste se začali rozhodovat srdcem a nenechali si vzít své přesvědčení. Každé
poznání mění vaše vibrace a každá bytost je v tomto stavu vědomí schopna vnímat
věci pocházející z vyšších sfér.

Mohu vám potvrdit, že nejste jedinými obyvateli vesmíru. Kromě vás se v něm
nacházejí mnohem vyvinutější tvorové se zcela odlišnými schopnostmi a stavy vě-
domí. Vyskytují se také přímo mezi vámi; pohybují se vedle vás a současně jsou
schopni  cestovat  ve  vesmíru.  Některé  bytosti  vibrují  pomaleji  a jiné  rychleji.
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Všechny žijí ve vesmíru vedle sebe a mají společný životní cíl – dosáhnout vnitřní
jednoty a harmonického soužití všech tvorů ve vesmíru, splynutí všech úrovní poz-
nání a vrátit  se do počátku všeho bytí, na úroveň Zdroje, Stvořitele,  matky-otce
Božství.

Vydejte  se  na  cestu  hlubokého  realizovaného  poznání  a zbavte  se  pout
hmotného  světa.  Toto  je  jediný  způsob,  jak  se  lidská  rasa  může  vysvobodit
z otroctví. Kráčejte touto cestou s radostí a neustále se snažte svůj život naplňovat
láskou a světlem. Ať vám vaše srdce ukáže cestu k pravdě! Ať má slova naplní
vašeho  ducha  a vy  učiníte  správná  rozhodnutí.  Volte  moudře  a nechejte  svého
ducha  dozrát,  aby  tak  dosáhl  hlubokého  poznání.  Ať  se  před  vámi  zjeví  cesta
pravdy a vy na ni nastoupíte!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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GLOBÁLNÍ ZMĚNY NA
PLANETĚ TERRA, POSELSTVÍ

GAII, MATKY ZEMĚ
Jsem nekonečně šťastná, pokud mě bytosti, jež mě obývají, vnímají jako živého
tvora.

Stejně jako vy lidé trpím pod vlivem mocných žijících na  této úrovni  bytí.
V současné  době  se  realizuje  řada  scénářů  a já  jsem  stále  více  zamořována
nejrůznějšími  chemikáliemi.  Lidstvo  bezmyšlenkovitě  ukládá  do  mého  těla
všechno,  čeho se  chce  zbavit.  Znečisťuje  moře  i vodní  tepny a zvířata,  jež  žijí
v proudech mého bytí, kvůli tomu nevýslovně trpí. Jste si vůbec vědomi toho, jak
je voda důležitá pro vaše přežití? Jak významná je tato rovnováha v rámci přírody?
Pokud ano, ptám se vás: Proč přenecháváte zodpovědnost za svůj domov bytostem,
jež váš domov nerespektují? Proč nezacházíte s přírodou i se vším, co patří k vaší
realitě, šetrně?

Jste mými hosty, a všichni jsme spolu propojeni. Proč tento fakt neberete na vě-
domí a zapomínáte, jak je tento domov důležitý pro život váš i vašich dětí? Voda je
krví mého těla, a ta plní pro mě stejnou funkci. Proč do mé krve vyléváte tuny a tu-
ny jedu, který pak ve mně cirkuluje, aniž byste se nad tím opravdu zamysleli? Jak
byste se cítili, kdyby vás někdo otrávil? I zde platí princip jak ve velkém, tak v ma-
lém. Rovněž vaše tělo trpí vlivem mnoha jedovatých složek, které se ve vás uklá-
dají a otravují vám krev. Důsledkem toho jsou nejrůznější onemocnění – a stejně
tak to funguje i u mě. I mé tělo je stále nemocnější a bolavější, musí se bránit vůči
těmto negativním zásahům, podobně jako se člověk brání  proti  náporu bakterií
a virů. Mnozí lidé jsou pro mě jako paraziti.  Obdobně jako vám určité bakterie
a viry škodí, také řada lidí má nepříznivý vliv na mé zdraví. Nemyslete si však, že
jste  příliš  malí  a bezvýznamní  na  to,  abyste  na  této  situaci  něco  nezměnili.
V kterémkoliv  okamžiku  se  každý  z vás  může  rozhodnout,  jak  se  zachová  –
alespoň v rámci svého životního prostoru, a může změnit svůj postoj k tomu, jak na
mně, své domovině žije. Nemusíte přitom brát ohledy na to, co vám vnucují mocní
vaší  úrovně bytí. To, co způsobují, se stejně jednou obrátí proti  nim; budou se
muset  zamyslet  nad  tím,  jaký  svět  si  budují.  Klima  na  celé  planetě  se  změní
a přechody  mezi  ročními  obdobími  nabudou  extrémních  podob.  Nebudou  tolik
předvídatelné jako nyní – a bytosti, jež mě obývají, se budou muset přizpůsobit
novým  podmínkám.  Klima,  které  by  přesně  odpovídalo  statistikám,  modelům
a předpovědím, se stane minulostí. Pozorujte přírodu a všímejte si zvířat, jež na
mně  žijí;  ukážou  vám cestu  a upozorní  vás  na  nové  podoby  klimatu,  které  se
pomalu začínají projevovat. Řada zvířat, jež na mně získala dostatek zkušeností
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a poznatků, se vydá na pouť, domů, zpět ke svému Stvořiteli. Nebraňte jim v tom;
dosáhla blaženosti a touží po opětovném splynutí se Zdrojem. Nebraňte žádnému
zvířeti, jež chce samovolně opustit tuto úroveň bytí, aby naplnilo své poslání. Nyní
nemám na mysli tvory, kteří byli ze svého domova vyhnáni zásahem lidské rasy.
Přestože tyto zvířecí  duše svou cestu poznání  ještě neuzavřely,  lidé je vytlačují
z jejich  životního  prostoru,  a vylučují  je  tak  z této  úrovně bytí.  Jde  o zásah  do
jejich svobodné vůle, za což lidstvo ponese následky. Zasahuje totiž do světa, jenž
nepatří jenom jemu, a neuvažuje nad tím, co dělá. Zvířata jsou bytosti stejně jako
lidé, ba navíc mě obývají mnohem déle. Byli to vlastně první tvorové, kteří mě
osídlili, a sice v dokonalé harmonii a lásce ke mně. Žijí v souladu se mnou a veš-
kerými přírodními procesy na rozdíl od vás, kteří se jim spíše vzdalujete. Nevší-
máte si jich a upřednostňujete pokrok či techniku, na níž jste čím dál více závislí.
Přitom technika všechno na mně jen ničí – včetně vás samotných! Ve skutečnosti
jsme společně pevně spjati;  a kdyby se vám podařilo znovu toto pouto obnovit,
včas by se k vám dostaly všechny potřebné informace a žádná přírodní katastrofa
by vás nemohla překvapit. Jenže vy jste se o toto spojení nechali připravit. Ještě
mezi vámi existuje několik málo těch, kdo žijí v souladu s přírodou a své vnitřní
hodiny  mají  sladěné  s mým  rytmem.  Jsou  to  ochránci  mé  duše  a strážci
budoucnosti.  Jednoho dne  vystoupím do vyšších  sfér  a přenesu  se  do  blízkosti
mých  sesterských  planet,  které  tolik  postrádám.  Jsou  tak  blízko,  a přitom  tak
daleko, že v rámci své frekvence nejste schopni vnímat jejich přítomnost a krásu.
Již dlouho toužím po tom, abych dosáhla stejné frekvence jako moje planetární
rodina. Mohu s ní alespoň komunikovat, přestože se naše frekvence liší. To se však
brzy změní. Těším se na všechny ty bytosti, jež budou společně se mnou svědky
tohoto zázraku a přenesou se do vytoužené frekvence. Touha je tím silnější, čím
více se blížíme k cíli. Zároveň dojde na mém povrchu k mnohým změnám a vyladí
se  frekvence  v rámci  mého  frekvenčního  pole  i mimo  něj,  což  usnadní  můj
přechod. Vakuum, v němž se nacházíme již mnoho tisíc let, se pozvolna rozpustí
a přizpůsobí se frekvenci mé domovské Galaxie.

Tento proces není snadný a jeho přesný průběh ještě není pevně stanoven, po-
něvadž podobná disharmonie se v rámci jedné galaxie ještě nikdy nevyskytla. Ne-
bylo by to možné bez ohromné pomoci energetických bytostí, jež od zásahu nižší
rasy působí při přechodu do páté dimenze v mém středu a okolo mého vnějšího
pláště. Dbají na to, aby vysoká frekvence mé domovské Galaxie nepřišla v kontakt
s mou nízkou frekvencí, neboť bych jinak sama zahynula, a okamžitě by zemřeli
i tvorové,  již  na  mně  žijí.  Zanikli  bychom a vesmírný  řád  by  ztratil  potřebnou
rovnováhu, což by mělo ničivé důsledky pro celý vesmír. To je důvod, proč mě po
mnoho let držely v tomto vakuu. Nyní již ale toužebně čekám, až se budu moci
připojit ke své rodině, své mateřské Galaxii; a těším se, že brzy dosáhnu svého cíle.
Jsem živý tvor, jenž musí snášet nepopsatelné utrpení. Prosím vás, vnímejte mě tak
a uvědomujte si každý krok, který na mně (u)činíte, i každou myšlenku, jež vám
projde  hlavou.  Přemýšlejte  a jednejte  vědomě.  Vše,  co  na  mně  prožíváte,

— 108 —



THOVT – PROJEKT LIDSTVO

vykonávejte v harmonii s přírodou a jejími tvory. Vězte, že rovněž já jsem jeden
z nich  –  jsem  obrovská,  a přitom  zranitelná.  Potřebuji  vaši  lásku,  ačkoliv  jste
přesvědčeni o tom, že jste na to příliš malí a bezvýznamní. Ve skutečnosti jste velcí
a všehoschopní  –  můžete  přispět  k mému  uzdravení,  zrychlit  obrodu  své  duše
a zvýšit  frekvenci  svého  těla.  I já  se  musím  neustále  vyvíjet;  a už  před  svým
vznikem jsem věděla, do čeho se pouštím. Musela jsem začít v nejnižší dimenzi;
nemohla jsem přechod provést společně s mojí domovskou Galaxií a stejně jako vy
jsem  zůstala  uvězněná  v této  frekvenci.  I pro  mě  je  tento  proces  nelehký
a bolestivý. Mám neuvěřitelně mnoho ran, o nichž nemáte ani tušení. Nacházejí se
hluboko  v mém  nitru.  Nyní  pro  mne  nastává  čas  obrody  a zotavování.  Až
překonám toto těžké období, budou na mně přebývat pouze děti lásky a moudrosti.
Mé tělo je unavené a nemocné, touží po očistě a uzdravení. Cožpak nevíte, že jste
mými  hosty?  Poskytla  jsem  všem  bytostem  možnost,  aby  na  mně  sbíraly
zkušenosti,  a odměnou je mi nevděk a pohrdání.  Většina z vás ani netuší,  co se
stane,  až  se  mé  tělo  začne  vůči  těmto  neustálým bolestem bránit.  A bránit  se
musím, protože  jsem unavená a nemocná.  Přesto byste si  neměli  dělat  výčitky,
neboť všechno se muselo odehrát zrovna takto. I já se musím vymanit z iluze pola-
rity, poněvadž jinak bych se nemohla takhle rozvinout. Směli jste na mě sbírat zku-
šenosti a vyvíjet se, nebo prostě jen být. Žijte v lásce se všemi živými tvory i se
mnou  –  jsme  jedno  a patříme  k sobě!  Poskytněte  všem tvorům světlo  a lásku;
a když na  mě myslíte,  čiňte  to  rovněž  s láskou.  Milujte  zvířata  a rostliny,  žijte
v souladu s nimi a važte si jich. Milujte přírodu v její nekonečné kráse a zacházejte
s ní šetrně, neboť ji potřebujete ke svému životu. Buďte všímaví a vnímaví; příroda
vám mnohé ukáže,  stačí  se  jen  dívat.  Dodávejte  mi  síly  vaší  láskou,  abych se
mohla  uzdravit.  Potřebujeme  jeden  druhého  a čekají  nás  krásné  časy!  Některé
bytosti  se  před  svou  současnou  inkarnací  rozhodly,  že  na  této  úrovni  bytí
nezůstanou do konce a nepostoupí spolu se mnou do vyšších sfér bytí. Spousty
mladých duší chce zkušenosti sbírat pouze krátkou dobu – vždyť své tělo opustí
velmi brzy. Nedělejte si starosti kvůli tomu, co se nyní začne odehrávat na vaší
úrovni  bytí.  Mnoha  bytostem,  jež  se  ji  rozhodly  opustit,  se  zkrátka  nechtělo
účastnit celého procesu; většina z nich se vrátí později do vytvořeného hologramu.
Čekají  vás  veliké  změny  klimatu.  V některých  oblastech  bude  docházet
k zemětřesením,  záplavy  a monzuny  budou  v mnoha  částech  světa  podstatně
mohutnější,  než tomu bylo doposud.  Záměrně  zde  nebudu uvádět,  o jaká místa
půjde,  jelikož  bych  tím  jenom  vyvolala  paniku.  Nikdy  nezapomeňte  sledovat
zvířata či procesy v přírodě. Upozorní vás na každou změnu. Vy pak na základě
toho budete moci učinit příslušná opatření pro svou ochranu. Chtěla bych pouze
upozornit  na to,  že  obyvatelé Asie a Spojených států amerických  se  v nejbližší
době budou muset připravit na nebývalou nepřízeň počasí a silné bouře, což bude
způsobeno vyrovnáváním magnetických polí.  Tyto oblasti  se nacházejí  ve frek-
venčním  pásmu  s velkými  výkyvy,  a právě  tady  se  budou  energie  opětovně
hromadit a uvolňovat. Tento proces nelze nijak zmírnit, poněvadž moje polarity se
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při procesu zrychlování frekvencí budou vyrovnávat.  Za jiných okolností by při
podobném procesu nebyl život na mně vůbec možný, avšak budu se snažit zeslabit
silné turbulence vyvolané přeměnou struktury zemských pólů. Větry, které táhnou
přes planety při posouvání pólů, by vás jinak roztrhaly na malé kousky. Jelikož se
musí  tento  jedinečný  proces  uskutečnit  společně  se  světelnými  bytostmi,
vynaložím na vyrovnání pólů enormní množství energie. Opět je to nutné pro můj
vlastní vývoj, neboť do sebe přijmu obrovský světelný potenciál, díky čemuž budu
moci přeskočit několik oktáv. Bez tohoto procesu by mě světlo a vzestupná energie
doslova roztrhaly a já bych nemohla přechod dokončit. Toto všechno je důsledkem
stoupajícího  světelného  potenciálu  a stále  více  se  měnící  magnetické  struktury.
Velmi vás prosím, abyste si více vážili zvířat. Bolí mě, když musím přihlížet tomu,
jak neskutečně trpí. Ničí mě to a bráním se vůči bytostem, jež se zvířecími dušemi
nezacházejí  dobře.  Přestože  se  zvířaty  sdílím  jejich  utrpení,  nemohu  v sobě
připustit pocity hodnocení nebo odsuzování. Jsme jedno – součást božského celku
–  a  jsme  společně  navždy  propojeni.  Nechám  jít  lidstvo  svojí  cestou
sebeuvědomění; nehledě na to, jak přitom pohrdá zvířaty, týrá je, znečišťuje vodní
zdroje  a ničí  povrch mé kůže.  Přijala  jsem vás jako mé hosty,  a sice  se všemi
možnými důsledky. Nicméně, stejně jako moji zvířecí přátelé doufám, že se lidstvo
probudí a pocítí stejnou lásku ke všem tvorům na planetě. Již dlouho čekáme na
rozšíření  všeobjímající  lásky  v rámci  této  úrovně  bytí.  Většina  lidí  však  tento
proces nechápe, poněvadž všeobjímající lásku neznají a nedovedou ji prožít. Velmi
mě  to  rmoutí.  Všichni  máme  jeden  společný  cíl,  jen  jsme  jej  dosud  nemohli
dosáhnout.

Nyní přišel můj čas, vymaním se z pout hmoty a vznesu se ke svým sesterským
planetám, které mě nekonečně postrádají – stejně jako já je. Toužím po nich už
dlouho.  V dobách  osamocení  jsem  nemohla  vnímat  jejich  opravdovou  esenci.
Z hloubi duše si proto přeji, aby lidstvo co nejrychleji došlo k poznání celistvosti.
Byla  bych  ráda,  kdybych  tento  jedinečný  krok  mohla  učinit  společně  s mnoha
bytostmi, jež se na mě inkarnovaly. Buďte si vědomí svého konání a žijte na mně
s láskou a úctou. Jsem váš domov a tuto úroveň tvoříte sami. Buďte pozorní vůči
přírodě  a uvědomte  si,  že  ji  nemůžete  ani  pokořit,  ani  potlačit.  Vše,  co  svou
nedbalostí způsobíte, se obrátí – v souladu s vesmírnými zákony proti vám. Tento
boj nemůžete vyhrát.  Životní  prostředí  jste  na planetě,  tedy na mně,  zničili  vy.
Nemáte  dostatečnou  moc,  abyste  mohli  přírodu  zcela  ovládnout.  Tento  boj  je
výsledkem vlivu vámi způsobených příčin a jejich nezvratných důsledků.

Jste  tvůrci  svého  světa.  Uvědomujte  si  proto  vše,  co  děláte,  a nikdy
nezacházejte s tímto dědictvím lehkomyslně; jeho moc je příliš velká a vy jí nejste
schopni vzdorovat. Všímejte si, jak se mění chování zvířat. Řada z nich se nyní
rozhoduje opustit mě, čili svou domovinu. Naplnila na této úrovni svůj životní cíl,
podařilo  se  jim  nashromáždit  všechny  důležité  poznatky  a dosáhla  plného
sebeuvědomění. Děje, které probíhají okolo vás, vám slouží jako ukazatele.
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Zvířata přecházejí do nového času a opouštějí přítomnost, své bytí tady a teď.
V této dimenzi se již nemají čemu naučit; přecházejí tudíž do dalších oktáv, aby se
přiblížila novým poznatkům. Opouštějí tento rozměr, aby v další dimenzi nasbírala
nové  zkušenosti.  Mnohé  z těchto  změn  se  odehrají  během  velmi  krátké  doby,
jelikož  i samotný čas  se  mění  a nabude  pro vás  zcela  jiného významu.  V další
dimenzi čas neexistuje v podobě, jakou znáte. Těším se na naši společnou cestu
a děkuji vám za to, že mé poselství přijímáte do svého vědomí. Stále více se bude
vaše  klima měnit  a teploty dosáhnou výkyvů,  jež budou nevysvětlitelné.  Počasí
bude  těžko  předvídatelné  a dlouhodobá  prognostika  nemožná.  Tyto  výkyvy
způsobí  průtrže  mračen,  záplavy,  bouře,  čekají  vás  období  sucha,  zemětřesení
a sopečné  erupce.  Je  to  proces  očištění  a přizpůsobení  se  novým  podmínkám.
Vroucně  vás  prosím,  nemějte  z toho  strach;  je  to  jediná  cesta,  jak  uskutečnit
přechod společně. Očistím se tak a vyrovnám póly, aby se nepřesunuly; to byste
totiž  nepřežili.  Změny  klimatu  a jiné  nepříznivé  vlivy  proto  sledujte  s klidem.
Energie  neustále  narůstá  a současná  magnetická  struktura  se  pomalu  začíná
rozvolňovat  a transformovat.  Často  mě kvůli  tomu přepadá  pocit  závratě;  mám
dojem, že se už-už neudržím. Je to jako bouře ve vlastním nitru, jako by ve mně
všechno praskalo a trhalo se. To však nic není v porovnání s tím, co mi v průběhu
dob způsobili  někteří  lidé.  Jenže  já  jsem přistoupila  na  tuto úlohu nezištně  a s
láskou ke všem tvorům, a tak budu magnetická pole znovu a znovu vyrovnávat. Je
to  nová  zkušenost  pro  nás  všechny  –  a  já  udělám všechno  pro  to,  abych  vás
ochránila. Pozorujte přírodu a všímejte si chování zvířat. Můžete se od nich hodně
naučit. Žijí v absolutní harmonii s okolím a automaticky se přizpůsobují vnějším
podmínkám. Nejednají podle pevně daných pravidel, ale orientují se podle změn
v přírodě a neustále se jim přizpůsobují.

Kvůli nepřirozeným zásahům člověka však stále méně zvířat může ukončit zpá-
teční cestu domů bez újmy. Všechny procesy v jejich životě podléhají přirozenému
cyklu. Následují magnetické proudy, které je usměrňují na cestě domů. V tomto
ohledu jsem pro ně něco jako navigátor,  jenž jim ukazuje kudy jít.  Vy však se
svými  satelity,  vysokofrekvenčními  anténami  a jinými  kontrolními  přístroji  do
tohoto přirozeného procesu zasahujete a narušujete jejich vnímání magnetického
proudění. Zvířata přicházejí o tento kontakt a bloudí. Často se beznadějně ztrácejí,
jelikož nedovedou rozlišit přirozené frekvence od umělých. Tyto frekvence je zcela
zmatou a vedou na scestí. Avšak neustále slyší vnitřní hlas, který je volá domů,
a tak jej do vyčerpání následují a nesmírně přitom trpí. Narušujete tím přirozený
cyklus  celé  planety.  Neuvědomujete  si  následky  svého  počínání,  protože  se
současně narušuje i vaše přirozené magnetické vlnění. I vy totiž podléháte tomuto
přírodnímu procesu; vaše nitro se řídí přírodními hodinami. Mnohé bytosti jsou
těžce  nemocné  v důsledku  narušené  magnetické  struktury.  Dobrovolně  se
vystavujete negativním frekvencím a necháváte si namluvit, že bez toho či onoho
byste nemohli existovat. Bez zábran k sobě pouštíte zhoubné substance a předměty
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– či ochotně svolujete, aby se vaše těla nakazila. Proč se divíte, že vám není dobře?
Cožpak sami nevidíte následky svého jednání?

Ať vám světlo a láska svítí na cestu a umožní vám najít stezku pravdy, abyste
mohli vystoupat do vyšší oktávy. Prosím vás, abyste mě vnímali jako obrovského
živého  tvora.  Zacházejte  s rozmyslem  a láskou  se  všemi  stvořeními,  jež  mě
obývají.  Uvědomte  si,  že  všichni  jsme jedno,  nehledě  na  to,  jakou úlohu nebo
inkarnaci  si  kdo  vybral.  Všichni  pocházíme  z tvořivé  myšlenky,  z nejvyšší
a nejčistší  energie vesmírné lásky. Až si  to ve svém nitru uvědomíte,  okamžitě
zakusíte všeobjímající ryzí lásku ke všem tvorům světa. Začněte se dívat na věci
jinak,  a stanou se  z vás  láskyplné  bytosti  vědomé si  sebe  samých,  jež  vyzařují
náklonnost ke všem tvorům vesmíru, aniž by mezi nimi dělaly rozdíly, hodnotily je
či odsuzovaly. Nastupte cestu poznání v lásce i moudrosti a společně se mnou se
vymaňte  z materiální  úrovně bytí.  Buďte  u toho,  až  se  znovu spojím se  svými
sesterskými planetami. Připravte se na tento okamžik a společně ho se mnou i se
všemi ostatními bytostmi oslavme. Vraťte se se mnou zpět do naší staronové vlasti
a buďte svědky tohoto jedinečného zázraku.

Jsem s vámi.
S láskou a v hlubokém přátelství Gaia
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GLOBÁLNÍ ZMĚNY
NA PLANETĚ TERRA,

THOVTOVO POSELSTVÍ
Realita, kterou na planetě Terra prožíváte, není skutečná. Žijete realitu ujařmení
a otroctví. Žijete v labyrintu mocných vaší úrovně bytí a v úkladech, které na vás
uvalili. Pro svoji touhu po zdánlivé svobodě a kvůli pohodlnosti jste se nechali na-
prosto zasíťovat, a přehlížíte fakt, že kvůli tomu mají nad vámi nesmírný vliv.

Vyšších úrovní lze dosáhnout až poté, co se bytost přizpůsobí jejich vibracím.
Planeta Terra se nyní začíná odlehčovat a prosvětlovat. Jádro života v jejím nitru se
rozpíná a bytosti,  jež neodrážejí  v sobě tuto zvýšenou frekvenci  světla,  pociťují
neklid a vzdor.  Je to poslední pokus o odpor proti probíhajícímu vývoji,  jelikož
vědí, že buď nastoupí cestu poznání a moudrosti, anebo zůstanou pozadu. Mocní
zkoušejí  všechno  možné,  aby  zabránili  nevědoucím a neprobuzeným  v opuštění
této  úrovně bytí.  Z toho  důvodu lidskou rasu  zotročují  a cíleně  šíří  mezi  vámi
strach či obavy. Váš strach je jejich potravou; a oni si užívají svoji moc i svůj vliv.
Světelné  frekvence,  které  nyní  planetu  zasahují,  jsou  však  stále  intenzivnější
a vibrace celé planety se neustále zrychlují. Čas změny se přiblížil a mocní této
úrovně  bytí  se  naposledy  snaží  zabránit  lidstvu  v jeho  probuzení.  Budou  vás
neustále zaměstnávat novými a novými věcmi, jejichž jediným smyslem je odvést
vás z cesty. Jste bombardováni stále větším množstvím zpráv; a strach, který mezi
vámi šíří, má pro mocné velký význam. Pokoušejí se vás ochromit všemi možnými
způsoby,  dát  lidstvu  šach  mat.  Vymýšlejí  si  pořád  nové  hry,  pracují  se  všemi
možnými odstíny své nápaditosti a užívají si svoji moc. Vynalézají pro vás nové
nemoci a inscenují na Zemi katastrofy nebo války, aby tak mezi vámi vystupňovali
strach a sami z toho profitovali. Žijí z permanentního ujařmování lidstva, a tudíž se
vás nechtějí vzdát.  Nadělali si z vás otroky – a energie vašeho strachu je jejich
potravou.  Nicméně  nakonec  vždy  zvítězí  zákon  svobodné  vůle  a bytost,  jež  si
zvolila  cestu  pravdy,  moudrosti  a poznání,  jí  může  nebojácně  kráčet.  V tom
okamžiku  mocní  vaší  úrovně  bytí  ztrácejí  nad  touto  bytostí  veškerý  vliv
a jakoukoliv moc. V současné době proto usilovně pracují na tom, aby co nejvíce
lidí odvrátili od světla a pravdy. Scénář, který si k tomu připravili, je opravdovým
ohňostrojem jejich vynalézavosti a moci. Vše, co v tomto směru podnikají, doslova
jiskří  skvělou nápaditostí;  a my žasneme nad tolika fantaziemi.  Jak již ale  bylo
řečeno – jakmile se rozhodnete pro cestu moudrosti a pravdy a nenecháte se chytit
do jimi nastražených pastí všemožného pokušení, v tom okamžiku ztratí nad vámi
jakýkoliv vliv. Také jejich plamen života se však touží přiblížit k Prvotnímu zdroji
spolu s planetou Terra, ačkoliv teď ještě dávají přednost opačné cestě zapomnění.
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Oni vám zrcadlí nejrůznější možnosti poznání a vy se od nich můžete učit. Jejich
čas se však pomalu naplňuje. Avšak i oni si zanedlouho uvědomí, že mají nastoupit
stezku moudrosti a hluboké lásky ke všemu, co jest. I oni se totiž jednoho dne vrátí
ke svému počátku; neboť po tom touží (bez výjimky) každá bytost. Všechno se
jednou vrátí  ke svému Původu, nehledě na to,  jak daleko se ta která bytost  od
Stvořitele,  matky-otce  Božství,  vzdálila.  Mocní  vás  chtějí  co  nejvíce  připoutat
k hmotné úrovni, a vy na to ochotně a s radostí přistupujete.

O řadě věcí si myslíte, že váš každodenní život zjednodušují a zkrášlují. Dobro-
volně  si  sami  sobě  i svým  dětem  velmi  škodíte  konzumací  modifikovaných
potravin, a máte radost z toho, že je to pohodlné a kolik jste ušetřili času. Svévolně
ničíte  své  magnetické  pole,  poněvadž  si  pokrmy  připravujete  ve  škodlivých
mikrovlnných  troubách,  které  ničí  buňky.  Dokonce  v nich  ohříváte  jídlo  pro
batolata!  Uvědomujete  si  vůbec,  co  svou  bezmyšlenkovitostí  způsobujete?
Probuďte se konečně a odstraňte tyto přístroje ze své blízkosti. Chováte se jako
zvířata,  o nichž  pojednává kapitola  Globální  změny  na planetě  Terra,  poselství
Gaii,  Matky  Země.  Toužíte  po  návratu  domů,  a přitom  se  neustále  odkláníte
z cesty.  Mezi  vámi a zvířaty  je  pouze  jediný rozdíl:  zvířata  si  nemohou vybrat
a jsou  podřízena  vašemu  konání  a všem  důsledkům.  Vy  se  však  podrobujete
dobrovolně a vědomě scházíte  z cesty.  Sami si  ničíte  vrozený navigační  systém
a těšíte se ze zdánlivě příjemných, ale negativních vln. Vždy máte volbu svobodně
se  rozhodnout!  Vroucně  vás  proto  prosím,  pokuste  se  nahlédnout  za  oponu
zapomnění!  Skutečně  to  nevidíte,  že  všechny  ty  krásné  věci  okolo  vás  byly
vytvořeny se  zcela  určitým záměrem? Proč se nepřetržitě  necháváte  zotročovat
a zříkáte se odpovědnosti za svůj život? Jste jako zbloudilá zvířata a divíte se, proč
stále  nemůžete  najít  správný  směr.  Opětovně  scházíte  z cesty,  a nevíte  proč.
Prosím, otevřete  oči,  začněte  pozorně vnímat  okolní  svět  a změňte  svůj  přístup
k němu. Vezměte zodpovědnost za svůj život do svých rukou, vždyť patří jen vám
a nikomu jinému! Nenechte se už nikým ovládat!  Jste  jako stroje,  které nemají
vlastní život, ale pouze fungují.

Máte úžasného ducha a sílu mysli. Uvědomte si jejich existenci a postavte se
proti této manipulaci. Získejte zpět svoji svobodu a vezměte svůj život do vlastních
rukou. Je třeba,  abyste svět  vnímali  zcela vědomě.  Probuďte se a nebuďte jako
všechny ty zbloudilé zvířecí duše. Nedovedete si představit svůj život bez televize,
o mobilním telefonu ani nemluvě. Ochotně si do svých domovů těmito přístroji
vnášíte všechny možné druhy elektromagnetických vln, které vám škodí. Copak si
to neuvědomujete? Neslyšíte své tělo, co vám chce říci? Nevyhledávejte doktory, ti
jsou nanejvýš schopni rozlišit symptomy vašeho onemocnění, avšak jeho příčinu
nenajdou; přitom ji nosíte v sobě. Dobrovolně ve svém zhoubném konání pokraču-
jete dál a nechcete nic měnit. Důvodem je vaše pohodlnost či lenost. Nasměrujte
své  vědomí  jinam a pořádně  se  podívejte,  co  vám z toho,  co  denně  využíváte,
škodí. Myslíte, že všechen ten domnělý luxus je pro vás opravdu dobrý? Začněte si
všímat zvířat a uvědomíte si, že tyto zhoubné vibrace ničí i je. Škodlivá pole máte
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ve dne v noci okolo sebe a vůbec vás to nevzrušuje. Všichni přitom máte možnost
oslabit je a neutralizovat je, jenže nad tím sotva někdo z vás uvažuje. Promyslete
si, jak ubíhají vaše dny. Vytváříte si realitu, která v žádném případě není pozitivní,
a sice jenom proto, že se nezodpovědně chováte vůči sobě samým. Řada z vás má
děti, a také ony jsou vám i těmto okolnostem beznadějně vydány všanc. Proč máte
strach z nakažlivých chorob a pravidelně propadáte panice, jakmile média začnou
informovat  o nové smrtelné  epidemii?  Proč  reagujete  právě  takto  a toužebně  si
přejete, aby se vám toto neštěstí vyhnulo? To vy sami se dobrovolně obklopujete
zhoubnými ničivými substancemi, jež vás s jistotou posouvají k cíli, z něhož máte
obavy.  Proč  už  tehdy,  když  si  je  kupujete,  nepropadáte  panice  z obávaných
nemocí?  Poněvadž  si  to  neuvědomujete.  Patří  totiž  k vaší  zažité  představě
pohodlnosti, jsou to výrazy nezodpovědnosti vůči sobě samým. Žijete uprostřed
scénářů strachu a hrůzy; a radujete se pouze z několika jasných okamžiků ve svém
životě.  Sháníte  peníze  a přete  se  o ně  i o  materiální  statky.  Vnější  svět  vás  má
pevně v hrsti. Necháváte se svádět médii a reklamou, dovolíte, aby vás jiní takhle
řídili na dálku. Jste natolik zmanipulovaní, že dokonce i svým dětem již v raném
věku vštěpujete, co (údajně) nutně potřebují do života, čímž se i ony stávají oběťmi
této  pokřivené  reality.  Kolik  z vás  se  už  zamyslelo  nad  tím,  co  jsou  skutečné
hodnoty v životě? A kdo z vás vychovává podle toho i své děti? Sotva se někdo
takový mezi vámi najde; všichni se zabýváte jenom sami sebou a o své bližní se
nestaráte. Dokonce ve vašich vlastních rodinách nelze najít hlubší hodnoty, které
by měly trvání.  Tím nejbližším jste  si  pro sebe vy sami a svádíte  neustálý boj
o přežití  nebo  lepší  postavení  ve  společnosti.  Jezdíte  v těch  nejrychlejších
a nejúžasnějších vozech, toužíte mít spousty peněz a všeobecné uznání, abyste se
cítili navenek docenění. K tomu však materiální statky neslouží. Nejsou zde pro to,
abyste se jeden od druhého distancovali a pěstovali si své domýšlivé ego.

Toužíte být lepší než ostatní a nechcete mít nic společného s těmi, kdo jsou –
jak  sami  říkáte  pod  vaší  úrovní.  Svou  duši  jste  tímto  postojem  a chováním
zaprodali představitelům moci vaší úrovně bytí, aniž byste si toho vůbec všimli.
Kam jste dali své srdce? Cožpak jste zapomněli, k čemu jej máte? Proč si spousta
z vás  pořád  myslí,  že  je  lepší  než  někdo  druhý?  A že  všechny  tyto  marnivé
a pomíjivé  kvality  musí  být  vidět  i navenek?  Myslíte  si,  že  jste  krásnější,
atraktivnější, bohatší, inteligentnější či významnější než jiní a tyto charakteristiky
prožíváte celým svým egem. Ve skutečnosti to však není žádné bohatství. Spíše
naopak  –  vypovídá  to  o vaší  vnitřní  osamocenosti  či  neschopnosti  rozpoznat
skutečné životní hodnoty. Ztratili  jste se,  odcizili  jste se sami sobě; a pouze vy
sami z toho můžete opět najít cestu ven.

Jaký význam má pro vás rodina? Kolik z vás se věnuje svým dětem? Je smutné
přihlížet, jak se k nim chováte a jak málo lásky jim poskytujete. Radujete se z toho,
když se brzy osamostatní. Tím se ovšem stanou snadnou obětí  vaší společnosti
a jejich nekalých živlů.  Stávají  se  z nich smutné a ztracené duše hledající  lásku
a bezpečí, jež nenacházejí u vás, jelikož jste příliš zaujati svým vlastním životem
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a je samotné vnímáte jenom jako přívažek, což je velká chyba. Vaše děti potřebují
totiž velmi mnoho lásky a být ve vaší blízkosti, aby mohly dospět v krásné bytosti.
Je třeba, abyste jim ukázali hodnoty, jakými jsou láska a srdečnost, a byli zde pro
ně.  Proč  tolik  párů  vyrábí  děti,  když  na  ně  pak  nemají  čas  a nedovedou  jim
poskytnout  přepotřebnou  lásku?  Zamyslete  se  nad  těmito  malými  nádhernými
dušemi a vciťte se do jejich srdce. Cítíte jejich osamělost? Nenechávejte je v životě
na holičkách a nezatěžujte jejich duše svou neschopností utvářet život pozitivně.
Poskytněte jim oporu a upřímnou lásku a naslouchejte jim, pakliže se vám chtějí
s něčím svěřit. Dívejte se jim do očí, neboť jejich duše je ještě čistá a vy se od nich
můžete  mnohé naučit.  Mohou to být  vaši  nejlepší  přátelé.  Vy zase  můžete  být
jejich  oporou  a ukázat  jim  v životě  jeho  skutečné  hodnoty.  Naslouchejte  jim,
nežijte pouze navenek a nezabývejte se jen svými starostmi. Veškerá podráždění
a zlost, jež v sobě nosíte, se na ně přenášejí. Jsou slabší než vy, tudíž je chraňte
před těmito negativními emocemi.

Zamyslete se nad tím a změňte své dosavadní chování, poněvadž všechno co
děláte, se k vám vrátí. Život vám bude zrcadlit vše, co jste zapříčinili. Uvědomte si
to; a zacházejte dobře se všemi lidmi i tvory na své domovské planetě! Naučte se
být k sobě laskavější a nechte promluvit své srdce. Vysvoboďte se ze spirály mani-
pulace a staňte se srdečnými a citlivými bytostmi. Vše, co okolo sebe vnímáte, je
pouhá iluze. Můžete se zbavit všeho negativního a otevřít ve svém životě místo po-
zitivnímu. 

Magnetické pole planety Terra se neustále mění a energetické pole vašeho těla
se přizpůsobuje této nové struktuře. Proto byste se měli naučit zacházet se svými
pocity a zejména myšlenkami vědoměji. Dbejte též více na svůj jazyk, na to, co
říkáte, jak mluvíte; slova, jež používáte, jsou často naplněna destruktivní energií,
aniž byste si to uvědomovali. Nevolte je bezmyšlenkovitě,  neboť jak se dočtete
v kapitole Síla myšlenky, každé myšlené či vyřčené slovo má účinek. Vyjadřujte se
vědomě a vnímejte pozorně důsledky své řeči, ať jsou již pozitivní, nebo negativní.
Buďte  vědomými  z okamžiku  na  okamžik  a naučte  se  slova  volit  či  využívat
pozitivně  ve  svůj  prospěch.  Jestliže  chcete  něčeho  dosáhnout,  utvářejte  své
myšlenky i svá slova pozitivně. Važte a vybírejte si svá slova, neboť vytvářejí vaši
realitu a vaše životní okolnosti. Nepřipouštějte si žádné negativní myšlenky nebo
pocity a všechny negativní výrazy vyškrtněte ze svého slovníku.

Začněte  dávat  pozor  na  to,  jak  mluvíte;  budete  se  divit,  kolik  negativních
výrazů objevíte ve svém slovníku. Všimněte si,  kolik dějů a procesů je ve vaší
společnosti  ovlivněno  Paralelním prvotním zdrojem  (antitezí  Zdroje).  Pečlivě si
toho  všímejte  a pokuste  se  hravě  přeměnit  vše,  co  se  vám  jeví,  že  by  mohlo
pocházet z Paralelního zdroje, okamžitě v Jednotu – tak postupně vliv těchto slov
ztratí  na síle.  Teze –  antiteze,  rovná se syntéza.  Až dosáhnete  prostého jazyka
nevinného  dítěte,  jež  nerozlišuje  mezi  dobrem  a zlem,  ba  nic  nehodnotí,  máte
vyhráno. Buďte znovu jako děti vaší úrovně bytí a přestaňte soudit ostatní. Děti se
projevují upřímně a spontánně.
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Učení, která znáte, jsou záměrně příliš komplikovaná a překroucená, aby vám
znemožnila dosáhnout cíle. Všechna vaše známá učení jsou falzifikátem pravdy. Je
to plán mocných vaší úrovně bytí – chtějí vás navždy udržet mimo dosah světla.
Uvědomte si,  že žádná dobře míněná učení  nepotřebujete!  Pouze  se vás někdo
snaží umně zapracovanými negativními slovy svést ze správné cesty. Mějte toto
upozornění  na  mysli  a budete  překvapeni,  jak  usilovně  protistrana  pracuje  na
zachování polarit či duality, z čehož sama čerpá sílu. Budete-li naslouchat slovům
v mezilidské komunikaci i těm, jež vám zprostředkovávají média, všímejte si slov,
jež používají, pátrejte po jejich skutečném smyslu. Řada slov je plná negativních
energií,  a tím  pádem  totéž  přitahuje  do  vašeho  života.  Jsou  velmi  dovedně
zamaskovány  a vy  je  nevědomě  uchováváte  ve  své  slovní  zásobě  a využíváte
k formulování svých myšlenek, čímž vytváříte svoji budoucnost.

Pokuste se uvědomovat si, co si myslíte a co říkáte, a tvořte pouze pozitivní
věty. Zápory vyškrtněte ze svého slovníku a pro každou situaci  se snažte nalézt
pozitivní formulace.  Tak budete sbírat  jenom samé kladné zkušenosti.  Zástupci
moci vaší úrovně bytí se podílejí na všech procesech ve vašem životě a mají nad
vámi dokonalou kontrolu.  O svoji  moc mohou přijít  pouze  tehdy, začnete-li  žít
vědomě, pokud si uvědomíte sebe samých. Záměrně vás udržují v polospánku, a vy
do posledního detailu přehráváte jejich scénář nazvaný Lidstvo. Zbavte se těchto
pout a vymaňte se z jejich vlivu.

Zamyslete  se  nad  tím,  co  vám  říkám,  a vše  okolo  sebe  začněte  utvářet
pozitivně.  Vraťte  slovům  jejich  pravý  význam  a přestaňte  používat  negativní
výrazy,  které  se  ustálily  ve vaší  slovní  zásobě.  Brání  vám v cestě  ke  svobodě,
jelikož k sobě přitahují negativní věci, čímž vás svádějí z cesty. Vědomě zvyšujte
své vibrace a plamen vašeho života se opět rozzáří.

Vaše  mateřská  Galaxie  prošla  galaktickým rokem;  nyní  máte  opět  možnost
dostat se k veškerým informacím. Zažeňte temnotu a dopřejte si, aby se moudrost
vrátila do vašeho srdce. Zbavte se všech vazeb v rámci této úrovně bytí a vpusťte
do svého nitra moudra, jež vám tu zprostředkovávám. Pročítejte si má slova tak
dlouho, dokud nenaplní vaše srdce i vašeho ducha. Odpoutejte se od iluze, že svět,
jak jste jej doposud poznali, odpovídá pravdě. Nevěřte klamu vašeho rozumu, který
vám  namlouvá,  že  má  slova  jsou  jenom  pohádka.  Naslouchejte  svému  srdci
a volání své duše. Všechno to už dávno znáte. Ptejte se sami sebe, proč se cítíte
nešťastní  a proč  neustále  pátráte  po  hlubším  smyslu  věcí.  Odpoutejte  se  od
zažitých  představ  a vpusťte  do  svého života  nové.  Zaposlouchejte  se  do  svého
srdce a nenechejte si nic diktovat od mocných vaší úrovně bytí. Jste-li názoru, že
věda  již  všechno  dokázala,  pak  považujete  tento  fakt  za  jediný  platný,  a jste
uzavření  pro jiné,  nespočetné možnosti. Začněte proto znovu myslet samostatně
a nenechávejte  to  na  druhých.  Rozum  vám  v tom  nepomůže;  je  omezený
a připouští  pouze  věci,  které  může obsáhnout  a identifikovat  se s nimi.  Existuje
však mnohem více smyslů než ty,  s nimiž vnímáte okolní  svět.  Překonejte  tyto
hranice  a dovolte,  aby  i jiné  možnosti  a pravděpodobnosti  vstoupily  do  vašeho
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ducha.  Probuďte  se  a začněte  využívat  dřímající  část  mozku  k obsažení  jiných
realit.  Uvidíte,  jak  před  vámi  z mnoha  střípků  najednou  vyvstane  nový  obraz,
a pocítíte, jak se vaše srdce otevírá zcela novým úhlům pohledu. Tyto smysly se ve
vás musí nejprve probudit.  Je důležité,  aby rozum ztratil  plnou moc nad vaším
duchem; rozum je racionální a nikdy nedovolí, abyste život vnímali všemi smysly.
Je  omezený  a snaží  se  tuto  omezenost  prosadit  i u  vás.  Zapojte  celou  kapacitu
svého  mozku  a začněte  ji  využívat  k tomu,  k čemu  byla  původně  stvořena.
Procitněte  konečně  ze  spánku  zapomnění  a probuďte  svého  ducha  k novému
životu.  Tento  proces  může  oddálit  jen  váš  rozum  a neschopnost  přijmout  tyto
pravdy.

Vězte však, že nehledě na to,  kolika životy na této úrovni bytí  ještě budete
muset projít, můžete nyní vykročit na tuto cestu pravdy a jednou provždy se zbavit
pout  této  úrovně  bytí.  Je  pouze  na  vás,  kolikrát  se  zde  ještě  inkarnujete  a jak
dlouho budete sloužit těmto energiím, jež vás zneužívají. Máte příležitost vzít si
má slova k srdci a podniknout alespoň první krok tím, že určité myšlenky zkrátka
začnete  považovat  za možné.  Každá bytost  se může vyvázat  z této úrovně bytí
zesílením světelných energií na planetě Terra. Sami se rozhodujete, zda mě budete
následovat, nebo raději budete i nadále dřímat spánkem zapomnění. Je to pouze na
vás!  A ať  se už rozhodnete jakkoliv,  vězte,  že jenom poznání  může zrušit  tuto
pomyslnou kletbu a že pouze tato stezka může osvobodit vaši duši.

Nedovolte, aby emoce – jako zlost, hněv, nenávist či smutek – zaujímaly místo
ve vašich myšlenkách. Tyto emoce se budou nyní stále silněji projevovat a bránit
vám v pozitivním využívání mysli. Se vším nakládejte vědomě a šetrně zacházejte
rovněž se všemi tvory na planetě Terra. Vnímejte sami sebe coby světelné bytosti
a vytvářejte svůj život podle vlastních představ. Zůstaňte přitom neutrální a nedo-
pusťte, aby velení přebralo vaše ego. Váš přístup by pak byl povrchní a domýšlivý
postoj by vás nepřivedl k cíli.

Všechny procesy a děje okolo sebe vnímejte pozorně a snažte se zrušit nebo as-
poň zmírnit uměle vytvořené rušivé vlny ve vašem okolí. Všímejte si svých dětí
a jejich potřeb; vštěpujte jim skutečné hodnoty. Poskytněte jim oporu a lásku a ne-
zahlcujte je falešnými realitami života, které by mohly zamořit jejich ducha. Vyhý-
bejte se kontaktu se škodlivými látkami a z pohodlnosti nekonzumujte potraviny,
jejichž složení působí nepříznivě na buňky.

V každém okamžiku zacházejte se svým životem vědomě a všímejte si detailů
i zdánlivě bezvýznamných jevů. Některé věci jsou velmi dobře zamaskované a mo-
hou vám způsobit  velké  škody.  Buďte bdělí;  převezměte  zodpovědnost  za  svůj
život a brzy uvidíte, kolik se toho kolem vás změní a obrátí k lepšímu.

Kéž by má slova zasáhla vaše srdce a osvítila vaši cestu ke svobodě! Jsem na
vaší  straně a neustále budu planetu zásobovat světlem a moudrostí, šířit  je mezi
lidmi, aby se konečně mohli vymanit z pout této úrovně bytí. Teď máte možnost
navrátit svým duším svobodu a využít životní pravdy ve svůj prospěch.
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Mnoho klíčů k moudrosti, již učili vaši dávní bohové, je obsaženo v této knize.
Využijte je a získejte kýženého poznání. Pokud je v sobě naleznete a rozpoznáte,
stanete  se  skutečnými  mistry  této  úrovně  bytí  a vymaníte  se  z pout,  jež  vás
doposud svazují.

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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HOLOGRAM A JEHO
VÝZNAM

Inu, to je vskutku otázka, nad níž si lámou hlavy mnozí. Jaké to bude, co se stane,
když se planeta Terra rozštěpí na dvě rozdílné frekvence? Budete pak moci vnímat
kolem sebe všechny vám důvěrně známé lidi? Kde zůstanou ti,  kteří  do tohoto
okamžiku  nezvýšili  vibrace  svého  fyzického  těla?  A všimnou  si  vůbec,  že  se
v jejich světě něco změnilo?

Chci zdůraznit, že projekt, jakým je tento, se tímto způsobem ještě nikde v Uni-
verzu neuskutečnil. Mějte na paměti, že Terra až do okamžiku, kdy byla zmanipu-
lována vaše dokonalá, božská 12vláknová DNA, již stoupala do vyšších sfér bytí se
všemi  na  ní  inkarnovanými  bytostmi.  Zásah  do  vaší  dokonalé  DNA  a její
deformace  na  dvou  vláknovou  znemožnil  Zemi,  aby  vzestoupila  společně  se
zbytkem Galaxie. Tím se zbrzdil váš pokrok a ve vývoji jste se vrátili o několik
tisíciletí zpátky.

Nyní se nacházíte v přechodné fázi, ačkoliv si to většina příslušníků lidské rasy
zatím nevšimla.  Vnímají  pouze  to,  že se změnilo jejich prožívání  času,  a že se
zrychlují veškeré životní procesy. Tvrdí, že čas jim utíká a že by den měl mít mno-
hem více hodin, aby stihli to, co kdysi zvládli za stejnou dobu. Tato kvalitativní
změna  času  se  projevuje  rovněž  při  tvoření  vaší  individuální  skutečnosti.
Myšlenkami  vytváříte  příčiny,  a ony  se  teď  v životě  manifestují  velmi  rychle.
Existujete  v mezifrekvenčním  pásmu  na  rozhraní  dvou  dimenzí.  Čím  více  se
frekvence  na  fyzické  úrovni  bytí  zjemňují,  tím  rychleji  se  zhmotňují  i vaše
myšlenky.  Všechny  procesy  a události  probíhají  mnohem  rychleji.  Zkracují  se
i okamžiky aktivního prožívání těchto událostí. Stále častěji se vám stává, že na
někoho myslíte a on či ona okamžitě zachytí váš impuls a též si na vás vzpomene.
Výsledkem těchto myšlenkových podnětů může být to, že si vzápětí zavoláte a je
vám jasné, že před chvílí jste na sebe mysleli.

Tyto jevy jsou nyní stále častější a jejich intenzita se bude zesilovat. Mocné
koncentrované myšlenky se budou materializovat ve velmi krátkém čase. Blížíte se
ke stále vyšším frekvencím, a ty budou takové jevy umocňovat.  Pátý rozměr je
jedna  z úrovní  bytí,  kde  se  každá  myšlenka  okamžitě  zviditelní.  Čas  má
v energetické hustotě této úrovně docela jiný význam. Myšlenková energie  tam
získává úplně jinou funkci, než jakou pro vás měla doposud. Na této úrovni bytí
každá bytost ví všechno o kosmických zákonitostech – a prosvětleně či vědomě je
uskutečňuje. Nastanou změny ve všech oblastech života a život dostane zcela nový
smysl.

Cítíte  vibrace  těchto  vyšších  frekvencí?  Uvědomujete  si  změny kolem vás?
Časy, kdy jste uhýbali pohledem, jsou za vámi. Je tu doba příprav, vkročili jste op-
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ravdu do etapy přechodu.  Tento přechod se však přirozeně  neuskuteční  za  dva
nebo za tři roky vašeho letopočtu, ale vyžaduje si postupné a jemné dolaďování. Je
to celistvý proces,  jehož se účastní všichni tvorové inkarnovaní na vaší planetě.
Žádná obývaná planeta nevystoupí do další oktávy sama, bez bytostí, jež jsou na ní
inkarnované.  V pradávných dobách zásah do vzestupného procesu planety Terra
a bytostí na ní inkarnovaných zablokoval rotaci božské spirály DNA. Tato manipu-
lace genetické struktury měla katastrofální důsledky pro celý vesmír. Jelikož jde
o poslední možnost napojení vaší planety na domovskou Galaxii, je pro ni vzestup
nezbytný.  V posledních  tisíciletích bylo pro lidskou rasu  téměř  nemožné zvýšit
frekvence  fyzického  těla,  a proto  přetrvala  na  vývojovém  stupni  v souladu
s frekvenční vibrací třetí dimenze. Pro blaho celku však už tato zdejší hustá forma
bytí není dále udržitelná, neboť Země se právě nalaďuje na frekvenci páté úrovně,
v níž již kmitá vaše Galaxie. Vaše domovská planeta přechází do stavu úplnosti – a
tento proces je nezvratný. Uskutečňuje se kvůli tomu, aby se zachoval kosmický
řád, neboť jinak by to planetu Terra roztrhlo. Momentálně existuje ve vakuu; a toto
vakuum neodolá stále se stupňující frekvenci vaší domovské Galaxie, poněvadž by
Země praskla. Rozbilo by to veškerý kosmický řád a mělo katastrofální důsledky
pro všechny úrovně bytí. Pro Prvotní zdroj je však nezbytné, aby všechny jeho
zkušenostní části našly cestu zpět – proto stvořil myšlenku obrovského hologramu.
Tento  hologram  umožní  přežití  zatím  nedostatečně  vyvinutých  individuálních
součástí Zdroje.  Hologram tak splní funkci jakési sběrné platformy pro všechny
duše,  jež  budou  nadále  prodlévat  v hustších  úrovních  bytí.  Jde  o to,  aby  se
neztratila  ani  jediná duše,  žádná zkušenostní  individualita  Pratvůrce,  aby každá
z nich mohla v sobě poznat světlo a pravdu.

Přechod Země do vyšší dimenze a tvorba jejího hologramu právě probíhá. Děje
se to šetrně a v klidu, neboť je důležité, aby tento proces nenarušil vývoj žádné
z duší,  jež  zde  zůstanou.  Kdyby  totiž  některé  z těchto  zatím  nedostatečně
vyvinutých vědomí odrazu poznalo, že skutečná planeta Země tu není, jeho duch
by  shořel  a ztratil  se  na  věčné  časy  v tichých  dálavách  Univerza.  Avšak
k takovému  šoku  nedojde;  tudíž  je  přechod  harmonickou  událostí  sladěnou  se
všemi aspekty bytí.

V hologramu jsou individuálně a exaktně zohledněny veškeré  potřeby každé
jednotlivé duše.  V žádném případě  nebudou duše vytržené  z jejich dosavadních
realit a nebudou muset setrvávat někde v temných prostorech vesmíru. Uvědomte
si,  že  tento  hologram  musí  být  vhodný  pro  milióny  duší  –  čili  je  osobitě
přizpůsoben pro potřeby jedné každé z nich a musí se do něj nahrát veškeré jejich
reality! Jsou v něm uloženy všechny možnosti manifestace každé duše, ba též jejich
realizace. Rozměry tohoto projektu není možné popsat lidskou řečí. Váš rozum by
se  začal  bouřit  a vnitřně  by  vás  zablokoval.  Je  to  však  skutečnost  –  u  každé
z bytostí na vaší úrovni bytí bylo zaznamenáno všechno, co je pro ni nezbytné,
a pro každou byl vytvořen individuální hologram!
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Bytosti, jež budou prodlévat v tomto hologramu – což znamená, že mají stejnou
frekvenci jako on, nespatří ve svém okolí téměř žádnou změnu; a všechny bytosti
a tvorové, na něž byly zvyklé, zůstanou pro ně viditelné, poněvadž jsou součástí
jejich individuálně pro ně přizpůsobeného hologramu. Zopakuji ještě jednou: Tyto
bytosti  si  nevšimnou  žádné  odlišnosti  a podle  svých  potřeb  se  mohou  i nadále
zúčastňovat normálního života. Je to tak kvůli ochraně jejich duší a vědomí. Každá
z nich  bude  zaparkována  ve  svém  hologramu.  Ten  je  však  vytvořen  tak,  že
umožňuje velkou pohyblivost, a v závislosti na vývoji či růstu vědomí bytosti se
může i rychle změnit, neboť nemá žádné trvalé bydliště. Skutečná planeta Terra
vystoupí  do  vyšší  frekvence  a s  ní  všechny  bytosti,  jež  rozšířily  své  vědomí.
Nebudou tedy více vázané na masové vědomí.

V hologramu již vědomí celku narůstat nebude, ale bytosti se mohou vyvíjet
a zvyšovat  své vědomí individuálně.  Na této úrovni  husté hmoty budou bytosti
v jakémsi super pohyblivém matrixu, v holografickém odrazu svého individuálního
bytí. V okamžiku přechodu a rovněž po dobu pobytu v hologramu budou mít doko-
nale realistické životní podmínky a nadále se budou zabývat svými dosavadními
činnostmi. Každý, kdo po dobu pobytu v hologramu nezvýší své vibrace, se bude
do něj opětovně inkarnovat, aby se mohl věnovat procesu zvyšování kvalit svého
vědomí. Tyto bytosti budou muset neustále opakovat čestná kola nových inkarnací.
Od  svých  duchovních  pomocníků  a průvodců  však  vždy  obdrží  pomoc,  aby
dosáhly svého duševního cíle.

Odpovídá to funkci jádra Květu života, centra duševního ohně. Toto neustálé
pulzování se podobá volání Prvotního zdroje a nikdy neutuchá. Božská rotace ne-
přetržitě bdí nad všemi inkarnovanými bytostmi a žádné individuum hledající zku-
šenosti se nemůže ztratit. Vězte, že všechny úrovně bytí, bez ohledu na kvalitu je-
jich vibrací, směřují k jednotě, a že spirála božského světla je v sobě všechny sjed-
notí.  To  je  nejvyšší  cíl,  ba  nejvyšší  a nejčistší  myšlenka  Prvotního  zdroje,
Pratvůrce  všeho  bytí,  vašeho  matky-otce  Božství,  z něhož  pochází  všechno
tvorstvo. Žádná bytost se neztratí. Jednou všechny splynou s Prvotním zdrojem,
bez  ohledu  na  to,  jak  rozdílně  se  od  něj  vyvinuly.  Jednou  budou  všechny
následovat proud božského nádechu. Možná vás bude zajímat, co se stane s těmi,
kdo do té  doby zvýšili  své frekvence  natolik,  že se  stanou svědky nesmírného
nárůstu frekvenčních vibrací planety Země.

Všechny vědomé bytosti, jež poznaly kosmické zákonitosti, a ony uplatňují ve
své každodenní realitě, zažijí jedinečné a výjimečné okamžiky. Již teď svým rozší-
řeným vědomím začnou vnímat skutečnost z úplně jiného pohledu. Jelikož se nyní
na  vaší  úrovni  bytí  projevují  obě  frekvence  současně,  vědomé  bytosti  budou
vnímat nové události a bude jim to připadat jako film promítaný na plátně. Jsou
tichými pozorovateli ve světě, jenž pro ně přestává být jejich realitou a jenž jim
způsobuje – hlavně v době velkých změn vědomí – obrovské potíže.  S rostoucí
intenzitou mohou vnímat, jak se každým dnem více a více osvobozují a mají větší
odstup od masového vědomí. Svět jim stále  častěji připadá jako bolestivá iluze
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a události pozorují už jenom s odstupem či zvenčí. Jejich vědomí se osvobozuje ze
zaostalých  vzorů  a událostí  staré  úrovně  bytí.  Dosavadní  struktury  se  začínají
rozpadat a jejich energetický význam se pro vědomou bytost postupně rozpouští.
V závislosti na změněném stavu vědomí a neustálém zvyšování tělesných vibrací
pro  tyto  bytosti  pomalu  a nepřetržitě  vzniká  uprostřed  starého  nový  svět.  Tato
etapa  virtuálního  přechodu  je  v lidské  řeči  a pro  vaše  chápání  pouze  těžko
definovatelná. Stará existenční úroveň se od vás harmonicky odpojí. Fáze přechodu
bude skutečná, a proběhne šetrně. Vaše stará realita se bude hlavně díky vašemu
změněnému  úhlu  pohledu  a s  ním  souvisejícími  novými  okolnostmi  stále  více
rozpadat. Moudrostí uplatněnou v životě stvoříte nový svět. Je to nová příčina, již
v sobě vytvoříte a jež se okamžitě odrazí v podobě změněné struktury vaší reality.
Jak uvnitř – tak venku!

Jistě vás zajímá, zda zůstanete i nadále ve spojení s vašimi blízkými, rodinnými
příslušníky, přáteli, příbuznými či známými, kteří zatím setrvají ve starých struktu-
rách. Nuže, bytost z vyšších frekvencí může kdykoliv vstoupit do nižších frekven-
čních úrovní, avšak nikoliv naopak. Bytosti, jež svá těla přizpůsobily páté dimenzi
mohou vždy vstupovat do reality svých blízkých v nižších frekvenčních úrovních
a pomáhat  jim v procesu  zvyšování  vědomí  bez  toho,  aniž  by  jim to  uškodilo.
Avšak  v případě,  že  zvýšíte  své  tělesné  vibrace  a vaše  skutečnost  se  naprosto
změní, sotva budete mít zájem vracet se do starých světů – s výjimkou již zmíněné
pomoci druhým. Nějakou dobu budou oba tyto světy existovat vedle sebe, aniž by
to způsobilo škody zatím nevědomým bytostem. Etapa přechodu je pro nevědomé
sotva citelná, vědomí ho však pocítí v plné míře. Pro vědomé bytosti je to radostný
proces. Budou vnímat lehkost této prožívané moudrosti se všemi jejími důsledky.
Tak vznikne nebe na Zemi. Údobí přechodu je nádherné a plné světla. Očekávejte
je proto v radosti, nebuďte vystrašení a zbavte se pochybností! Vězte, že to, co se
kolem vás děje, je překrásné období plné světla! O všechny bytosti je postaráno,
a každá je pod ochranou svých duchovních průvodců. Proste je o pomoc v různých
životních situacích. Požádejte je však o pomoc vědomě, z čistého srdce, nechejte se
vést  a buďte  za  to  vděční.  Každá  bytost  může pro sebe  požádat  o tuto pomoc.
Všímejte si poté každého usměrnění, které z vyšších sfér dostáváte. Nemusí to ale
být vždy podpora, jak si ji představujete vy. Stačí, pokud se spolehnete, že vám
přinese pro vás ten nejoptimálnější výsledek. Možná to tedy nebude vždy tak, jak
byste si přáli nebo si to sami vymysleli; někdy budete muset vykročit i na nové
stezky.  Otevřete  se  pro  nové  a rozšiřte  svůj  obzor  nejrozmanitějším  formám
pomoci. Nedovolte svému rozumu, aby vás připravil o podporu vašich duchovních
průvodců. Zablokovali byste si tím možnosti nesčetných způsobů, jak lze dospět
k cíli,  nebo k mnohem lepšímu výsledku, než jaký jste sami očekávali.  Prožijte
dobu  přechodu  a zvyšování  frekvencí  na  planetě  Zemi  radostně  a zúčastníte  se
tohoto nádherného procesu. Máte na výběr: Kudy půjdete? Uvědomte si však, že
pouze  tato  cesta  vás  posune  o hodný  kus  dále,  na  další  vývojový  stupeň.
Osvoboďte se od všech zastaralých  vzorů myšlení  či  chování a otevřete se pro
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nové způsoby bytí. Umožněte, aby se do vašeho života dostalo nové. Rozlučte se
s balastem  dávno  zašlých  dob:  pak  užasnete  nad  výrazně  pozitivní  změnou.
Zažijete lehkost bytí již zde, na vaší úrovni existence, a poznáte skutečný smysl
a cíl vaší inkarnace.

Nechejte se vést moudrostí a naslouchejte svému srdci. Nakolik se vám líbí váš
starý svět? Jste opravdu šťastní a je vaše bytí naplněné? Volte tudíž moudře a dop-
řejte si čas na duchovní zrání. Pročítejte si má slova znovu a znovu, a ona naplní
vaše  srdce  i jádro  vaší  duše  božským světlem a umožní  vám vykročit  na  nové
stezky!  Neuzavírejte  se  pravdě  a umožněte  božské  energii  lásky,  aby  zaplavila
vašeho ducha. Nyní má každý-každá z vás možnost nově nasměrovat své životy.
V této knize vám předávám všechny klíče, které vám urovnají hrbolatou cestu ke
svobodě.

Nechejte si každopádně čas pro svůj vnitřní růst, neboť většinou je nezbytné,
abyste naprosto změnili smýšlení. Nevzdávejte se ukvapeně, jestliže se ihned ne-
dostaví vytoužený úspěch. Raději hledejte příčinu ve svém nitru, neboť jejím pů-
vodcem  jste  vždy  jedině  vy  sami.  Zacházejte  se  svými  životními  okolnostmi
vědomě. Všímejte si svých slov, myšlenek; pozorujte, jak se chováte, protože se to
odrazí ve vaší realitě. Pozorně zkoumejte své emoce a pečlivě s nimi zacházejte.
Uplatníte-li v praxi všechny tyto moudrosti, samočinně se před vámi otevřou brány
nových úrovní bytí  a vy se stanete součástí nového světa.  Je pouze na vás,  pro
kterou  z realit  se  rozhodnete.  Ať  se  má  slova  dotknou  vašeho  srdce  a zaplaví
vašeho ducha, a vaše duše se vysvobodí z pout této úrovně bytí!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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SKUTEČNÝ VÝZNAM ČASU
A nyní se budeme věnovat faktoru čas – snad největšího nepřítele všech procesů
vašeho života. V závislosti na okolnostech je vám pozitivně nebo negativně naklo-
něn. Pokud jej vnímáte v souvislosti s iluzí stárnutí a vnitřních hodin člověka, pak
je spíše vaším nepřítelem. Životem procházíte většinou rychle – a příliš spěcháte.
Roky plynou a vy jenom tiše přihlížíte, jak vám čas utíká.

Co se týče kvality vašeho života, propůjčili jste této uměle vytvořené iluzi ob-
rovskou moc. Váš duch a vše kolem vás se řídí podle této iluze. Rádi byste v životě
dosáhli toho nebo onoho, kdybyste jen – což je vaše argumentace – měli trochu ví-
ce času. Skláníte se před touto obrovskou lží. Ve skutečnosti však máte všechen
čas světa na to, abyste svého ducha naplnili radostí z prožitků. Inkarnovali jste se
na hmotnou úroveň bytí proto, abyste tento klam zrušili,  rozpustili  a určili  času
zcela nový význam. Dosud jste si jej vykládali nesprávně a nechávali se od něho
utlačovat. Ženete se vlastním životem a neustále přitom máte pocit, že to nebo ono
nestíháte, anebo že čas příliš rychle ubíhá. Podíváte-li se do zrcadla, tuto iluzi ještě
posílíte,  poněvadž se vám zdá, že příliš  rychle stárnete  – a tento váš dojem se
zákonitě  musí  ve  vašem  životě  také  projevit.  Pravidelně  své  stárnutí  vesele
oslavujete  a do  každého  nového  krátkého  roku  si  jeden  druhému  přejete  vše
nejlepší. Nevyhnutelným důsledkem je pak to, že rok od roku skutečně stárnete.
A příčinou je právě vaše pokřivené a umělé pojetí faktoru času. Ve skutečnosti je
to iluze, jíž se nejste schopni vzdát. Význam, který jí připisujete, je pro vás příliš
velký.  Neustále  počítáte  minuty,  hodiny,  dny,  týdny,  měsíce  či  roky.  A proč
vlastně? Je to zcela nesmyslné. Kromě jiného to vašemu tělu poskytuje příčinu pro
iluzi stárnutí. Vy však nemusíte stárnout! Neustále potřebujete nějaký orientační
bod, jinak se ztrácíte. Měli byste však své vnímání času, respektive pocit, jenž si
s ním spojujete, přeformulovat; aby ho vaše vědomí nevnímalo jako stárnutí, ale
pouze jako orientační  bod, který vám umožní procítit  proces  naplňování  vašich
neustále se stupňujících vnitřních i vnějších poznatků. Nikdy byste při dosahování
svých cílů neměli dopustit, aby na vás čas tlačil. Tento tlak je zhoubný, produkuje
jenom negativní emoce a přináší stejné neblahé důsledky. Čas v podobě, v jaké jej
znáte,  je  iluze.  Je  to  vaše  míra,  podle  níž  se  orientujete  na  vaší  úrovni  bytí.
Vnímáte jej pouze lineárně a rozlišujete mezi minulostí, přítomností a budoucností.
Jestliže se vám jej  však podaří  zakřivit,  všechny časy budou probíhat  současně
vedle sebe. Ten, kdo ovládne čas, rozpozná smysl a účel této iluze, ba umí s časem
pracovat,  je  skutečným  mistrem  času  i prostoru.  Čas,  stejně  jako  všechno  ve
vesmíru, se pohybuje v kruhu a má konstantní rychlost. Je to neustálý a neměnný
rytmus. Čas sice existuje, ale má zcela jiný charakter než ten, jaký mu připisujete
vy. Čas kdysi pradávno vytvořil Prvotní  zdroj,  aby bylo možné rozlišovat mezi
jednotlivými  úrovněmi  poznání.  Bez  času  by  nebylo  možné  rozpoznat  růst  ani
zrání. Z toho důvodu vznikl čas v podobě myšlenky Prvotního zdroje. Ohraničuje
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jednotlivé  zkušenosti  a poskytuje  jim  časový  rámec,  okno,  v nekonečném
a neomezeném vesmíru. Zkušenost se tak může uložit – a teprve poté je růst vi-
ditelný. Význam času však nemá nic společného s tím, jak jej vnímáte vy. Připisu-
jete mu zcela jinou hodnotu, než jakou ve skutečnosti má. Omezujete tak svého du-
cha, ovlivňujete své stárnutí i jednotlivé etapy ve svém zdánlivě krátkém životě.
Necháváte se časem tlačit a ovládat – a vůbec si přitom neuvědomujete, že jej mů-
žete měnit podle svých představ. Pokud byste jej začali vnímat jinak, zjistili byste,
že jej lze i natahovat. Čas je pouze pocit; ve skutečnosti totiž neexistuje. Je to poci-
tový stav vašeho bytí. Duch dovede najednou fungovat ve více časových úrovních.
Vedle sebe existuje současně více pravděpodobností; jsou to nerealizované mož-
nosti duše, které však ze zorného úhlu poznání konkrétní bytosti nemají hlubší výz-
nam.  Tyto  úrovně  jsou  ve  skutečnosti  iluzorní  a nereálné.  Nacházejí  se  v nich
pouze všechny možnosti duše, pro něž se nerozhodla a neuskutečnila je. Když se
v určité životní situaci a v určitém okamžiku pro něco rozhodnete, potom všechny
ostatní roviny možností v daném okamžiku zaniknou a přestanou vedle vaší roviny
bytí  existovat.  Dokud  se  však  nerozhodnete,  veškerá  pomyslná  časová  okna
možností zůstanou otevřená a vaše myšlenka se bude realizovat  ve všech svých
aspektech. Jakmile je zkušenost dokončena, předchozí možnosti se zruší a časová
okna se uzavřou.  To je důvod, proč jsou věštci  a vykladači  karet  schopni vidět
vždy jen jednu možnost. Konečný výsledek je však závislý pouze na svobodném
rozhodnutí  duše.  Výklad současnosti a budoucnosti  se řídí  na základě svobodné
vůle bytosti. A tudíž je to jenom jedna možnost, jak by budoucnost vypadat mohla,
přičemž to ale navíc závisí na pocitech, jež dotyčný v daném okamžiku prožívá.
Nedovedete-li  proto  zachovat  neutrální  vnitřní  postoj,  není  radno  chodit  ke
kartářce.  To,  co  vám vyloží,  bude vždy pouhým odrazem vašich obav  a emocí
v daném okamžiku. Zůstanete-li však neutrální, může věštec postihnout i skutečné
možnosti, a na jejich základě sestavit i budoucí obraz.  Jestliže se nedovedete od
emocí  odpoutat,  bude  předpověď  ukazovat  pohled  jen  na  jednu  možnost
přítomnosti  či  budoucnosti.  Bude  to  možnost,  která  bude  odrazem,  zrcadlením
emoce,  již  pociťujete  při  výkladu  karet.  Poté,  co  se  pro  jednu  z možností
rozhodnete,  brány ostatních se navždy a neodvolatelně uzavřou. S každou novou
myšlenkou  se  vytváří  další  a další  časové  okno  spojené  s celým  spektrem
možností, které jsou potenciálem pro formování možné budoucnosti. Jakmile je by-
tost prozkoumá a jednu z nich si zvolí, ostatní časová okna se opět uzavřou a mož-
nosti  v nich obsažené  se smažou.  Tyto  možnosti  lze  vyvolat  jen  do  okamžiku,
v němž se rozhodnete. Každé vaše rozhodnutí, které jste kdy učinili, je navždy ulo-
ženo v jádru Květu života a v Prvotním zdroji – a vy je můžete kdykoliv vyvolat.
K tomu je  třeba,  abyste  se  naučili  ohýbat  čas  a vědomě  se  pohybovat  z jedné
úrovně poznání do druhé. Zdánlivá minulost s možnou budoucností poté splynou
v jedno. Pro toho, kdo umí prolomit iluzorní hranice času, je snadné nahlédnout do
minulosti  i do  budoucnosti.  Jednoduše  otevře  jiné  časové  okno,  které  existuje
současně  vedle  toho  okamžitého  a skrze  něj  prohlédne  do  paralelních  světů.
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Nezobrazí se mu však žádné další možnosti, neboť to je zcela jiný proces. Časová
okna jsou vaše  uskutečněná  rozhodnutí  a jejich  odraz  v realitě.  Nicméně  každé
rozhodnutí,  které  bytost  učiní,  mění  celkový  obraz  její  budoucnosti.  Proto  je
budoucnost neomezená a zdánlivě nadčasová. Čas totiž skutečně existuje pouze na
to,  aby bylo možné porovnávat  stupně poznání  a kvůli  jejich  kontrole v oblasti
zdánlivě pevného světa. Je to pouze kontrola procesu uvědomování si a růstu duše.
Čas nikdy neměl být měřítkem stárnutí; tento význam jste mu připsali vy sami, je
to pouze vaše iluze. Připravili jste se tím o nesmrtelnost a neomezenost svého těla
a ducha. Žijete v sebeklamu, jestliže si myslíte – nebo ještě hůř, když jste přesvěd-
čeni o tom, že musíte zestárnout a zemřít. Navíc umocňujete tuto víru svými oba-
vami, že ve stáří nebudete dostatečně materiálně zaopatřeni. Tím propůjčujete času
i stárnutí váhu, což váš život zbytečně zkracuje a především hodně znepříjemňuje.
Dejte si říct. Naletěli jste celým svým tělem a svou duší, a nyní je třeba, abyste se
od této lži osvobodili! Jste toho schopni; avšak vím, že není pro vás snadné zbavit
se svých pevných přesvědčení, které každý den žijete. Ale vězte, že to, o čem vám
tu  vyprávím,  je  pravá  podoba  vaší  skutečnosti.  Kdybyste  tuto  pravdu  znovu
dovedli  přijmout,  vaše  epifýza  a hypofýza  by  opět  rozkvetly,  rozvinuly  svoje
funkce – a váš duch by zazářil. Tyto překrásné květiny sídlící ve vašem mozku jste
donutili k hlubokému spánku a přemluvili své tělo, aby potlačilo jejich úlohu. Víte,
že právě to je příčinou, proč umíráte? Víte, že jste pouze svým přesvědčením, že
musíte  zestárnout  a zemřít,  přinutili  své tělo k tomu, aby omezilo funkci  těchto
žláz? Kdyby hypofýza začala opět naplno fungovat, uvolnil by se hormon, a ten by
proces  umírání  okamžitě zastavil.  Ve stejném okamžiku byste přestali  stárnout,
protože i to je pouze iluze vašeho rozumu, nikoliv skutečná realita. Proč jste času
připsali  takovou  nesmyslnou  důležitost?  Tím  jste  uvedli  do  pohybu  zbytečný
proces  stárnutí.  Je  to  iluze  a vy byste ji  měli  prohlédnout,  jinak  se  nevyvážete
z pout této úrovně bytí. Vaše vědomí musí tuto skutečnost přijmout jako realitu
a procítit ji. Nebude pro vás snadné zlomit tuto falešnou realitu smrti. V hmotném
světě  jste  propojeni  s davovým  vědomím  všech  inkarnovaných  bytostí,  a tudíž
bude k rozpuštění tohoto klamu potřeba velmi silného ducha. Pochopili jste koneč-
ně, proč vaše duše tolik touží po věčnosti a proč máte neustále pocit, že rychle stár-
nete? Proč chcete být věčně mladí a proč z celého srdce toužíte po dlouhém životě?
Vaše duše se s vámi snaží komunikovat, ale vy si to vždy vyložíte špatně. Kráčíte
přesně  opačným směrem a ve  snaze  tento proces  oddálit,  vyhledáváte  plastické
chirurgy a žárlíte  na mládí druhých. Tato touha vaší  duše je jejím opravdovým
voláním  o pomoc.  Překonejte  hranice  času,  uskutečněte  vše,  co  vám  říkám,
a dosáhnete ztracené svobody. Potom budete moci o čase volně rozhodovat a ve
svém těle setrváte tak dlouho, jak si to bude vyžadovat proces vašeho uvědomění
a sbírání  zkušeností.  Čas  není  mírou  stárnutí,  ale  pomůcka  pro  vymezení
a zachycení zakoušených úrovní poznání každé duše. Vy jste připravili čas o jeho
skutečný smysl, a proto jen vy sami se můžete z této lži také vymanit, uvědomíte-li
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si má slova a přijmete je za svá. Vraťte se ke svému pravému počátku a zbavte se
pout, jež vás drží v zajetí jako otroky v této úrovni bytí.

Chápete,  co  vám  tu  říkám?  Necítíte,  jak  se  vaše  srdce  touží  otevřít?
Naslouchejte  tomu,  co  se  vám  pokouším  vysvětlit,  a nezavírejte  svá  srdce
mávnutím rukou s tím, že to je jenom pohádka. Je to pravda – a já vás prosím,
abyste ji pochopili! Jste uvězněni ve velké lži – a celá vaše společnost tuto realitu
odráží. Necháváte se pojistit, abyste byli na stáří materiálně zabezpečení, ale stejně
se děsíte toho, co všechno se vám nestane, až opravdu zestárnete. Tuto lež prožívá
celá vaše společnost  a vy se tímto klamem necháváte  stále více spoutávat,  aniž
byste si připustili myšlenku, že existují i jiné možnosti. Proč se zaplétáte do této
mašinérie  strachu  a proč  tak  bezmyšlenkovitě  přijímáte,  že  vaše  tělo  stárne
a umírá? Dovolujete mocným, aby vás drželi v šachu, ba poslušně představujete
svoji  roli  v jimi  inscenované  hře.  Nebráníte  se  tomu,  zůstáváte  zticha  a jste
přesvědčeni, že toto je skutečná realita. Viděli jste sci-fi film Matrix? Divili byste
se,  kdybyste  zjistili,  že  je  to  tak  doopravdy.  Jste  uvězněni  v hologramu
vytvořeného ze lží a intrik bytostí, jež profitují z vašeho strachu a jež mají velký
zájem na tom, aby vás udrželi ve hře. Film sice neodpovídá skutečnosti do detailů,
ale svou podstatou ano. V rámci této úrovně bytí vás ovládají mocné energie, jež
vás  svými  manipulacemi  udržují  ve  spárech  smrti.  Jenom  když  se  probudíte
a otevřete se novým myšlenkám a možnostem, tehdy se můžete z tohoto zajetí os-
vobodit a žít svoji pravdu. Ožijte proto znovu, začněte zářit a nenechejte se dále
obelhávat.  Prosím vás,  úžasné  duše,  vezměte  si  zpět  svoji  svobodu a probuďte
svého  ducha  ke  skutečnému  životu!  Seberte  svoji  tvůrčí  sílu  a naučte  se  opět
vědomě využívat svého ducha. Zacházejte se všemi živými tvory s úctou a objevte
v sobě ohleduplnost a laskavost. Všechny negativní vlivy byly vytvořeny s jasným
cílem, aby vás roznítily proti sobě a zasely ve vás zlobu, strach,  násilí  a závist.
Nedopusťte,  abyste  vy  a vaše  děti  ještě  hlouběji  zabředli  do  tohoto  zotročení.
Převezměte  kormidlo,  změňte  směr  jízdy  a převezměte  velení.  Nenechejte  se
neustále ovlivňovat jinými. Nedovolte jim, aby řídili váš život. Změňte konečně
úhel svého pohledu a rozšiřte si obzory! Staňte se opravdu vědomými a moudrými
bytostmi – a získejte zpět svoji svobodu! Rozšifrujte pravý význam času pro lidi
a bytosti – a osvoboďte se skrze volání svého srdce z této úrovně bytí, kde jsou
zotročované vaše duše. Vymaňte se z toho, jinak se sem budete muset stále vracet,
dokud  konečně  nerozpoznáte  tuto  jedinou  platnou  pravdu.  Sami  určujete,  jak
dlouho se budete podílet na hře jiné strany, nebo jestli se konečně vymaníte z této
iluze  a klamné  reality.  Probuďte  se  konečně,  spící  duše,  k plnému  vědomí!
Nevzdám  to  –  a  tato  slova  a poznání  vám  budu  neustále  opakovat,  dokud  se
neprobudí i poslední spící duše a nezbaví se pout, jež ji vážou k této úrovni bytí.
To, co vám zde předávám, není žádná magie, ale skutečná povaha času a iluze,
kterou  mu  připisujete.  Nemáte  na  výběr,  vy  úžasní  tvorové!  Pokud  toužíte  po
věčnosti a chcete žít v mladém a vitálním těle, je nutné se této iluze zbavit. Čas
sice existuje,  ale jeho význam je zcela  jiný než ten, jaký mu přikládáte.  Svým
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přesvědčením  a silou  svých  myšlenek  jste  čas  omezili,  a připravili  se  tak
o svobodu.  Vaše  přesvědčení  a váš  strach  vás  udržují  v této  spirále  lži,  a ta
v žádném  případě  neodpovídá  realitě  a pravdě.  Vymaňte  se  ze  zaběhnutých
způsobů myšlení a pevných představ, dovolte své duši projevit její nejhlubší touhu
a vyslechněte její volání. Prosím vás, nevykládejte si je špatně a neoslabujte jejich
účinek tím, že je prohlásíte za iluzi či pouhé snění. Vpusťte má slova do svého
srdce  a ke  svým  myšlenkám,  a učiňte  tak  první  krok  ke  svobodě.  Opravdu  ji
můžete  dosáhnout.  Brání  vám v tom pouze  to,  že  se  příliš  vážete  na  víru  vaší
společnosti, a sice, že existuje jenom to, co jste schopni vnímat smysly. Jenže, co
vnímáte jako domnělou pravdu, je vlastně lež a výsledek vlivu mocných, kteří vás
chtějí  udržet  v zajetí  této  úrovně  bytí.  Prosím  vás,  abyste  si  má  slova  znovu
a znovu přečetli,  ona tím proniknou do vašeho ducha. Nedovolte rozumu a egu,
aby ovládly vaše srdce, čímž by vám zatarasily cestu ke svobodě! Rozum má rád
vše pod kontrolou, každou věc si ihned musí nějak zdůvodnit; a čemu nerozumí, to
odsoudí  jako  nesmysl.  Je  to  tak  zkonstruováno  vědomě;  teď  však  nadešel  čas
nechat promluvit srdce a ducha. Ony jsou klíčem k vaší duši, na rozdíl od rozumu
a ega.  Je  na  čase  zbavit  je  moci  nad  vámi.  Zbavte  se  nízkých myšlenek  nebo
zdánlivě  logických  úhlů  pohledů;  vždyť  jsou  omezené  a brání  vaší  duši
v rozpoznání pravdy. Chcete-li poznat pravdu, vyřaďte rozum ze hry a nenechejte
se omezovat  přesvědčeními  ostatních, ba především praktikujte  toto poznání ve
svém životě. V této hře se každý musí spoléhat sám na sebe. Jakmile nastoupíte
novou cestu, nikdo vám vaše rozhodnutí nemůže vzít. Každý se musí rozhodnout
sám  rozpoznat  pravdu,  a hlavně  ji  realizovat,  žít!  Nesnažte  se  nikoho  a nikdy
přesvědčovat! Tímto procesem musí projít každý sám. Pokud je třeba, podělte se
s ostatními  o své  poznání,  stůjte  si  za  ním  a nenechejte  se  odradit  cizími
námitkami.  Staňte  se  živým  příkladem  pro  druhé  –  a  ukažte  jim  cestu  svým
životem tím, že ho změníte. Získejte zpět svobodu a nenechejte se ovlivnit těmi,
kdo ve svém vývoji zatím nejsou natolik daleko. Vy sami jste zodpovědní za svůj
život; nikdo jiný vás o toto privilegium nemůže připravit. Nenechejte se již dále
svazovat iluzí času a smrti; a nevěřte ostatním, až vás budou přesvědčovat, že ve
svém  těle  nemůžete  zůstat  libovolně  dlouho,  pokud  to  slouží  procesu  sbírání
zkušeností.  Sami se můžete rozhodnout,  jak dlouho zůstanete ve svém vitálním
a mladém těle na vaší úrovni poznání. To je pravda a žádná iluze! Osvoboďte se
z vlivu či z moci, kterou má nad vámi iluzorní čas, a vezměte si zpět, co vám patří
–  svobodu.  Nevracejte  se ke své každodenní  rutině,  nezapomeňte  na má slova,
vezměte si je k srdci. Pořádně prozkoumejte svůj život i se všemi událostmi. Pak si
přehrajte v myšlenkách další možnosti, připusťte je a přijměte je. Začněte si hrát
s časem a zbavte se iluze smrti či nevyhnutelného stárnutí. Pozorně vnímejte, jaký
pocit  vás  spájí  s časem.  Především  si  však  propojte  tato  slova  s výpověďmi
v kapitole  Síla myšlenky,  začněte svůj život vytvářet  jinak a vědomě. Tato slova
jsou pravdivá a jsou klíčem k pochopení významu času. Zbavte se moci, kterou
nad  vámi  má  ve  vaší  úrovni  bytí,  a dejte  mu  nový  význam.  Přestaňte  žít
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budoucností nebo minulostí, jelikož tato časová okna mají velký vliv na váš život
teď, v přítomném okamžiku. Kdykoliv si oživíte neradostné okamžiky z minulosti,
nabíjíte tyto staré myšlenky, umocňujete je novou energií, jež zastíní utváření vaší
přítomnosti.  Nevědomky  tak  ničíte  drahocenný  přítomný  okamžik.  Nechejte
minulost  na  pokoji,  a pokud  už  si  budete  chtít  zavzpomínat,  pak  vždy  jen  na
příjemné a pozitivní věci. Nikdy se nevracejte k negativním událostem. Nechejte je
spát a již je nikdy nepřivolávejte. Obalte je do světla, rozlučte se s nimi a pošlete
pryč.  Co se stalo,  stalo se.  Nicméně tyto zážitky mohou zničit  vaši  přítomnost
a negativně se projevit v budoucnosti. Oprostěte se od minulosti a svůj život vyt-
vářejte tady a teď. Pouze přítomný okamžik je pro vás důležitý – jenom vněm mů-
žete sbírat zkušenosti a tvořit svůj život. Budoucnost ve skutečnosti neexistuje, je
to pouhá iluze, výmysl vašeho rozumu. Přestaňte o budoucnosti snít a uskutečněte
své  malé  i velké  vize  tady  a teď.  Nesněte  o budoucnosti,  poněvadž  už  v tomto
okamžiku je minulostí. Začněte se na čas dívat jinak. Když ho budete vnímat, jako
doposud, své sny neuskutečníte. Neustále totiž do nich promítáte faktor času, což
vás  omezuje.  Vše,  po čem toužíte,  utvářejte  v přítomnosti.  Vytvořte si  v duchu
obraz  svého  naplněného  snu.  Tím,  že  vytěsníte  aspekt  budoucnosti  a svůj  sen
procítíte jako součást své současné reality, zákonitě se předmět vaší touhy skutečně
zmaterializuje. Již chápete, jak to chodí? Vidíte ty souvislosti? Zaposlouchejte se
do  svého  srdce  a naleznete  v něm  řešení  všech  svých  pomyslných  problémů.
Zbavte  se  představy,  že  existuje  nějaká  budoucnost.  Přestaňte  snít  o tom,  že
jednoho krásného dne dosáhnete toho či ono ho. V tom případě vždy zůstane jen
u snění.  Uvědomte  si  to  teď  a tady  –  a  představte  si  svůj  sen  v duchu  jako
skutečnou  realitu.  Jenom  tak  jej  potom  budete  moci  opravdu  zažít.  Netvořte
budoucnost  jako  vizi,  ale  přijměte  ji  coby  naplněnou  a právě  prožívanou  či
pociťovanou skutečnost. Jen tak se může váš cíl zmaterializovat. Kdykoliv máte
o svém životě  nějakou představu,  okamžitě  ji  v duchu přeměňte  na  prožívanou
skutečnost.  Pouze  tak  lze  utvářet  přítomnost  podle  vašich  představ.  Jen  tak  je
možné,  abyste  zažili  ty  nejvelkolepější  plány.  Zapomeňte  na  zastaralé  zvyky
a nechtějte přežívat život v budoucnosti. Žijte v přítomnosti. Jedině způsob, jakým
formujete přítomnost všemi svými myšlenkami, emocemi nebo výtvory, určuje její
skutečnou  kvalitu.  Pouze  přítomnost  je  všudypřítomná  a může  být  i prožívána.
Pouze  tento  okamžik  je  rozhodující  pro  ten  příští  se  všemi  jeho  aspekty  či
možnostmi. Užívejte si přítomného okamžiku a tvořte svůj život vědomě. Poznejte
konečně, že vše potřebné máte; pozvedněte své vědomí z pout a lží o nedostatku,
že vám něco chybí! Všechno je zde pro vás! Pouta si vytváříte sami silou myšlenek
a neschopností připustit si něco nového. Uvědomte si to a dopřejte si, aby se vaše
největší vize v životě zrealizovaly. Dodejte jim v přítomném okamžiku potřebnou
energii a své emoce i svá slova volte tak, jako byste vytouženou věc již ve svém
životě měli. Pouze tehdy, bude-li ve vás tato energie volně a bez zábran proudit,
přivoláte to,  po čem toužíte.  Už chápete,  jak to funguje? Rozumíte,  co se vám
celou  dobu snažím říci?  Pokud si  budete  jen  přát  či  doufat,  abyste  to  či  ono,
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jednoho  krásného  dne  v životě  prožili,  nebo  získali,  nikdy  toho  nedosáhnete.
Neboť vaše myšlenky se spojí s emocí nedostatku, a ta je negativní. Je to tak!!
Přivoláte  tak  k sobě  do  svého života  pouze  zkušenosti  nedostatku  –  a  váš  sen
zůstane nenaplněn. Emoce zde hrají rozhodující roli.

Přestaňte si proto něco přát nebo v něco doufat. Pouze pevné vědomí toho, že
to  již  máte,  neboť  si  zasloužíte,  abyste  to  zažili,  může  ve  vašem životě  nabýt
formy.  Buďte  emocionálně  pevně  přesvědčeni,  že  se  vaše  vize  již  uskutečnila;
teprve  poté  se  bude  moci  realizovat  v přítomném  okamžiku.  Zbavte  se  iluzí
a nevytvářejte  budoucnost  způsobem,  jaký  znáte  doposud.  Žijte  v přítomnosti
a odpoutejte  se  od  minulosti  a od  budoucnosti.  Vše,  co  připustíte  tady  a teď,
můžete v přítomném okamžiku i prožít. Žijte vždy v tomto okamžiku, utvářejte jej
pozitivně a naplňujte ho svými největšími vizemi. Prociťte, že váš sen již ve vašem
životě existuje, a vděčně jej přivítejte. Zahalte jej do světla a radosti; a poděkujte
za  to,  že  se  uskutečnil.  Čas má ve vašem životě příliš  velkou moc,  a vy máte
možnost  ji  silou  svých  myšlenek  zlomit.  Buďte  zase  svobodní  a realizujte  své
nejvelkolepější  vize!  Žijte  tady  a teď,  neboť  pouze  v přítomném  okamžiku  se
utváří vaše domnělá budoucnost. Nepromarněte jej tak, že se budete zabývat něčím
vzdáleným.  Život  tvoříte  tady  a teď,  a nikde  jinde.  Uvědomte  si  tuto  pravdu
a začněte konečně žít tak, jak byste skutečně chtěli! Stále více budete schopni vidět
souvislosti  a váš  život  se  začne  utvářet  zcela  novým  způsobem,  poněvadž  se
postupně změní váš úhel pohledu na okolní svět i vaše vědomí. K dispozici máte
dvě cesty – a je pouze na vás, pro kterou z nich se rozhodnete.  Vězte však, že
z pout této úrovně bytí vede jenom jedna. Jinak se budete muset neustále vracet do
světa hmoty či zdánlivých realit, dokud jednoho dne neprohlédnete a nevezmete si
má slova k srdci.  Až se tak stane, dotknou se vaší  duše a ukážou vám cestu ke
svobodě. Nenechejte se nadále obelhávat a ovlivňovat. Kéž má slova osloví vaše
srdce a urovnají vám cestu ke svobodě! Pravda je jen jedna. Až budou vaše srdce
s vaším duchem připraveni ji  přijmout, pochopíte klíč k moudrosti, jenž vám tu
předávám.

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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SÍLA MYŠLENKY
To  je  pravděpodobně  nejdůležitější  téma  lidstva,  poněvadž  kdyby  nebylo
myšlenky, neexistovala by v Univerzu žádná bytost. Bez cílené a koncentrované
myšlenky ducha by se nic nerozpohybovalo, nerealizoval by se jediný proces.

Duch je nejsilnějším a nejmocnějším nástrojem, který si vytvořil Prvotní zdroj,
aby se mohl poznat v nejrůznějších aspektech. Vše, co vnímáte smysly, vše, co si
myslíte a cítíte, je cílená myšlenková síla, jež vytváří reality. Každá vaše myšlenka
má jistý účinek. Myšlení tu není od toho, aby se využívalo k nesmyslným účelům!
Přesto se to však v průběhu času dělo – a dnes jen sotva který lidský duch využívá
své myšlenky cíleně, ba především vědomě.

Vy, lidé, neustále přemýšlíte. Ale neuvědomujete si přitom důsledky? Kdybyste
jenom  tušili,  co  svými  myšlenkami  způsobujete,  věnovali  byste  jim  více
pozornosti;  v každé vteřině vašeho bytí totiž vytváříte svoji individuální realitu!
Často se divíte, že se stávají věci, které jste dříve tušili. Nebude to spíše tak, že jste
události  vytvořili  a ovlivnili  sami svými myšlenkami? Něco podobného se vám
v životě  stalo  již  nesčetněkrát,  a vy  jste  pořád  přesvědčeni,  že  šlo  o náhodu.
Obelháváte však sami sebe, jelikož pouze vy jste zodpovědní za to, co prožíváte.

Pro některé z vás to nebude snadné přijmout, ale vězte, že jste opravdu tvůrčí
bohové všech prožívaných realit. Necháváte se však opačně řídit Paralelním zdro-
jem;  a ani  přitom  netušíte,  jakou  laskavost  tím  druhé  straně  způsobujete.
Nevědomě  zneužíváte  potenciál  svých  myšlenek,  aniž  tušíte,  jak  moc  jste
zmanipulovaní  druhými.  Ochotně  následujete  jejich  pokyny  –  a  ničemu  nebo
nikomu nevzdorujete.  Stěžujete  si  na těžký život  a všemi možnými způsoby se
snažíte najít východisko z patové situace. Vaše zdánlivě bezvýchodná realita však
většinou vyústí v ještě mnohem horší. Kdy se už konečně probudíte a vezmete si
zpět svoji svobodu? Kdy se napřímíte a vykročíte směrem, který pro vás byl kdysi
vytyčen? Musíte svým myšlenkám vrátit svobodu a plně ji prožívat. Nosíte v sobě
tu největší moc v celém Univerzu, ale využíváte ji pouze pro nevýznamné, anebo
dokonce zhoubné účely. Vše, co se odehrává ve vašem duchu, se zákonitě stává
vaší  realitou, a vy nemáte jinou volbu než ji  přijmout. Není jiné volby, a vy se
musíte naučit se silou myšlenky zacházet obezřetněji.

Tato  cesta  není  nijak  obtížná,  ale  není  pro  vás  ani  snadná,  protože  jste  se
mezitím dokonale ztratili v chaosu svých myšlenek. Zaměřili jste se už někdy na
jedinou myšlenku a sledovali její účinky? Budete-li k sobě upřímní, uznáte, že není
mezi vámi nikdo, kdo by měl své myšlení plně pod kontrolou a cíleně jej využíval
k utváření své každodenní reality. Zabýváte se neustále zbytečnostmi. Víte vůbec,
co tímto nesmyslným jednáním způsobujete? Své myšlenky jste zbavili jejich pů-
vodního účelu a zcela jste je zdeformovali. Neslouží již k formování zkušeností,
jež si vaše duše dala za úkol. Ducha využíváte výlučně k tomu, abyste se ještě více
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připoutali  k této úrovni bytí,  a vůbec jste si  neuvědomili,  jak tím zmutoval  váš
druh.  Zabýváte  se  myšlenkami,  jak  být  mladší,  krásnější,  bohatší,  váženější,
inteligentnější  a tak  dále.  To  vše  ale  hledáte  pouze  ve  vnějším světě;  a ani  na
okamžik  se  nezamýšlíte  nad  tím,  že  tuto  moc  –  dosáhnout  jakéhokoliv
myslitelného stavu těla a bytí – máte v sobě. Jenom s obtížemi vytváříte pro sebe
pozitivní  a krásné  věci,  zatímco  ty  negativní  k sobě  přivoláváte  neuvěřitelně
snadně.  Více  a více  tak  upadáte  do  vlivu  mocných  vaší  úrovně  bytí  a slepě
následujete  jejich  představy.  Už  dávno  nežijete  život,  jejž  byste  žít  měli,  ale
setrváváte v polospánku, neboť jenom v tomto stavu vás mocní mohou zneužívat
pro své účely.

Sílu myšlenky nevědomě uplatňujete k tomu, abyste svým strachům přisoudili
větší váhu. Vůbec vás přitom neudivuje, že tím strach do svého života vlastně při-
tahujete. Nikdo z vás nepoužívá své myšlenky dokonale vědomě a účelně. Pokud
byste  tak  činili,  bylo  by  vám  jasné,  že  jste  tvůrci  svého  světa  a máte  právo
svobodně vytvářet  svoji skutečnost  nezávislou na iluzorních realitách,  které zde
prožíváte.

Svou každodenní  rutinou si  realitu  vytváříte  na  základě  svých přání,  potřeb
a obav, a čas od času se pokoušíte tuto kletbu zlomit. Cožpak nevíte, že vše máte
na dosah? Stačí k tomu jediná ucelená a správně nasměrovaná myšlenka, dokonalá
představa a rozhodnost – a přitáhnete do svého života jakoukoliv skutečnost. Ne-
vyžaduje to komplikované metody, je to jedna ze zákonitostí vesmíru, a ta nemůže
být zlomena.

Schopnost tvořit dostala každá bytost do vínku. To ona je klíčem k naplnění
poznání  Prvotního  zdroje,  Stvořitele  vaší,  vašeho matky-otce  Božství  na  všech
úrovních bytí. Slouží k naplnění vašeho ducha na jeho cestě domů. Má ji každý
tvor inkarnovaný na Zemi; a nikdo z toho nebyl vyloučen.  Je třeba si to jenom
uvědomit, tuto schopnost v sobě objevit a rozluštit. Bez vědomého využití této síly
je  dokonalá  svoboda  nemožná.  Je  třeba  vymanit  se  z pout,  jež  vás  svazují,
a zharmonizovat se. Duch chce být svobodný, oproštěn od veškerých vazeb, které
neslouží k procesu jeho pozitivního uvědomění. Je to jediná možná cesta,  jíž se
musíte  vydat,  abyste  unikli  intrikám  mocných,  poněvadž  síla  myšlenky  je  tou
největší mocí v celém vesmíru. Nic není silnějšího a účinnějšího než ona, absolutně
nic – a to je skutečná realita! Nyní vás možná napadá, že něco podobného jste už
někde slyšeli, ale nevíte, jak tuto moudrost uplatnit, aniž byste se v myšlenkách
dopustili  chyby. Nuže, nikdo netvrdil, že tato cesta je přímá a snadná. Buďte si
však jistí, že je to pouze otázka jedné správně zacílené myšlenky – musíte odhrnout
oponu a vpustit světlo do svého vědomí. Nastupte cestu dokonalé svobody, neboť
myšlenky jsou opravdu svobodné a nespoutané.

Správně zacílenou myšlenku nemůže nikdo nijak zmanipulovat; ani vás nemůže
nikdo připravit o její pozitivní sílu – kromě vás samotných. Jenom vy sami jste
zodpovědní za její ztrátu a za to, že se necháte unášet proudem davového vědomí.
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To však není skutečná realita. Vy můžete do svého života přitáhnout vše, nač jen
lze pomyslet, pokud budete pevně přesvědčeni, že to dostanete. To je zákon, jenž
bude stále prahnout po svém naplnění.

V každé vteřině svého pozemského bytí vytváříte vše kolem sebe, ba dokonce
tvoříte i sami sebe. Toužíte po věčnosti a chcete vlastnit tělo, v němž se budete na
planetě Terra cítit dobře. Podrobujete se nejrůznějším útrapám, jen abyste se přiblí-
žili svému vysněnému či vzdálenému cíli. Tak jej však nedosáhnete, neboť nátlak,
který přitom vyvíjíte, působí na sílu myšlenky negativně. Děje se pravý opak; tlačí
vás do situací, jež nemají s naplněním vašich snů nic společného, a vy to ani nevní-
máte. Pouze poté, když soustředíte pozitivní energii vaší myšlenky, přivolá ona do
vašeho života to, po čem toužíte. Každá pochybnost a každá emoce spojená s nátla-
kem vám okamžitě znemožní dosažení cíle. A vy si pak můžete užívat realitu, kte-
rou  jste  vytvořili  svými  pochybnostmi.  Inu,  tímto  způsobem  radosti  v životě
opravdu nedosáhnete. Právě naopak, vytvoříte si mnohem větší tlak a utvrdíte se
v tom, že toho skutečně nedosáhnete.

Neustále navazujete na nové okolnosti a doufáte, že vás k domnělému cíli při-
vedou snad rychleji.  Neuvědomujete si,  nakolik jste zajati  v chaosu svých myš-
lenek, ba jak moc se podílíte na tvorbě své reality? Neustále máte po ruce nové
a nové výmluvy, abyste si to nemuseli přiznat. Je to však pravda. Vše okolo vás
odráží pouze kvalitu vašich myšlenek a toho, jak hodnotíte sami sebe. Prožíváte
pouze to, co jste si schopni připustit.

Dokud své myšlenky nebudete mít pod kontrolou, bude váš život řídit chaos.
Nezůstává vám nic jiného, než si znovu uvědomit svou myšlenkovou či duchovní
sílu a cíleně je využívat při utváření života. Není to žádná magie ani to nevyžaduje
speciální meditační techniky, pouze správně nasměrovanou a koncentrovanou myš-
lenku. Jste tvůrčí bohové a můžete do svého života přitáhnout vše, po čem toužíte,
neboť to je účelem a naplněním Zdroje. Zahrnuje to však všechny myšlenkové for-
my, včetně těch negativních, jež nemáte pod kontrolou. Zdroj nedosáhne naplnění
zotročením vašeho ducha, ale díky neomezenému proudu pozitivní energie vašich
myšlenek a realit, které tyto myšlenky tvoří. Režii nad svým životem převezměte
do  svých  rukou  a vědomě  vnímejte,  co  se  okolo  vás  děje.  V každičké  oblasti
vašeho bytí nesete zodpovědnost, jenomže máte problém tuto skutečnost přijmout.
Pomalu si začínáte uvědomovat dosah a vliv moci svých myšlenek, i toho, jak jste
ji zdeformovali, ale nevíte, jak to změnit. Jste vězni vlastních myšlenek a odtrhnuti
od  celé  palety  možností.  Dovedete  si  představit,  jací  byste  byli,  kdybyste  si
nezvolili  tuto cestu zapomnění? Byli byste všehoschopní! Mohli byste žít věčně
a přizpůsobovat své tělo zkušenostem, které tu na vás čekají.

Vaše současná realita je však zcela jiná a vaše tělesná schránka si s vámi dělá,
co se jí zlíbí, přičemž vy na to mlčky přistupujete. Tento proces se vám vymkl
z kontroly, jelikož tělo vždy poslouchá mocného lidského ducha. Vždy dělá to, co
mu poručíte,  a i  nadále vykonává svou funkci nástroje uzpůsobeného ke sbírání
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zkušeností. Ovšem nikoliv podle svého určení; zdeformovaly jej vaše představy.
Omezili jste rozsah jeho působnosti a možností – a ono nyní stárne či se rozpadá.
Zbavili  jste  jej  jeho  identity  a namluvili  jste  mu,  že  je  s ním  konec.  Svou
jedinečnou schránku jste připravili o její dokonalou funkci. Nyní se divíte, že se
ochotně, v souladu s vaším myšlením rozpadá a stárne. Čím více toužíte po věčné
mladosti, tím více roste i váš strach ze stárnutí a smrti, a brání vám v tom, abyste
tuto jednoduchou myšlenku uskutečnili. Do každé nesmyslné myšlenky vkládáte
všechny své emoce a vůbec se nezamýšlíte nad důsledky.

Je úžasné, jakmile své myšlenky nabíjíte pozitivními emocemi; pak se zákonitě
projeví ve vašem životě a přinesou vám štěstí. Pokud ovšem do svého vytouženého
snu  vpustíte  pochybnosti,  vrhnou  na  něj  stín  a zničí  jej.  A vy  se  s tím smíříte
a raději přesvědčíte sami sebe, že je to příliš krásné, než aby to mohla být pravda.
Vrátíte  se  ke  své  rutině  každodenního  a zapomenete,  co  se  stalo.  Váš  mozek
nepřetržitě  zpracovává  obrovskou  záplavu  myšlenek,  jež  jsou  uloženy
v magnetickém poli planety a hledají si svůj rezonátor. Musejí se vyvážit – to je
zákon vesmíru. Každá myšlenka – pozitivní či negativní – se musí jednou naplnit.
Jediný, kdo tento proces dovede umně a vědomě řídit, je duch každé bytosti.

Svoji realitu vytváříte například i tehdy, když sedíte u televize. Máte sice za to,
že vůbec na nic nemyslíte, ale jste zaplaveni proudy negativních a pozitivních in-
formací.  Vaše  emoce vás  nevědomě unášejí  do situací,  které  ve vás  vyvolávají
strach a hrůzu. Pokud jsou tyto pocity nutné proto, abyste se uvolnili, zacházejte
s nimi  vědoměji  a pokuste  se  v sobě  vyvolávat  pouze  pozitivní  emoce.  Nemá
smysl, abyste tok negativních informací jakkoliv umocňovali, poněvadž tím k sobě
přitahujete neuvěřitelný chaos.

Myslete na své děti a sledujte, co jim servírují vaše média. Mnohé z toho má za
úkol zmanipulovat jejich ducha. Například agrese, které na základě toho vznikají
v jejich těle,  mají  tendenci  se v jejich okolí  naplnit  a vybít.  Jejich myšlenky by
měly  zůstat  čisté,  neboť  to  jsou  neposkvrněná  stvoření  plná  pozitivní  energie.
Pokud byste byli nenucení jako vaše děti, více byste si užili mnoha věcí v životě
a vaše  starosti  by  zcela  zmizely.  Vy  je  však  namísto  toho  zahrnujete  svými
problémy a pudy.

Ukazujete jim realitu, která neodpovídá skutečnosti, ale jenom vašim vlastním
vjemům a pocitům. Zastiňujete tak svou bezmocností i jejich ducha, jenž je poté
neschopen využívat pozitivním způsobem vlastní energii. Tvarujete je nevědomky
podle svého obrazu! A přitom byste se od nich mohli tolik naučit! Neumíte se na
svět dívat očima úžasné a čisté dětské duše. Zapomněli jste to! Namísto toho je
svými nedostatky připravujete systematicky o to, co je pravdivé!

Víte, co tím způsobujete, když je taháte zpět do své iluzorní reality? Děti využí-
vají sílu svých přání ryzím způsobem, nevinně a nezištně, a nikdy neusilují o něco
negativního. Nevědí, co je to pochybovat, neboť pochybnosti jste si vytvořili pouze
vy sami! V tom jste opravdu mistři Univerza! Žádná jiná bytost nezbavila své myš-
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lenky jejich funkce a účelu natolik jako vy. Je skutečně podivuhodné, že vás ne-
zajímá, proč se svět okolo vás utváří tak, jak se utváří, a k čemu byl vlastně vytvo-
řen duch, váš motor. Nevyužíváte jeho potenciál naplno a kráčíte životem v polo-
spánku, bez jasného cíle. Jste tvůrci svých pochybných situací a neustále si vymýš-
líte nové a nové výmluvy, proč toho či onoho nemůžete dosáhnout. A pokud svého
cíle přece jenom dosáhnete, máte za to, že je to důsledek vlivu vnějších okolností.
Ani vás nenapadne, že příčinou jste vy sami!

Své štěstí spojujete s předpokladem, že nejprve musíte pro to něco konkrétního
udělat. Nevěříte tomu, že cíle lze dosáhnout i bez toho, aniž byste pro to cokoliv
udělali. Například, když po něčem toužíte, myslíte si, že nejprve musíte vydělat pe-
níze a teprve pak to získáte. Je to však obrovský omyl, který vůbec neodpovídá
skutečnosti,  ale  ovlivňuje  vaši  realitu.  K tomu,  abyste  něčeho  dosáhli,
nepotřebujete  žádné  speciální  okolnosti.  Ty  si  vymýšlíte  pouze  vy  sami.
Nedovedete si totiž připustit, že by se to mohlo uskutečnit jinak. A proto jste za
vše, co v životě získáte nebo nezískáte, odpovědni výlučně vy sami.

Pravdou však zůstává, že potřebujete jednu jedinou silnou myšlenku nasměro-
vanou na vytyčený cíl. Magnetická pole planety Terra poté pro něj již najdou odpo-
vídající rezonanční pole. Vy nemusíte dělat nic – pouze pevně a bez jakýchkoliv
pochybností věřit, že se vaše myšlenka naplní! Ničeho více! Skutečně, je to velmi
prosté  a nevyžaduje  si  to  žádného  dalšího  úsilí.  Jedinou  překážkou  v realizaci
vašich úžasných snů jsou vaše pochybnosti. Ty rovněž vysíláte do magnetického
pole vaší domovské planety a také ony mají tendenci se naplnit – a jednoho dne se
opravdu  i projeví.  Takto  vaše  negativní  myšlenky  anulují  pozitivní.  Tuto  hru
opakujete z okamžiku na okamžik, v každé ze svých inkarnací.

Jak dlouho ji ještě chcete hrát a vzdávat se zodpovědnosti za své myšlenky?
Vy,  úžasné bytosti,  jak dlouho budete ještě  v sobě popírat  tuto realitu;  namísto
toho, abyste ji  vědomě a cíleně využili? Proč si  nevezmete svou svobodu zpět?
Proč  nežijete  svobodně  a s  otevřeným  srdcem  jako  děti  a veškeré  negativní
okolnosti  nenecháte  konečně  stranou?  Vymažte  je  definitivně  ze  svého  života
a vaše  myšlenky  směřujte  vědomě  a bez  jakýchkoliv  pochybností!  Pochyby
s sebou přinášejí velmi silné emoce, jež ničí pozitivní myšlenky. Jenže vy stále
setrváváte u starých vzorců chování a namlouváte si, že tohle nemůže fungovat, že
je to jenom hezká iluze.  Ale to je pouze výmluva. V opačném případě byste si
museli totiž přiznat, že jste mistři v pochybování! Lidé, probuďte se a využívejte
svého ducha k tomu, k čemu byl stvořen! Šlapete si po štěstí, aniž to tušíte.

Když se vám stane něco pozitivního, pochybnosti na sebe nenechají dlouho če-
kat.  A vy  se  pak  divíte,  proč  se  následně  zhmotňují!  Ani  na  okamžik  vás  ne-
napadne, že to vy – řídíte veškeré děje ve svém životě. Každá vaše – i sebemenší
myšlenka se zaznamenává a následně realizuje ve vašem životě. To je zákon, tak se
to děje. Nemáte jinou možnost, než že začnete své myšlenky vědomě kontrolovat
a směrovat. Jestliže je řídit nechcete a vaším přáním je jenom být, snažte se zůstat
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neutrální a zůstávejte ve svém středu. Myslete na to, že každá myšlenka – nehledě
na to, jakého je druhu – je svázána s emocemi, jež pak slouží jako její zesilovač.
V závislosti na intenzitě, mohou mít silně pozitivní nebo naopak ničivé účinky na
váš život. A vy nemáte ani tušení, že se na tom všem přímo podílíte.

Začněte sledovat své myšlenky a naučte se je ovládat. Zjistíte-li, že v nich máte
zmatek nebo myslíte na něco negativního, ihned své chování opravte. Všímejte si
jich vědomě, neboť jen tak můžete něco objevit a pochopit. Když negativní myš-
lenku poté obrátíte v opak, můžete její účinek zmírnit. Necháte-li ji však bez pov-
šimnutí, projeví se ve vašem životě a vy budete opět konfrontováni s jejími důsled-
ky. Pokuste se tedy zaujmout neutrální postoj a udržet situaci pod kontrolou. Dob-
rovolně jste se vzdali kormidla ovládání svých myšlenek; a nyní ho musíte dostat
zpět. To je totiž řídící centrála vašeho života, všeho prožívání a strůjce vaší reality.
Hravě se do toho pusťte a pak zjistíte, jaké nesmysly vám často proudí hlavou a jak
přitom plýtváte energií. Staňte se znovu paní, pánem svého ducha a utvářejte svůj
život  vědomě,  ba  především  bez  jakýchkoliv  pochybností,  jelikož  ty  jsou
destruktivní povahy, ničí vaše sny – a vrací vám je zpět, v podobě, která vám nikdy
není ku prospěchu. Tak už se konečně probuďte a začněte utvářet svůj život podle
svých vlastních představ!

Zbavte  se  starých  přesvědčení  a pochybnostem nedejte  šanci.  Jste  svobodní
a všehoschopní. Můžete ve svém životě vytvořit cokoliv, nač pomyslíte, a prožívat
krásu. Stačí k tomu zaměřená a koncentrovaná myšlenka.

Realizaci svých přání nikdy nespojujte s vnějšími procesy ve společnosti. Ne-
věřte tomu, že musíte udělat to či ono, abyste svého snu dosáhli. Tak se jen znovu
ocitnete v bludném kruhu pochybností. Váš sen se nenaplní, zato vaše skepse se
rozvine v celé své kráse, neboť její energie zastíní vše pozitivní. Každou událost
vašeho  života  neustále  a mechanicky  spojujete  s vnějšími  okolnostmi.  Jakmile
nějaká situace neodpovídá tomu, jak jste si ji vysnili, propadáte pochybám, čímž
ničíte tvůrčí proces utváření vašich realit.

Podívejme se, například, jak to chodí u vás v partnerských vztazích. Zpočátku
jste zamilovaní a všechno kolem je úžasné, dvě bytosti se potkaly a začínají se poz-
návat. Uvědomte si, jak často již u sebemenších nesrovnalostí začínáte pochybovat.
Když s vámi váš miláček, kupříkladu, netráví dostatek času, hned máte za to, že
o vás ztratil zájem nebo že nejste pro něj nebo pro ni dost dobrá, dobrý. Vaše po-
chybnost vytvoří příčinu – o níž vaše partnerka či váš partner nemá vskutku ani tu-
šení, která však prahne po naplnění. Poté následují situace, jež vaši nejistotu ještě
posílí; a vaše myšlenky potom začnou kolem daného problému nepřetržitě kroužit.
Cítíte se špatně, obviňujete svůj protějšek a jste přesvědčeni, že neodpovídáte jeho
představám. V nejhorším případě se k tomu přidá ještě žárlivost, která váš celkový
stav ještě značně zhorší. Pak už nedovedete vůbec myslet, ztratíte jasnou hlavou –
a pomalu se řítíte do propasti. Stále více umocňujete v sobě pocit bezvýznamnosti
a veškeré pozitivní emoce necháváte stranou. Vaše myšlenky se poté točí dokola
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v bludném kruhu; čemuž můžete uniknout pouze vědomým poznáním bez jakých-
koliv emocí. Měli byste se proto snažit, abyste se nikdy nenechali vtáhnout do po-
dobného myšlenkového chaosu, protože vás to bude pudit ze vztahu ven.

Jistě  znáte  situace,  kdy  si  domluvíte  schůzku,  a váš  protějšek  nepřijde.
Znejistíte. Vaše partnerka či váš partner se nehlásí a nehlásí – a váš rozum začíná
pracovat na plné obrátky. Do magnetického pole vysíláte myšlenky nabyté energií
hněvu,  zklamání  a negativních  emocí.  Zde  se  uloží  a zákonitě  musí  přitáhnout
zklamání. A přestože se vám vaše láska další den ozve, vy už nejste ten nebo ta,
jako dříve, neboť emoce kompletně zahltily vašeho ducha. Nespočíváte ve svém
středu; a podle toho se bude disharmonicky odvíjet i vaše další setkání. Rovnováha
je  ta  tam,  ledaže  byste  se  na  situaci  podívali  bez  emocí  a z  toho  pohledu
s odstupem jednali dále.

V mezilidských vztazích, to je moje rada, držte na uzdě své negativní emoce.
A nechejte,  bez  jakýchkoliv  pochybností,  volný  průběh  i událostem,  které  vás
zrovna neuspokojují. Nemusíte si přece vše hned brát osobně a vyvozovat z toho
svoji hodnotu. Toužíte po uznání, ale především po lásce. Když ve vašem životě
nastane situace, která vám dodá pocit, že nejste dostatečně milovaní, okamžitě pro-
padnete  hlubokému  zoufalství,  a tím  zaplníte  vašeho  ducha  negativními
myšlenkami a vzorci. Poté se vše bez přestávky točí jenom kolem dané situace a vy
nejste schopni pustit věc z hlavy. Váš duch je pak naplněn destruktivními myšlen-
kami a vy se cítíte mizerně – jako ubožáci. Horší už to ani nemůže být, neboť tento
scénář je již vaší realitou, kterou plně prožíváte a která vás stahuje doslova ke dnu.
Umocňujete v sobě neustále pocit, že vás nikdo nemiluje, a chytáte se pověstného
stébla.

Jenže člověk nemůže ztratit nic, co mu náleží, ani u sebe neudrží nic, co mu ne-
patří.  To je zákon, který prahne po naplnění. Ztrácíte přitom svou drahocennou
energii, ale podnikáte všechno možné, abyste si partnerku či partnera udrželi. To
však v žádném případě nemůže fungovat, jen vás to připraví o poslední zbytky sil.
Oprostěte se od všeho kolem sebe a netrvejte na vztazích, které vám nepříslušejí.
Pravá láska může existovat pouze v rovnoprávných svazcích, kde se partneři nav-
zájem respektují, milují a vzájemně se netrápí. Proto nemusíte mít strach, že o svoji
družku či o svého druha přijdete. Zbavte se těchto myšlenek, jelikož brání tomu,
aby mezi dvěma bytostmi proudila láska a pozitivní energie. Oprostěte proto svého
ducha od jakýchkoliv obav nebo pochybností. A hlavně, netrapte se už od začátku
tím, jestli svého partnera ztratíte, či nikoliv; vaše obavy budou mít tendenci naplnit
se, čímž váš vztah odsoudíte k nevyhnutelnému krachu.

Beze strachů, které si vytváříte sami, by se vaše partnerství mohlo vyvíjet šťast-
ně; jenže vy si lásku ničíte svými myšlenkami. Začněte si raději více vážit sami
sebe a netrapte se tím, zdali vás někdo miluje,  nebo ne. Neboť to vše je pouze
iluze, nikoliv skutečná realita.
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Teprve když si začnete vážit  sami sebe, žádná pochyba vás nebude schopna
vmanévrovat do myšlenkového chaosu. A vy budete uvnitř vědět, že si ve vztahu
zasloužíte prožívat jenom krásné věci. Přestaňte pochybovat o sobě a o tom, jestli
máte  právo na  lásku i vy.  Uvědomíte-li  si  a pochopíte-li,  že  jste  jí  hodni,  poté
vstoupí do vašeho života sama.  Musí se to stát, neboť láskou k sobě samým jste
nastolili  příčinu.  Je  to  zákon,  jenž  touží  po  naplnění,  čili  uskuteční  se
v rezonančním poli toho, kdo tyto emoce vyslal.

Vše ve vás a okolo vás je spojeno s emocemi a myšlenkami, a ony se proto bu-
dou muset projevit ve vašem životě. Pokud neustále o něčem pochybujete a jste
přesvědčeni, že si to či ono nezasloužíte nebo že dosažení určitého stavu bytí je
spojeno s konkrétními materiálními statky, je to vaše vlastní  představa,  a tím je
směrodatná  pro  vše,  co  se  děje  ve  vašem životě.  Toto  zrcadlení  ale  v žádném
případě neodpovídá skutečnosti. Odráží to pouze to, co dokážete nebo chcete do
vašeho života přijmout, a to, jak si vážíte sebe samých.

Všechno kolem vás je pouze odrazem vaší sebeúcty.  Nejste-li si sami hodni
toho, abyste si do života přitáhli materiální bohatství, inu, zůstane pro vás navždy
iluzí. Jen proto, že si něco nedovedete představit, můžete sice po daném okamžiku
věčně toužit, avšak nikdy jej nedosáhnete. Pouze proto, že jeho naplnění spojujete
s vnějšími podmínkami.

Možná to pro některé z vás není snadné pochopit a možná to i odmítáte. Radím
vám, abyste si má slova neustále připomínali, dokud váš duch na tuto lehkost bytí
nepřistoupí a nepřijme ji za svou. Je to vaše rodové právo, nevzdávejte se ho! Přes-
taňte již konečně svůj život jenom snít a hnát se za nenaplněnými iluzemi. Každý
z vás může žít své sny! Je to vaše právo! Zbavte se pochybností a soustřeďte se na
to, co chcete ve svém životě zažít, včetně všech k tomu příslušejících hmotných
statků. Nepřipouštějte si  žádné negativní myšlenky, vyžeňte je ze svého ducha.
Vzpomeňte  si  na  má  slova:  jedna  malá  pochyba  může  zničit  celý  proces
manifestace.  Vytoužený  sen  se  neuskuteční,  neboť  negativní  myšlenka  a jí
odpovídající  emoce  tuto  energii  okamžitě  anulují  a obrátí.  Cíl  pro  vás  zůstane
navždy vzdálený.

Mějte  na  paměti,  že  sílu  myšlenky  můžete  využívat  jenom  sami  pro  sebe
a nikdy k manipulaci druhých. Každá myšlenka vyplývající z nízkých pohnutek je
negativní  a vrací  se  nazpět  k jejímu  původci,  což  znamená,  že  byste  si  sami
způsobili  škodu.  Pamatujte  si,  že  všechno  špatné,  co  přejete  jiným,  potká  vás
samotné, a tím pádem vám uškodí, takový je zákon příčiny a následku. Vyhýbejte
se proto nízkým myšlenkám a machinacím. Nepraktikujte  ani  černou magii,  ani
temné  rituály,  poněvadž  by  vám mohly  způsobit  nenapravitelnou  újmu.  Uvízli
byste tak sami v prokletí na dobu celého dalšího života. Myslete proto na druhé
vždy jen v dobrém a nikdy se nenechejte svést k negativním stavům mysli, jakými
jsou zlost,  msta nebo hněv.  Spočívejte  ve svém vnitřním středu,  a pouze  odtud
utvářejte svůj život. Nikdy druhým nepřejte nic zlého.
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Samozřejmě se ale nemusíte každému, kdo vám není zrovna sympatický, vrhat
kolem krku a považovat jej za přítele. V takovém případě zaujměte neutrální postoj
a jeho osobou se nezabývejte. Tak nevpustíte tuto situaci do svých emocí či myšle-
nek a nic špatného si nezpůsobíte. Nenechte se vyprovokovat, nebuďte hněviví ani
vzteklý, neboť tyto emoce ničí vaši auru. A pak jste náchylnější k nemocem, ztrá-
tám všeho druhu, strachu a jiným destruktivním energiím. Škodu nesete pouze vy,
nikoliv ten, kdo se k vám nechová zrovna přátelsky.

Vyhýbejte se osobám, jež vás obírají o pozitivní energii, namísto toho se obklo-
pujte srdečnými a přátelskými lidmi. Samozřejmě se můžete stýkat také s pesimisty
či negativisty. V tom případě byste však měli zůstat maximálně vyrovnaní a spočí-
vat ve svém středu, neboť by mohli narušit vaše energetické pole. Vzpomeňte si,
jak se například cítíte po nepříjemném rozhovoru. Nemáte snad pocit, jako byste
ztratili  část  životní  energie?  Podobné zážitky vás připravují  o vaši  drahocennou
sílu. Jestliže se setkáváte s lidmi, kteří mají problémy sami se sebou nebo se svým
okolím, a chtějí to s vámi probrat, musíte se předtím na to připravit a vědomě se
ochránit.  Jinak  vás  zaručeně  energeticky  stáhnou  na  dno.  Přes  vaši  úžasnou
pozitivní  energii  rozprostřou  svůj  negativní  stín  a během  hovoru  ji  z vás
nevědomky vyčerpají. Pokud byste jim chtěli pomoci, musíte zůstat ve svém středu
– a tam setrvat po celou dobu rozhovoru. Jinak vám váš protějšek poděkuje za to,
že jste ho vyslechli s tím, že teď je mu mnohem lépe; zatímco vy se budete cítit
mizerně, protože rozhovor vás stáhl emočně na dno. Myslete tedy nejdříve na to,
abyste se obrnili před vlivem negativního a nevpustili ho dovnitř.

Dovolte  si  ty  nejúžasnější  vize,  a buďte  si  jistí,  že  se  uskuteční.  Pamatujte
přitom, že již existující vize jiných bytostí, jež chcete přitáhnout do svého života,
vyžadují energetickou kompenzaci. Dejme tomu, že chcete vlastnit dům u moře,
v němž  už  bydlí  někdo  jiný,  nebo  že  chcete  jiný  existující  objekt  navržený
konkrétním architektem. Tyto vize již mají podobu prožívané reality, proto se musí
energeticky vyvážit na hmotné úrovni, buď výměnou, anebo nějak podobně. I přes
tyto okolnosti však můžete vše zharmonizovat pro vás příznivým způsobem. Ale
pamatujte si – nesmíte přitom zasahovat do svobodné vůle jiné bytosti. Nejlépe
pokud si představíte něco, co není vázáno na konkrétní adresu, protože pak můžete
docílit optimálního výsledku. Co si představíte, zcela závisí jen na vás a síle vaší
představivosti. Vše, co jste schopni si představit, se následně musí ve vašem životě
také projevit.

Nepochybujte o svých vizích, myslete však na to, že jimi můžete naplnit pouze
nepopsanou stránku svého života. Chcete-li převzít vize někoho jiného, je třeba si-
tuaci energeticky vyvážit. Jakým způsobem to učiníte, i to vytvoříte ve vašem du-
chu. Tudíž si jednoduše představte pro vás nejpříjemnější energetickou materiální
kompenzaci, a ta se potom ve vašem životě zrealizuje.

Prosím vás, abyste se svými myšlenkami či emocemi zacházeli opatrně a vědo-
mě. Nějaký čas si své myšlenky zapisujte a vědomě je kontrolujte. Uvidíte, kolik
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nesmyslů vám přes den proletí hlavou. Poté začněte myslet cíleně a sami vytvářet
svoji přítomnost i budoucnost.

Když necháte své tvůrčí síle, v pozitivním smyslu, volný průběh, zažijete zázra-
ky – to je zákon rezonance.

Již nečekejte; začněte konečně žít život, po jakém toužíte. I od toho nejúžasněj-
šího ráje, jaký si dovedete představit, vás dělí pouze jedna jediná správně zamířená
a koncentrovaná myšlenka. Vyžaduje to jenom vaši tvůrčí sílu a stoprocentní víru,
že tento ráj je vaší realitou; a ono se tak stane. Už si nepřipouštějte žádné pochyb-
nosti a vyžeňte je pro všechny časy z vašeho ducha.

Své myšlenky si zapisujte tak dlouho, dokud se nestanete jejich paní či pánem.
Přestaňte o svém životě snít – začněte žít své sny! A že jich máte vy, lidé, spousty!
Pamatujte zároveň na to, že vše, po čem toužíte, je třeba utvářet pozitivně a neov-
livňovat současně ostatní. Vaše myšlenky musí být koncentrované a prosté jakých-
koliv pochyb, že se nevyplní. Musíte si být jistí, jinak se vaše vytoužená přání nez-
realizují, ale naopak se odzrcadlí vaše pochyby! Neberte přitom v úvahu faktor čas.

Na této hmotné úrovni bytí jste tvůrčí bohové. A jelikož čas má význam pouze
zde, na tomto jediném místě v Univerzu, prosím vás, abyste se vyhnuli emocím
spojených s nátlakem. Oslabují jasnou cílenou koncentraci a deformují vaši před-
stavu reality. Sny se pak nemohou vyplnit. Zamyslete se nad mými slovy, neboť
v nich naleznete klíč ke svobodě vašeho ducha a vaší myšlenkové síly!

Až tuto univerzální pravdu rozpoznáte a uvědomíte si ji, váš duch se transfor-
muje  a stín  se  rozpustí.  Znovu  se  stanete  bytostmi,  jimiž  jste  již  jednou  byli,
a budete se moci vrátit do budoucnosti, z níž jste vyšli. Všichni jste tvůrčí bohové,
každý,  každá  z vás  je  obdařen,  obdařena  touto  silou.  Využijte  ji  pozitivně
a rozpusťte  v sobě  všechny  pochybnosti.  Nechejte  vaším  duchem  opět  proudit
světlo a vytvářejte si ve své představě ty nejkrásnější skutečnosti.

Začněte  znovu  snít  jako  děti  a buďte  si  jistí,  že  svého  cíle  dosáhnete,  až
vyženete  pochybnosti  ze  svých  myšlenek  a emocí.  To  je  zákon,  jenž  se  musí
naplnit.

Ať se každé z mých slov dotkne vašeho srdce a ducha, abyste mohli vystoupat
do vyšších sfér bytí! Ať se vám dostane hlubokého a prožitého poznání, jež vás po-
vede na cestě k moudrosti! A ať na této cestě prožijete opravdové zázraky!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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JAK SPRÁVNĚ
MANIFESTOVAT

Nejdříve proveďte očistu svého ducha.

Toho dosáhnete tak, že se vynasnažíte mít prázdnou mysl. Uklidněte svého du-
cha a přimějte jej, aby se uvolnil. Představte si, jak posíláte ze své hlavy myšlenky
ven a jak za nimi zavíráte dveře. Až budete prázdní, soustřeďte se na svůj dech
a splyňte  s ním.  Nechejte  jej  přicházet  a odcházet,  soustřeďte  se  pouze  na
pravidelné nádechy a výdechy. Cvičte to tak dlouho, dokud nedocílíte tento stav
vědomého  dýchání  během krátké  doby.  Trénujte  a soustřeďte  se  jedině  na  váš
dech, aby byl uvolněný a plynulý. Ducha mezitím nechejte volně odpočívat. Tak se
dostanete do svého uvolněného a mocného středu. Dopřejte si dostatek času na to,
abyste svého ducha přivedli do tohoto odlehčeného a uvolněného stavu. Dělejte to
nenuceně, bez nátlaku, a nepochybujte, jestliže se vám to nepodaří ihned. Je to sice
velmi snadné cvičení, ale váš duch je tím, že jste jej dosud nechali bez kontroly,
úplně zmatený. Z toho důvodu potřebuje nějakou tu chvíli, aby se odkalil. Dopřejte
si  tedy  čas  k vnitřnímu  zrání  a setrvejte  přitom v klidu  a míru.  Nespěchejte  za
rychlými  výsledky,  avšak  konejte  jako  praví  mistři  –  ovládněte  svého  ducha
a myšlenkovou sílu krůček po krůčku. Pokoušejte se znovu a znovu o to, aby se
váš  duch  utišil  a spočíval  ve  svém  středu.  Aktivujete  tím  své  nejmocnější
energetické  pole.  Adepti  starých  škol  moudrosti  toto  cvičení  trénovali  měsíce,
někdy dokonce celé roky. Nemějte strach ani nepociťujte jakýkoliv tlak, pokud by
se vám zdálo, že tohoto stavu dosáhnete až za dlouho. Čas má dnes na Zemi zcela
jinou kvalitu, než tomu bylo kdysi, a vibrace na vaší planetě se mezitím podstatně
zvýšily. To vše vám umožňuje, abyste si tuto techniku osvojili mnohem rychleji
než dříve.

Soustřeďte  se  jenom  na  to,  čeho  chcete  dosáhnout.  Zbavte  se  veškerých
představ  o čase,  neboť  tlak,  který  by  vyvolaly,  by  negativně  ovlivnil  vaše
energetické pole.

Až dosáhnete stavu dokonalého klidu, spočiňte svým duchem v tomto proudu
božského dechu. Uveďte svého ducha v dokonalou harmonii se svým tělesným de-
chem a užívejte si tohoto proudění. Poté si v tomto stavu v duchu vyvolejte obraz
své představy a oviňte jej plynulým proudem svého dechu.

Obejměte  tuto  zaostřenou  vizi  rovnoměrným  dechem  vašeho  božského  bytí;
a nyní tím stvrďte představu výsledku, po němž toužíte. Při výdechu tuto vizi vyšlete
bez jakékoliv křeče zpět do vesmíru.

Věděli jste, že vás dech spojuje s Prvotním zdrojem, Pratvůrcem, či s Božstvím,
jež je vaší matkou i vaším otcem? I to, že všechny informace, které se vás týkají, se
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dechem přesouvají do Zdroje rychlostí myšlenky? Vše, co dechem vyšlete, Zdroj
okamžitě vyslechne a bude hledat cestu, jak to zrealizovat.

Zákonem Stvořitele je, že se touží realizovat ve všech aspektech života a bytí.
Inu, duše jednoduše oznámí své přání a ono se zákonitě uskuteční, poněvadž slouží
naplnění zkušeností Zdroje.

Dech je opravdovým zesilovačem všech vašich manifestací, jelikož vás přímo
spojuje s nejmocnější formou energie, jež kdy existovala a bude existovat. Duše je
skrze vaše myšlenky v neustálém spojení se Zdrojem, s Původem všeho bytí. Vyu-
žívá přenos myšlenek na to, aby s ním udržovala nepřetržitou komunikaci. Dech
vysílá vaše pocity propletené s myšlenkami do zkušenostních úrovní bytí.  Vaše
myšlenky se proto nemohou manifestovat, jestliže je neobalíte dechem. V každém
okamžiku, v němž dýcháte, jste díky tomuto spojení také dechem Prvotního zdroje,
a tím i všech jeho zkušeností v nekonečném vesmíru! Každá vaše myšlenka se sa-
močinně obaluje dechem, neboť dech nevyhnutně, z okamžiku na okamžik, potře-
bujete  k životu.  Není  tedy  třeba  vynakládat  žádného  speciálního  úsilí  k tomu,
abyste se naučili dýchat. Bylo vám to dáno od prvního okamžiku vašeho zrození –
a díky němu jste propojeni se Zdrojem, se Stvořitelem. Nic se nemusíte učit, neboť
váš dech je i dechem Zdroje. Zdroj dýchá vámi. Mnozí z vás dýchají křečovitě.
Měli byste se oprostit od kontrolovaného tělesného dýchání a přistoupit na to, že
tělo je nástrojem, jehož prostřednictvím dýchá Zdroj. Jde o naprosto harmonický,
uvolněný a plynulý proces. Buďte zkrátka dokonale uvolnění a nechejte dech bez
jakékoliv  křeče  přicházet  a odcházet.  Nechejte  tento  mimovolný  tok  přirozeně
proudit a násilím ho nebrzděte.  Směrujte správně své emoce a myšlenky, jelikož
při  každém  nádechu  vše,  nač  pomyslíte,  neodvolatelně  přivolává  manifestaci
a směřuje  ke  své  realizaci.  Vědomě  vytvářejte  svými  jasnými  a nádhernými
myšlenkami svoji realitu – a ideje, oviňte uvolněným dechem. Dovolte, ať se děje
cokoliv, a nevyvíjejte žádný nátlak.

Vězte, že účel těchto slov není nějak vás zatěžovat; mohu vás ujistit, že jejich
záměr je pouze názorný, aby vám popsala vaše propojení s Prvotním zdrojem a to,
že každá nová myšlenka se při nádechu spojuje přímo s Pratvůrcem.

Vše, nač pomyslíte, tedy okamžitě vysíláte ke svému Původu, jenž vaše myš-
lenky vyslechne, ba hned na ně odpoví. Pěstujte v sobě radost a buďte si jisti, že
v každé vteřině vaší existence, z okamžiku na okamžik, jste neodlučně spjati s Pr-
votním zdrojem. Neustále s ním můžete komunikovat a prostřednictvím svého bož-
ského  dechu  k němu  vysílat  všechna  vaše  nejčistší  a jasně  formulovaná  přání.
Pouze si to musíte uvědomit a své představy formulovat jasně a bez jakýchkoliv
pochyb.  Obalte  každou  svoji  vědomě vytvořenou a cílenou myšlenku do svého
božského dechu a vyšlete ji ke Zdroji.

Uvědomte si, že každá manifestace je souhrou myšlenek, emocí a dechu. Pokud
je všechno v souladu, mohou se kolem vás manifestovat jen krásné věci, poněvadž
jsou odrazem vás samotných. Rozhlédnete-li se kolem sebe, uvidíte, jak si vážíte
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sami sebe. Podle vašich vnějších realit, můžete neustále kontrolovat, kam směřuje
energie vašich přání,  a podle toho tuto sílu regulovat.  Seberte odvahu a začněte
utvářet ve svém životě mnohem pozitivnější věci než doposud. Vězte, že vědomým
a cíleně nasměrovaným přáním, dosáhnete v životě čehokoliv. Zdroj vnímá každou
vaši myšlenku nebo emoci jako nutnou a nevyhnutelnou. Pokud ji vytvoříte bez
jakýchkoliv pochybností, nevyhnutně a zákonitě se ve vašem životě pozitivně pro-
jeví. Svůj dech berte jako důkaz toho, že jste neoddělitelnou součástí Prvotního
zdroje,  a proto se nikdy nemůžete  ztratit.  Dech se zastaví  až  tehdy,  když duše
opustí  pozemské  tělo  a vydá  se  na  jinou  zkušenostní  úroveň,  anebo  se  v další
inkarnaci  vrátí  nazpět.  Až  když  duše  opustí  fyzické  tělo,  zastaví  se  i dýchání.
Nekonečné Vědomí se uvolní ze srdeční  čakry a sestoupí do Květu života.  Váš
plamen života je tou částí, která vše řídí a realizuje; vaše duše totiž prahne po tom,
aby  ve  své  inkarnaci  uskutečnila  své  touhy.  Jste  věčně  sjednoceni  s Prvotním
zdrojem, Pratvůrcem, vaším Původem, či matkou-otcem Božstvím. Váš dech vás
navždy spojuje s nekonečným Vědomím. Naplňujte neustále svého ducha ryzím
vědomým a božským dechem – a vychutnávejte si každý nádech i výdech. Když
dýcháte,  buďte  vždy  bdělí  a trénujte  houževnatě  vědomou  a kontrolovanou
manifestaci tak, jak jsem vám to popsal. Začněte s drobnostmi a postupně realizujte
větší  představy.  Pamatujte,  že  pochybnosti  jsou  největším  nepřítelem  snů
a převrací či ničí i ty nejkrásnější a nejčistší myšlenky. Nejprve se snažte dostat své
myšlenky  pod  kontrolu  a naučte  se  vědomě  vnímat  svůj  božský  dech.  Tímto
začněte, buďte moudří studenti a objevte v sobě moudrost, jež je ve vás zakořeněna
od narození.  Víte o svém rodovém právu, ví o tom i vaše duše, a z toho důvodu
neustále hledá, neboť instinktivně cítí,  že není dokonalá.  Staňte se pány, mistry
svých myšlenek – a svou svobodu získáte zpět. Je jen na vás, pro jaký život se
rozhodnete. Nehledě na to, jakou cestu pro sebe zvolíte a kterou pravdu uznáte za
svoji; vězte, že existuje jenom jedna celá pravda, k níž vede přímá cesta. Pokud se
opětovně  budete  rozhodovat  pro  okliky,  bude  vaše  duše  i nadále  usilovat
o dokonalost a pokračovat ve spirále inkarnací. Je na vás, co si vyberete. Můžete se
stát mistry v bytí a vést naplněný život, anebo si zvolíte těžší cestu a budete raději
pokračovat v životě lží nebo iluzí. V konečném důsledku však máte pouze jedinou
možnost,  jak  se  vymanit  ze  světa  manipulací  a klamů,  a jak  získat  ztracenou
svobodu. Žijte životem, jaký si vysníte, a neklaďte své představivosti a kreativitě
žádné meze. Uchovejte si radost v srdci a o své štěstí se podělte s ostatními. Zbavte
svého  ducha  veškerých  negativních  myšlenek  či  emocí,  a nebuďte  lakomí,
poněvadž ve skutečnosti  máte všeho nadbytek.  Dělte  se o své bohatství  s méně
blaženými  bytostmi,  rozsviťte  jejich  srdce  tím,  že  se  s nimi  podělíte  o své
prožívané štěstí. Když se vaše číše naplní a překypuje hojností, myslete vždy i na
jiné bytosti a dělte se s nimi o své štěstí. Chamtivost a lakota jsou vlastnosti, které
byste měli vymazat ze svého života – měla by to pro vás být cizí slova. Uvolněte
ve svém životě prostor pouze krásným a blahodárným věcem, naplňte svého ducha
božskými  výtvory  a těšte  se  ze  svého štěstí  a bohatosti  bytí.  Mějte  se  však  na
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pozoru před těmi, kdo vyhledávají vaši blízkost jenom proto, aby se obohatili na
váš úkor. Otevřete své srdce a prociťte nejdříve, kdo to s vámi myslí dobře a je
čistého srdce. Všem ostatním předejte svou moudrost, aby ji mohli uplatnit i pro
sebe.  Ale o bohatství  se dělte pouze s těmi, kdo k vám přicházejí  se srdcem na
dlani, s těmi, kdo osloví vaše srdce. Pamatujte, že na to, aby se moudrost prosadila,
je třeba se probudit – a poznání musí dozrát. Nečekejte, že se výsledky manifestací
dostaví za několik dní. Je to proces vnitřního i vnějšího zasvěcení, jež v dávných
dobách vyžadovalo několik let studia. Vy toho nyní můžete dosáhnout za mnohem
kratší  čas.  Buďte  však  shovívaví  a dopřejte  si  dobu  nutnou  na  probuzení,
a uplatnění tohoto poznání. Nesnažte se nic uspěchat, jelikož netrpělivost je největ-
ším nepřítelem ducha a nevyhnutelně by vás to vzdálilo od vašeho cíle. Zachovejte
klid a naučte se pokojně,  soustředěně dýchat  – a sami sebe vnímejte jako dech
Zdroje. Plně si uvědomte, že jste s ním nepřetržitě propojeni, a nechejte, aby tato
skutečnost  zapustila  ve  vašem  nitru  navždy  kořeny.  Nedovolte,  aby  do  vás
vstoupily jakékoliv pochyby či negativní myšlenky a pocity. Zachovejte si vždycky
harmonický, vyrovnaný stav ducha a mějte na zřeteli svá přání a též to, po čem
touží  váš  duch.  Nemějte  strach  a nikdy  nespojujte  uskutečnění  svého  snu
s vnějšími  okolnostmi.  Vymažte  toto  mylné  přesvědčení  z hlavy  a cvičte  se
v manifestování. Začněte s drobnostmi a postupně se v této dovednosti stupňujte.
Neustále přitom sledujte své myšlenky a v případě potřeby je poopravte. Vědomé
dýchání nechť se stane vaší nejvlastnější vlastností. Uvědomujte si více a více, že
jste neodlučitelně spojeni s Prvotním zdrojem, a vychutnejte si to. Prvotní Zdroj je
propojen s vámi a s vašimi myšlenkami prostřednictvím vašeho dechu – a dokonale
zná vaše potřeby. Vždy zrealizuje vaše vize, neboť ty slouží k jeho naplnění. Vy,
každý z vás, jste jeho zkušenostní úroveň. Zdroj vás sem vyslal proto, aby se mohl
realizovat ve všech svých aspektech. Je proto vaším rodovým právem uskutečnit ve
svém životě cokoliv, nač jen pomyslíte, poněvadž pro Prvotní zdroj není nic ne-
možného.

Proto se cvičte, trénujte, abyste se stali mistry ve vědomém vytváření okolností
vašeho života!  Zacházejte  se svými myšlenkami obezřetně a vědoměji  dýchejte,
neboť  dýchání  je  výchozím bodem pro  všechny odrazy  vašich  představ  –  těch
vnějších  i vnitřních.  Mohou se  z vás  stát  naprosto  úžasné  bytosti,  pokud na  to
přistoupíte. Toto je pravda o manifestacích všech okolností ve vašem životě.

Ať moje slova naplní vašeho ducha a ukážou vám lehkost bytí! Ať se zbavíte
pout této úrovně bytí a vystoupáte do vyšších sfér bytí!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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LIDSKÉ TĚLO,
NEMOCI A AURA

Nuže, milované bytosti, toto téma je velmi důležité pro zachování zdravého těla.

Vaše tělo má zcela jinou funkci, než jakou mu připisujete vy; slouží vám jako
dopravní prostředek po dobu vašich existencí a jako nástroj ke sbírání zkušeností.
Požadavky na něj jsou dány už před každou inkarnací. Je to důležité jednak pro
proces zrání každé duše i naplnění odpovídajícího poznání.

Duše  ještě  před  tím,  než  se  inkarnuje  na  Zemi,  ví,  jaké  tělo  a s  jakými
vlastnostmi je pro ni vhodné. Všechny znaky odpovídající jejímu plánu se pečlivě
vybírají  předem a realizují  během inkarnace.  Vaše  tělo  je  dokonalým obrazem
kvalit, jež si vyžaduje duše. Duše si před každou inkarnací záměrně volí veškeré
vnější znaky svého budoucího těla. Vytváří si tak prostředek pro zkušenosti, které
chce během konkrétního života nasbírat. Skrze tělo poté může realizovat jakákoliv
svá přání  za nejrůznějších okolností  a sbírat  zkušenosti.  Tělo slouží  duši  pouze
coby nástroj jejího růstu.

Každá  zkušenost,  kterou  duše  prodělá  v těle,  se  projevuje  navenek  i uvnitř,
a posouvá bytost k naplnění životního cíle. Až si toto uvědomíte, zbavíte se pout,
jež vás svazují, a budete si moci přetvořit tělo podle svých představ. Nestanete se
někým zcela jiným, ale můžete pozměnit do jisté míry svou schránku; týká se to
postavy, pleti, vlasů, zdraví, celkového vyzařování i iluzorního stárnutí či mládnutí
ducha i samotného těla.  Nebude z vás jiný člověk, jelikož to ani není váš úkol.
Tělo,  jež  máte,  si  zvolila  vaše  duše  sama,  čímž  má  jedinečnou  genetickou
strukturu.

Každá lidská schránka je jedinečná a existuje pouze jedenkrát; dvě stejná těla
nenajdete. S koncem inkarnace se sběr potřebných zkušeností uzavírá. Duše si toto
tělo  již  podruhé  nevyhledá,  ledaže  by  ji  v předešlé  inkarnaci  chyběla  nějaká
významná zkušenost. Tehdy se může stát, že se určitý aspekt zkušeností projeví
ještě jednou. Všechny úrovně poznání jsou jedinečné a neopakovatelné. Neexistují
proto kopie bytostí. Každá ze zkušeností slouží k naplnění Prvotního zdroje; a z
toho  důvodu  je  jedinečná,  tudíž  prožita  jen  jedenkrát.  Způsob,  jakým  bytost
zachází se schopnostmi a poznáním, jež má k dispozici po dobu své inkarnace, je
pouze na ní, což ani nelze ovlivnit. Je to proces poznávání a učení duše. Jakmile si
bytost  uvědomí sebe samu, může funkce a vlastnosti  těla  změnit  či  přetvořit  je
podle svých představ. Fyzická schránka je jenom nástrojem – slouží duši ke sběru
zkušeností a k tomu, aby si v rámci této úrovně bytí uvědomila sebe samu.

Často se stává, že se nahromadí negativní zážitky a tělo se zdeformuje; duše
pak ztrácí radost ze života. Cítí se ve svém těle uvězněna a nepříjemně. Připadá jí,
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jako by  na  sobě  nosila  cizí  kabát,  a touží  po  jiném,  lepším modelu.  Čím více
prahne po změně,  tím více se od něj  vzdaluje.  Změny chce však dosáhnout za
každou cenu – a nátlak, který si tak sama vytváří, se jako temný stín rozloží okolo
duše a stahuje ji  ke dnu. Kvalita života se poté neustále snižuje a ze života této
bytosti vyprchá i poslední radost. Tělo, jež si duše sama zvolila, jí už neslouží jako
nástroj, ale stává se pro ni vězením. Cítí se v něm nepříjemně, což se stále více
projevuje i navenek. Vnitřní okolnosti, které vedly k degeneraci fyzické schránky,
k nepohodě a k tomu, že přestala plnit funkci sběrače zkušeností, se začnou ještě
silněji odrážet v prožívané realitě. Začíná bludný kruh; tělo přistupuje na tuto hru
přesně podle vašeho zadání – zrcadlí vám či zhmotňuje vaše emoce nebo hodnotící
postoje. Vaše tělo pouze přesně zhmotňuje to, co jste mu vsugerovali, a i nadále si
plní jenom funkci nástroje – vyjadřuje vaše zkušenosti a představy vašich hodnot.
Negativní zážitky a utrpení prožité v dané inkarnaci  jako temný stín zahalí  vaši
duši a brání vám v prožívání radosti.

Problém roste a vaše myšlenky ho automaticky umocní novou energií, načež se
situace navenek natolik vyostří, že duše vysloveně křičí po vysvobození z těchto
okolností. Spousta bytostí lidské rasy trpí kvůli svému zevnějšku a necítí se dobře
ve vlastní kůži. Trápí se kvůli svému tělu a nemají ze života radost. Nemám tím na
mysli honbu za fyzickou krásou přes plastickou chirurgii, která sužuje řadu bytostí
na vaší úrovni bytí. Mluvím o degeneraci těla následkem životních procesů, které
jej v pravém smyslu slova poznamenaly a vytvořily z něj vězení.

Jestliže životní prožitky tělo natolik odcizily jeho účelu, že se v něm již bytost
necítí dobře, může se svého utrpení zbavit. A k tomu má k dispozici veškeré mož-
nosti vaší úrovně bytí. Je jedno, jakým způsobem je uplatní; rozhodující je konečný
výsledek. Cílem je, aby bytost byla šťastná a aby se cítila dokonalá. Jakou cestu si
k tomuto pocitu harmonie zvolí, je nepodstatné. Důležité je pouze to, aby bytost
zakusila  dokonalé  štěstí.  Váš  uměle  podporovaný  hon  za  pozemskou  krásou
k těmto  způsobům  však  nepatří,  neboť  nijak  nepřispívá  vašemu  duchovnímu
vývoji. Pouze živí rozum a ego, a umocňuje intelektuální pohledy na to, co je či co
není dokonalé. Je podstatné a důležité, abyste se ve svém těle cítili dobře, neboť ve
zdravém těle opravdu sídlí zdravý duch. Rozhodující je pouze konečný stav, a tím
by měla být radost ze života. Není podstatné, jak vypadáte, ale to, jak se cítíte a zda
jste naplněni radostí.

Mezi  vámi existují  bytosti,  jež  ve vás  vzbuzují  dojem, že  jsou od narození
zajaty  ve  svém  těle  sužovaném  nějakým  druhem  postižení.  Nemá to  však  nic
společného s tím, o čem jsme právě mluvili. Tento stav postižení si duše vybraly
vědomě pro současnou inkarnaci, aby nasbíraly potřebné zkušenosti. Pro tělesné
nebo jiné omezení se rozhodla dobrovolně, aby tento stav a okolnosti poznala či
zakusila  na vlastní  kůži.  Jejich omezení  jsou jenom zdánlivá,  neboť tyto osoby
mají  silněji  vyvinuté  jiné  smysly,  poněvadž  jejich  pozornost  nepatří  výhradně
vnějšímu světu. Přistupujte proto k těmto úžasným a odvážným duším pozitivně.
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Jsou to zcela výjimečné bytosti, jež si svůj hendikep vybraly samy, aby se tak ve
své jedinečnosti ještě více zdokonalovaly.

Patří k nim rovněž ti,  koho nazýváte autisté.  Žijí ve světě,  jenž je vám cizí,
a přesto jsou plni moudrosti a disponují ohromným potenciálem. V žádném případě
nejsou  hloupí  nebo slabí  na  duchu;  tento  život  si  vybrali,  jelikož  si  nedovedli
poradit se vztahy na vaší úrovni bytí. Obývají svět vnitřního světla a vůbec nejsou
osamělí.  Jsou  napojeni  na  úrovně  bytí,  které  jsou  pro  vás  dosud  z větší  části
uzavřené. Jsou schopni vidět světlo v sobě i v jiných světech. V duchu jsou pořád
na cestách a putují po jiných úrovních bytí. Naplno přitom využívají moc svého
pohyblivého ducha a nic jim nebrání v tom, aby se účastnili života. Tělo pro ně
není tak důležité a plní jen funkci schránky, jež jejich ducha vždy zavede zpět na
tuto úroveň bytí.

Na planetu Terra s sebou přinášejí světlo z jiných, pro vás zatím nepřístupných
míst, a hromadí zde energii skryté moudrosti. Je jim už vlastní, zatímco ostatní lidé
ji ještě neumí využívat. Snášejí toto světlo na vaši domovskou planetu a ukotvují ji
zde skrze své tělo. Můžete s nimi komunikovat, pokud jsou v přítomném okamžiku
zpět  ve  svém  těle.  Věřte,  že  není  důvod  je  litovat  nebo  si  zoufat.  Jsou  to
mimořádná stvoření, jež na této planetě mají speciální úkoly. Měli byste se s nimi
stýkat častěji, neboť mají v sobě veškerou moudrost a přístup k jakékoliv informaci
či k jakémukoliv poznání.

Putují  po  vzdálených  světech  a všude  ve  vesmíru  mají  přátele,  kteří  jim
pomáhají při přenosu energie.  Jsou to opravdoví pomocníci Celku, poněvadž tu
pomáhají  ukládat  vesmírnou  sílu  a jim vlastní  moudrost  do  magnetického  pole
planety Terra.  Tuto moudrost nosí v podvědomí, v jádru své duše. Udržují ji  na
vaší  domovské  planetě  a podporují  přísun  poznání.  Jsou  nesmírně  důležití  –  a
věřte,  že i skutečně šťastní! Pokuste se s nimi navázat kontakt! Budete se velmi
divit, až se setkáte s jejich světem.

Ovšem, mocní této úrovně je neustále sledují a snaží se je připravit o jejich sílu
svévolnými testy a léky. Nejsou nemocní ani postižení; a to vše jim velmi škodí –
omezuje to jejich pohyblivého ducha. Z celého srdce vás prosím, abyste si konečně
uvědomili, že nejsou nemocní. Všímejte si jich a snažte se pochopit, že jejich svět
je krásný a že oni jsou šťastní, mohou-li v něm žít. Nebraňte jim v jejich rozletu,
který uskutečňují nespoutanou silou myšlenek!

Nepředávejte je do rukou vědcům a badatelům vaší úrovně bytí, vždyť jim způ-
sobují nesmírné škody. Nechte je žít ve světě, jaký si vědomě zvolili. Nenuťte je
užívat všechny ty nesmyslné léky a požehnejte jim svojí láskou! Bylo by pro vás
požehnáním, kdybyste měli možnost podívat se na svět jejich očima. Žasli byste
nad vší tou rozmanitostí, moudrostí a krásou. Vědí všechno. I když mají fyzické
tělo, nejsou na něm závislí. Nedovolte, aby se mocným vaší úrovně bytí podařilo
znehybnit jejich ducha! Tím by ztratili možnost volně se pohybovat mezi různými
světy! Projevujte jim náležitou úctu a uvědomte si, že nejsou duševně choří! Právě

— 148 —



THOVT – PROJEKT LIDSTVO

naopak – jsou šťastnějšími a svobodnějšími bytostmi, než si vůbec dovedete před-
stavit!

Mnoho lidí žije v jiném světě. Vám se to snad může jevit jako postižení; ale je
to pouze pro vás zcela neznámá možnost pohybu na úrovni ducha. Jste silně orien-
tovaní navenek, tudíž nechápete smysl takové dezorientace.  

Ať  už  si  tyto  bytosti  pro  sebe  zvolily  jakékoliv  zdánlivé  omezení,  jednejte
s nimi s respektem a nikdy je nelitujte. To je totiž ta poslední zkušenost, jakou si
přejí prožít. Touží po tom, abychom je přijali a milovali takové, jaké jsou, a chtějí
se se vší radostí účastnit života. Sdílejte s nimi proto jejich radost a neztěžujte jim
zbytečně život svými starostmi nebo svým soucitem. Realizují se zcela jiným způ-
sobem než vy.  Pochopíte  to,  až  si  dáte tu námahu a podíváte se na svět  jejich
očima. Život jim ztěžuje většinou jenom vaše společnost či vaše postoje, kterými je
vylučujete ze svých řad. Vytváříte tak mezi sebou a jimi odstup, ba odpíráte jim
radost  z bytí  spolu  se  všemi  jeho  možnostmi.  Snažte  se  k nim  být  přívětiví
a neomezujte je. Je to pro ně opravdová bolest, jestliže je litujete,  neboť tím je
omezujete v pravém slova smyslu.

Všechny bytosti ve vesmíru ze srdce touží v každé inkarnaci docílit harmonii,
pravou  lásku,  ucelenost  a další  pozitivní  aspekty.  Nehledě  na  povahu  jejich
omezení je tedy důležité umět prožívat a projevovat jim upřímnou lásku i radost.
Nepatří  k žádné  speciální  menšině  –  to  je  pouze  výplod  vašeho  rozumu
a přesvědčení.  Žijte v míru a harmonii se všemi bytostmi své domovské planety
bez ohledu na to, jaký způsob vyjádření si pro svou současnou inkarnaci vybraly.
Respektujte  je  a važte  si  jich.  Jednoho  dne  možná  také  zatoužíte  po  stejné
zkušenosti, a pak jako ony budete toužit po lásce i radosti. Nevylučujte je ze svého
života a nikdy o nich nemluvte špatně, protože byste tyto negativní emoce ihned
nasměrovali proti sobě, a tím si jen uškodili.

Vnímejte pozorně má slova a naučte se vycházet v míru a úctě se všemi tvory
žijícími na vaší domovské planetě. Nikoho neodsuzujte, ani údajné menšiny. Na-
opak, těšte se s nimi, neboť všichni jste rovnocennými obyvateli této planety – a
nikdo  by  se  nikdy  neměl  povyšovat  nad  ostatní.  Všechny  bytosti  vycházejí
z jednoho  Zdroje.  Nikdo  není  lepší  ani  horší.  Každá  inkarnace  je  jedinečná,
vytoužená a je zhmotněným přáním Prvotního zdroje. Žijte spolu v lásce i radosti
a nikdy se nepovyšujte nad těmi, kdo vám připadají méněcenní.  Lepší  ani horší
člověk  neexistuje;  všichni  jste  si  rovni!  Rozdílné  jsou  pouze  zkušenosti,  které
každý  z vás  individuálně  prožívá  na  planetě  Terra.  Prvotní  zdroj  žádné rozdíly
nedělá, poněvadž je ve svém nitru neutrální a dokonale spočívá ve svém středu. Je
to  věčně  v sobě  spočívající  střed,  jenž  touží  po  realizaci  ve  všech  aspektech
neomezeného bytí. Je vyvážen, je absolutní harmonií. Proto nedělá žádné rozdíly,
jak je děláte vy. Bytost, jež pochopila tyto božské principy a touto moudrostí také
žije, se nikdy nebude označovat za něco lepšího, neboť ví, že všichni jsou věčnou
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a neoddělitelnou součástí Prvotního zdroje. Jediné, co vás od sebe odlišuje, jsou
úrovně poznání, na nichž se realizujete.

Každý z vás chce prožít život plný radosti i lásky bez ohledu na to, jakou vnější
podobu jste si pro něj zvolili. Vezměte si má slova k srdci a žijte spolu v lásce i ra-
dosti. Nehodnoťte podle vnějšku. Mějte ze života radost a dělte se o ni s ostatními.
Dovolte druhým, ať se podílejí na vašem štěstí a nechejte proudit energii lásky.
Pokud  prožíváte  radost,  nenárokujte  si  ji  jenom  sami  pro  sebe,  ale  sdílejte  ji
s dalšími  lidmi  a živými  tvory.  Jste-li  bohatí,  rozdělte  se  s druhými.  Nechte
bohatství plynout – a tyto božské energie budou pro vás nevyčerpatelné. Radost
i láska, jež jste ochotni sdílet s ostatními, se k vám budou znovu a znovu vracet.
Nepřerušujte tento tok a dělte se o nadbytek s těmi, kdo měli méně štěstí než vy.
Naplňujte svůj život těmito neomezenými energiemi a nechejte je proudit do všech
srdcí.  Nikoho nesuďte a nevylučujte  ze své společnosti.  Podporujte  ostatní,  aby
mohli  prožít  radostný život,  a každého vnímejte  jako plnohodnotnou bytost,  jíž
skutečně je. Ať už si zvolily jakékoliv tělo, vždy jim slouží v jejich inkarnaci ke
sbírání zkušeností.

Stejně jsou na tom i bytosti, jež se narodily s takzvaným Downovým syndro-
mem. Většina z vás má za to, že jde o druh postižení. Dovedete si představit, že
tyto duše by mohly mít o své inkarnaci zcela jinou představu, než jakou je schopen
připustit váš rozum? Pro tuto zkušenost s tímto omezením se rozhodly samy, avšak
vy je omezujete! Ani se nesnažíte pochopit jejich svět, ale hned vycházíte pouze
z toho, že trpí, a označujete je za chudáky.

Umíte  si  představit,  že  si  samy dobrovolně  zvolily  přesně  toto  tělo,  aby  si
mohly  užívat  radostí  života  navzdory  svému  zdánlivému  omezení?  Chtějí  se
radovat a realizovat v podobě, jakou si vybraly. A vy jste jediní, kdo jim ztěžuje
život a připravuje je o radost či bezstarostnost. Nehledě na vzezření bytostí, nikdy
by se neměly posuzovat ani odsuzovat. Pokud nebudete hodnotit a necháte je být
tak, jak si to samy vybraly, pak svou inkarnaci mistrovsky zvládnou.

Jednoduše chtějí, abyste je prostě vnímali jako rovnocenné; a netouží ani po va-
šem soucitu, ani po tom, abyste je odmítali. Ztěžujete jim život, jakmile se od nich
distancujete a vnímáte je jako bytosti nižšího stupně. Označujete je nelichotivým
slůvkem postižení a na základě toho se pak cítíte jako ti lepší. Vy se vyvyšujete
a je ponižujete.  Proč neustále soudíte jiné? Proč si  tak rychle vytváříte  obrázek
o druhých? Celý váš život se řídí podle vnějších znaků a podle vzhledu soudíte
i ostatní. Vidíte vždy jen obal a málokdy se snažíte nahlédnout do nitra duše. To vy
– vyčleňujete, a tím jiné bytosti omezujete, ba poté je označujete za menšiny.

Vězte,  že žádné menšiny neexistují. Pouze jsou rozdílné úrovně poznání,  na
nichž  se  bytosti  projevují  a realizují.  Držte  se  známého  rčení,  žít  a nechat  žít,
a uvědomte  si,  jak  hluboký  význam  v sobě  skrývá.  Každá  bytost  má  výsostné
právo se realizovat a vyjadřovat v rámci životních okolností či v situacích, které si
sama zvolila. To vy sami jste vskutku postižení, neboť omezujete osoby, jež se
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samy a svobodně pro to nebo ono omezení rozhodly. Bytosti, jež navzdory němu
touží  prožívat  radost  i svobodu,  a nikoliv  prázdnotu  či  odloučení.  To  vy  je
omezujete  –  tím,  že  mezi  nimi  a sebou  děláte  rozdíly,  čímž  je  vylučujete  ze
společnosti.  Omezujete  je  v jejich  inkarnaci  svým  nerozumem  a tím,  že  jste
neschopni  je  přijmout  s láskou  i radostí.  Nezacházejte  s nimi  jako  s nějakou
zvláštní menšinou.

Mějte k nim respekt pro jejich odvahu, že se rozhodly na této úrovni bytí reali-
zovat  právě  tímto  jedinečným  způsobem!  Jsou  to  odvážné  a silné  duše,  jež  si
dobrovolně zvolily toto omezení; právě tímto způsobem chtějí dosáhnout poznání
a svobody. Už předem věděly, že jejich duch – stejně jako láska – je bez hranic.
Žádná omezení neexistují. Tak se k tomu staví pouze váš rozum; nejedná se však
o ryzí  poznání  věčné  duše  a neomezeného  ducha.  Následujte  své  srdce,  neboť
rozum  je  a vždy  byl  omezený.  Nedovede  pojmout  nekonečnost  ducha  a duše,
poněvadž se řídí iluzorními měřítky. Rozum a lidské ego nevykazují schopnost tyto
zdi prolomit.

Střežte se emotivního hodnocení a odsuzování druhých! V každé životní situaci
konejte podle pravidla žít a nechat žít. Nedělejte rozdíly a podporujte bytosti kolem
sebe v jejich svobodně zvolené inkarnaci. Užívejte si života vedle nich v radosti
i lásce. Vnímejte je jako sobě rovné a naučte se mít k nim i všem tvorům pozitivní
vztah.  Není-li  to možné,  aspoň k nim zaujměte neutrální  postoj  a nenechejte  se
strhnout k tomu, abyste o nich mluvili ve zlém. Negativní energie se vždy obrátí
proti vám.

Pokud vám někdo není zrovna dvakrát sympatický, chovejte se k němu neutrál-
ně. Není třeba, abyste každého hned objímali a nabízeli mu své srdce, když to tak
necítíte. Protože neupřimné projevy pocitů se vám obratem vrátí. V tom případě
jednáte totiž neupřímně nejen vůči druhým, ale i vůči sobě. Korigujte tudíž vaše
negativní postoje a vždy se snažte zůstat nestranní.

Inu, existuje však bezpočet nemocí těla, jež v žádném případě nejsou postiže-
nými  bytostmi  jejich  dobrovolně  zvolenou  zkušeností.  Jsou  způsobeny  uměle
a jsou  výsledkem  neustále  obměňované  souhry  nejrůznějších  prvků  vaší
společnosti. Je za tím záměr a vy v důsledku toho stále víc a více upadáte do vlivu
opravdu mocných vaší úrovně bytí.

Víte, jak nemoci vznikají a jakým způsobem získávají vliv nad vaším tělem?
Tušíte vůbec, co denně přijímáte v potravě? Jedy, které jsou v ní obsažené, vás os-
labují; a vy se divíte, proč vaše tělo degeneruje a churaví. V současné době na vaší
planetě existuje velké množství nemocí, jež byly vytvořeny uměle. Necháváte se
proti nim očkovat a doufáte, že vás nepostihnou. Bohužel, mnohé přísady obsažené
v sérech v kombinaci s jedy přijímanými v potravinách vám prospěšné nejsou. Nej-
více postižené jsou všechny ty úžasné a nevinné děti vaší úrovně bytí. Takto se
infikují, aniž by vám k tomu daly souhlas. Poté se divíte, proč jsou tolik nemocné,
a žasnete  nad  nespočetnými  příznaky,  které  jejich  malá  tělíčka  vykazují.
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A podáváte jim další a další léky, jež by je měly vyléčit, jenže ty na ně mají stále
horší  vedlejší  negativní  účinky.  Podobné  je  to  u vás;  je  to  nekonečný  řetězec,
z něhož se stal i pro vás začarovaný kruh.

Zodpovědnost za své zdraví neustále předáváte do rukou učených nevědomců.
Nepřirozenými zásahy se tak systematicky ničí celá buňková struktura vašich těl,
a nové nemoci tak mohou nerušeně vnikat do vašeho organismu. Víte vůbec, co do
sebe dobrovolně přijímáte? Proč dovolujete, aby vám někdo jiný takhle ruinoval ži-
voucí tělo?

Váš strach  z chorob navíc otevírá dveře  dalším onemocněním. Veškeré  tyto
obavy se následně skutečně projeví nejrůznějšími způsoby ve vašem životě. Strach
nabude formy – to je zákon! Váš strach,  vaše obavy a starosti  mají tendenci se
naplnit, stát se realitou! Odrážejí váš vnitřní život, jsou zrcadlem vašich největších
trápení, bídy a pochyb. Děti nemají jinou možnost, než se podrobit vaší vůli a nás-
ledovat vaše rozhodnutí.

Na světě je v současné době nespočet těžkých dětských onemocnění, které jsou
důsledkem  požívání  vysoce  škodlivých  látek.  Víte,  co  vlastně  v podobě  těchto
směsí  léčivých  koktejlů  do  sebe  tak  bezstarostně  dostáváte?  Svou  vlastní
zodpovědnost  předáváte  do  cizích  rukou  a vydáváte  se  všanc  negativním
důsledkům, utrpením a bolestem, které vás v budoucnosti zastihnou. Příčinu sami
nastolujete tím, že na to přistupujete. Jestliže si zachováte duchovní rovnováhu,
nemůže vás ohrozit žádné těžké onemocnění. Jeho základem je totiž pouze strach,
nebo jeho nejrůznější podoby, které vyzařují z vašeho ducha a jež přenášíte i na
vaše děti. Po dobu, kdy za ně přebíráte zodpovědnost, jsou zcela odkázány na moc
vašeho ducha a na vaše skutečné poznání. Realita dětí odráží přesvědčení a obavy
jejich  rodičů!  Jsou  zrcadlovým  obrazem  vaší  představivosti!  Množství  složek
nejrůznějších jedů, které se v těle smísí, rozhoduje o průběhu a rozsahu nemoci.
Přistupujte k lékům a potravinovým aditivům (přísadám) vědoměji. Čtěte si text na
obalech  psaný  drobným  písmem  a nekupujte  hotové  výrobky  či  potraviny
s chemickými přídavky. Vyvarujte se též sladkostí a cukroví,  jimiž tak rádi děti
odměňujete. Přivodí jim dříve nebo později nemoci a vy je začnete léčit dalšími
léky, čili jedy. Je to nekonečný řetězec, přičemž nejvíce trpí vždy děti. V přísloví
ve zdravém těle zdravý duch je obsažena velká pravda a moudrost. Pamatujte, že
pokud  duch  spočívá  ve  svém středu,  nikdy vás  nepřekvapí  nemoci,  starosti  či
nehody.

O, vy úžasné bytosti! Navíc se dobrovolně zabezpečujete před nejrůznějšími
druhy onemocnění či úrazů pojistkami a stvrzujete je svým strachem naplněným
podpisem. Cožpak nechápete  ten mechanismus,  který  za  tím stojí?  Pečetíte  tak
vaše  obavy  a ještě  jste  spokojení,  že  v případě  újmy  na  zdraví  jste  výhodně
pojištěni.  Těšíte  se,  že  jste  naštěstí  tuto  pojistku  uzavřeli  a že  jste  se  na  tuto
eventualitu  finančně  dobře  připravili!  Stvrdili  jste  tak  smlouvu  mocí  svých
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myšlenek. A ony se budou muset v nějaké podobě ve vašem životě projevit, jelikož
jste jim dovolili, aby se mohly stát vaší realitou!

Všechny vaše myšlenky jsou vázány na emoce, jež vytvářejí vámi prožívané
reality. Staly se z vás bytosti totálně manipulované druhými! Fungujete pouze ve
prospěch  mocných vaší  úrovně bytí!  Opravdu chcete,  aby vaše těla  churavěla?
Tím, že o tom vůbec nepřemýšlíte, zatahujete do této hry – do zotročování svého
těla a ducha – nejenom sebe, ale také nevinné děti. Jste přesvědčení,  že nemoci
mají přirozený původ, čímž je toto téma pro vás takříkajíc vyřízeno.

Ó, lidé, probuďte se a vezměte znovu zodpovědnost za sebe i své děti do svých
rukou!  Bezmyšlenkovitě  konzumujete  množství  silně  škodlivých  potravin
i nejrůznějších medikamentů a plníte jimi své tělo. Pouze léky, jež byly vytvořeny
v souladu  s přírodou  a všemi  bytostmi  této  úrovně  bytí,  vás  mohou  opravdu
vyléčit. Drogy získané utrpením zvířecích duší, v nichž je celé jejich nepopsatelné
utrpení, vám zdraví nepřinesou, neboť mají tendenci energeticky vyrovnat bolest
jim způsobenou. Vy i vaše děti trpíte nejrůznějšími nemocemi a myslíte si, že je to
přirozené. Nesmírně se mýlíte. Vyrábět nemoci, v tom je systém! Fakt je ten, že
trpíte, protože se sami dobrovolně infikujete. Necháváte se očkovat a věříte, že tím
prospíváte svému zdraví, avšak způsobujete tak pravý opak.

Očkovací séra spolu s jedovatými látkami přijímanými ve stravě jsou skvělou
směsí pro nejrůznější projevy nemocí. Podoby a obrazy onemocnění se tak neustále
mění, neboť vznikají nové a nové směsi. Jste jako pokusní králíci; a vůbec nevidíte
souvislosti. Ó, lidé, probuďte se a umožněte svým tělům a tělům vašich dětí, aby
mohla být zdravá a dokonalá. Projevují se stále nové nemoci, neboť neustále vzni-
kají další jedovaté směsi. Lidská rasa si vůbec neuvědomuje následky těchto svých
báječných kreací a vědci nejsou schopni je jasně doložit. Zmoudřete a vyhněte se
všem těmto  silně  škodlivým látkám,  které  dobrovolně  vpouštíte  do  svého těla.
V kombinaci s léky, očkováním a jedovatými přísadami obsaženými v potravinách
pro vás mají  zhoubné následky.  Dlouhodobě není  ještě  jasné,  jaké to bude mít
důsledky, vždyť vaše nevědomost může vyšlechtit i další nová onemocnění. Jste
dobře fungující pokusná zvířata. Dokonce ochotně platíte za to, že nějaký, naprosto
jedinečně jedovatý koktejl smíte i brát! Vaše tělo reaguje podle toho, jakou kombi-
naci potravin, léků nebo nápojů konzumujete, čili vždy jinak; a vaše tělesné utrpení
se  stále  zvyšuje.  Nechť  se  má  slova  dotknou  vašeho  srdce,  abyste  konečně
pochopili, že tyto okolnosti opravdu způsobují vaše nemoci. Prosím vás, nevracejte
se k všední rutině, ale zamyslete se nad tím, co se vám snažím předat. Nechci vás
nijak vyděsit, pouze popisuji realitu, v níž žijete. Lidé, probuďte se a neničte svá
těla! Všímejte si toho, co do sebe bezmyšlenkovitě přijímáte. Myslete vždy na to,
co vám mohou způsobit směsi toho, co konzumujete, a když onemocníte, pozorujte
a ptejte se proč.

Bez výčitek svědomí – jíte maso týraných tvorů, kteří společně s vámi obývají
tuto planetu, a divíte se, proč vaše buňky degenerují. Neuvědomujete si, že i tato
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zvířata jsou před porážkou krmena celou řadou léků? Kromě toho, pokud jíte jejich
maso, dostáváte do svého těla také informace o jejich strachu a smrti, což se ukládá
ve vašich buňkách.

Člověk není masožravec. To je mylná informace, jež se šíří na vaší úrovni bytí
po celé věky. Konzumace hormonů smrti způsobuje stárnutí vašich fyzických těl
a svými  myšlenkami  či  přesvědčeními  o nevyhnutné  smrti  pak  svoji  smrt
stvrzujete. Bezmyšlenkovitě pojídáte mrtvá zvířata; a jejich mrtvoly vám dokonce
chutnají.  Tvrdíte,  že  maso  je  pro  člověka  životně  důležité!  Odkud  berete  toto
přesvědčení? Je možné, že jste se opět stali obětí propagace médií a přesvědčení
jiných, nic netušících bytostí? Máte nějaký důkaz, že maso spoluobyvatelů, rovněž
tvorů vaší planety, vám skutečně prospívá? Ano, jediný, který máte k dispozici,
pochází z vašeho rozumu. A ten vám namlouvá, že vám maso chutná a že bez něj
nemůžete žít. Jste závislí na informaci smrti obsažené v mase svých přátel a jste
kromě  toho  pevně  přesvědčeni  o tom,  že  vám jeho  konzumace  nijak  neškodí!
Žijete v obrovském klamu, neboť vašemu tělu způsobuje pravý opak toho, co si
myslíte. Vaše buňky přijímají všechny tyto informace. Není podstatné, zda zvíře,
na  němž  si  chcete  pochutnat,  mělo  šťastný  život  na  biofarmě,  nebo  trpělo
v katastrofálních podmínkách velkochovů.  Hormony vyprodukované strachem ze
smrti a tyto informace ve vás mají vytvářet a umocňovat závislost. A to je záměr.
Tato závislost drží vaše duše v zajetí této úrovně bytí a brání vám, abyste ji opustili
a vystoupili do vyšších sfér. Uvěřili jste kardinální lži, a proto je pro vás tolik těžké
zříct se masa a přejít na rostlinnou stravu. S touto lží jste neustále konfrontovaní;
a vy, v ni skutečně i věříte.

Mistři starých škol moudrosti a všechny bytosti, jež kdy byly dříve na planetě
Terra inkarnované, nikdy maso nejedly. Všichni spolu žili šťastně a ve vzájemné
úctě. V době moudrosti a žitého poznání neexistovaly obětní dary ani se neporážela
zvířata za účelem vzývání bohů. Žádná bytost nebyla zabíjena pro dobro jiných.
Nikoho ani nenapadlo, že cizí maso lze jíst. O úsilí harmonického spolužití všech
bytostí  a o  tom,  co  je  cílem  všech  tvorů  žijících  ve  vesmíru,  se  dočtete  též
v kapitole Všezahrnující úroveň bytí, Galaktická federace.

Svým přesvědčením  umocňujete  v sobě  informace  smrti  i tělesného  stárnutí
a nezamýšlíte se nad vašimi nemocemi. Tím, že se neustále konfrontujete se smrtí,
škodíte své duši. Tato informace existuje pouze v rámci vaší úrovně bytí. Za tím
vším je velký plán mocných, jak vás ještě více spoutat a zamezit vám v naplnění,
abyste nežili v radosti i lásce. Chraňte se před tím. Přestaňte bezmyšlenkovitě kon-
zumovat všechno možné a nenechejte se očkovat proti nemocem, jež jsou pouze
myšlenkami, které nabyly formy a jsou umocňovány v davovém vědomí vašimi –
uměle vyvolanými – obavami. Krok za krokem ničíte své tělo, jež v důsledku toho
onemocní, což je skutečným záměrem mocných vaší úrovně bytí.

Jakmile se naučíte vědoměji žít, pozorněji si začnete všímat vnějších okolností;
tehdy získáte zpět ztracenou moc a svobodu. Sami si připravujte pokrmy a vyhněte
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se hotovým výrobkům všeho druhu. Většinou obsahují umělé přísady – jejich slo-
žením je ani nelze označit jako potraviny. Vzdejte se jich a odstraňte je také z do-
sahu  svých  dětí.  Většina  sladkostí  je  prosáklá  jedy,  které  ničí  buňky,  a tím
způsobují vašemu tělu dlouhodobé škody. Aktivují totiž v buňkách proces mutace
a vy se pak divíte, proč jste tolik nemocní.

Opravdu si myslíte, že nemoci existovaly na planetě Terra odjakživa? To je vel-
ký omyl! Teprve deformace dokonalé krystalické struktury DNA o dvanácti vlák-
nech způsobila, že vaše tělo začalo být vůbec na nějaké choroby náchylné!

V  době,  kdy  se  vaše  domovská  planeta  nacházela  daleko  od  Centrálního
Slunce,  byly  bytosti  inkarnované  na  planetě  Terra  uvězněny  ve  hmotě.  To  se
odrazilo v různých epochách dějin lidstva jako nejrůznější formy útisku, mučení
a temných machinací. Jejich vliv je dodnes zjevný ve všech oblastech vašeho bytí.
Zdá se však, že je to pro vás přijatelné, neboť vám opravdoví vládcové vaší úrovně
bytí  šikovně  podbízejí  iluzi,  že  si  užíváte  veškerých  úžasných  vymožeností
moderního světa. Všechny tyto věci kdysi neexistovaly, a tudíž máte za to, že se
vám dnes daří lépe než lidem v minulých staletích. Z části  je to pravda, jelikož
nyní máte k dispozici informace z vyšších světelných úrovní bytí.

V  temných  dobách,  kdy  byla  Země  vzdálena  od  Centrálního  Slunce,  jste
nemohli  přijímat  tato  poselství  nebo  tuto  pomoc,  protože  mocní  vaší  úrovně
postavili  okolo vaší  planety  ochranný štít  v podobě mřížky.  Jen  několika  málo
bytostem se ji podařilo svým mocným duchem prolomit a poté čerpat informace
z Centrálního Slunce. Těmto lidem říkáte jasnovidci a vizionáři. Uměli rozpoznat,
co se právě děje i co teprve přijde, a svá poselství uchovali ve spisech. Měli nadání
předávat lidem zprávy a obnovit v jejich srdcích pocit, že nejsou sami a že lidstvo
je pod ochranou lásky. Mnozí z nich museli za svůj dar položit život. Děsivým
způsobem  byli  vytrženi  ze  svého  těla,  neboť  tím,  že  zvěstovali  pravdu,
představovali  pro mocné – nesmírné – nebezpečí.  Ti  chtěli  mít  nad lidmi moc,
tudíž dělali všechno pro to, aby si je podmanili a zotročili.

Současné  struktury  moci  jsou  na  Zemi  podstatně  složitější  a dokonale
a nápaditě promyšlené. Sotva někdo z vás si všimne, že za všemi vašimi životními
okolnostmi se skrývá šikovně zvážený plán. Umožňujete nemocem, aby na vás
útočily, a máte ohromnou radost, když se na trhu objeví nový lék, jenž vám slibuje
uzdravení.  Však  i tento  dobře  míněný  lék  má řadu  vedlejších  účinků,  takže  se
noříte hlouběji a hlouběji do začarovaného kruhu.

Konzumace  léků  vyrobených  chemickou  cestou,  při  jejichž  vzniku  trpělo
množství zvířat, vede k mutaci buněk, ba v nejhorším případě k jejich degeneraci.
Oznámí-li vám například lékař, že máte rakovinu, pouze tato informace je pro vás
tak šokující, že vám způsobí mentální katastrofu. Poté začnete dobrovolně konzu-
movat další směsi léků, a ty vám zničí i poslední zdravé buňky, jež vám ještě zbý-
vají.  Tento  zásah  vám  však  zdraví  nepřinese.  Právě  naopak,  vyvolá  další
symptomy, protože vás připravil i o poslední zbytky sil. Musíte mít velké štěstí,
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a hlavně pevnou víru, podaří-li se vám jednou označit své tělo za zdravé. Většinou
je  totiž  po  podobném  zásahu  nenapravitelně  poškozené  a vy  musíte  počítat
s dalšími nemocemi, neboť veškeré buňky i ochranné funkce organizmu jsou nyní
zničené.  Je  to  souhra  škodlivých  látek  přijímaných  ve  stravě,  v kombinaci
s užíváním léků, očkováním proti nejrůznějším nemocem a vlivem jedů ve vašem
okolí. Ty způsobují, že vaše tělo je ještě náchylnější k dalším nemocem, které pak
vedou  k degeneraci  buněk.  Pokud  je  navíc  váš  duchovní  život  nestálý  nebo
nešťastný, je deformace ještě účinnější.

Kdysi dávno manipulace vaší božské 12vláknové DNA způsobila, že jste začali
být náchylní vůči nemocem všeho druhu. Energetický ochranný štít kolem vašeho
těla se narušil a umožnil přístup mutacím. Tuto skutečnost kromě toho umocňuje
také negativní myšlení, jež převládá u většiny lidí.

Vaše labilní tělo podléhá polaritě; znamená to, že buňky reagují na každou vaši
myšlenku. Jsou vždy odrazem vašich postojů, obav či přesvědčení. Inu, připustíte-
li  si  jakoukoliv myšlenku toho či  onoho onemocnění,  poté  se ve  vašem životě
zákonitě projeví. Dávejte tedy pozor, nač myslíte, jelikož se všechny vaše obavy
a starosti musí zhmotnit – coby potvrzení vašich myšlenek. Musí se to stát, to je
zákon vesmíru. Buď vám onemocní dítě, nebo onemocníte vy sami – váš strach to
přitáhne do vašeho života. A nemoc se vždy zhmotní v kombinaci se škodlivými
potravinami, toxickým prostředím, v němž žijete, a vlivem vysokých frekvencí ve
vaší úrovni bytí.

Vyvarujte se proto jakékoliv umělé stravy; udělejte si čas a sledujte, jaké látky
přijímáte  do  svého  těla.  Na  obalech  čtěte  i text  vytištěný  drobným  písmem,
a pokud je to možné, vždy si připravujte sami čerstvé jídlo. Věnujte s láskou více
pozornosti této předůležité části vašeho života! Zacházejte se svým tělem i tělem
vašich dětí šetrněji a s respektem; odstraňte ze své blízkosti veškeré skryté jedy.
Vyhýbejte  se  chemickým  přísadám  všeho  druhu  a chovejte  se  ke  svému  tělu
zodpovědněji.  Je  to  váš  dopravní  prostředek  po  dobu  vaší  současné  inkarnace
a může  vám  hodně  posloužit,  jakmile  jej  udržíte  zdravé.  Všímejte  si  svých
myšlenek, vždyť ve vás mohou vyvolat nemoci všeho druhu.

Poté,  co získáte kontrolu nad svým duchem i myšlením a začnete svůj život
utvářet pozitivně, nemůže vás zastihnout žádná nemoc a vaše tělo zazáří dokonalou
krásou. Je mnohem schopnější, než si nyní připouštíte. Vůbec si neuvědomujete
jeho  skutečnou  funkci,  a tím  pádem  s ním  zacházíte  vesměs  nezodpovědně.
Nevnímáte  jej,  jako  skutečný  nástroj,  s nímž  každou  vteřinu  vašeho  bytí
komunikujete.  Provádí  přesně  to,  co  po  něm  žádáte:  naslouchá  všem  vašim
obavám,  starostem či  problémům a chce,  abyste prožívali  přesně  to,  oč  jste  jej
požádali. Vy sami jste příčinou svého utrpení a svých nemocí! Tělo je výkonným
nástrojem; pomáhá vám prožívat vytouženou realitu.
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To  není  srovnatelné  s nemocemi,  které  slouží  duši  jako  zkušenosti,  čili
přispívají k vnitřnímu vývoji. Jsou vědomou součástí duševního plánu, mohou být
však silou ducha rozpuštěné i v jediné inkarnaci.

Nedivte se,  proč jste  nemocní.  Raději  se ohlédněte  nejdříve kolem sebe,  co
všechno jste způsobili svému tělu silou svých myšlenek a svého přesvědčení. Za-
cházejte se svým tělem zodpovědně. Ve zdravém těle sídlí zdravý duch, a pokud
jste nemocní, ze svých myšlenek a způsobu života snadno vyčtete, proč tomu tak
je. Viry a bakterie všeho druhu se do vašeho těla mohou dostat pouze tehdy, máte-
li strach, obavy, nebo – jak již bylo zmíněno – skrze stravu. Pokud je tělo oslabené
nejrůznějšími jedy, může snadněji onemocnět. Když se k tomu ještě přidá emoce
strachu či obav, že byste na to či ono mohli onemocnět, pak se vaše obavy zhmotní
a dostanou ve vašem životě reálnou podobu.

Vaše fyzická schránka by tedy měla být neustále v kontaktu s duší a myšlenky
by měly zůstat jasné a pozitivní. Vaše tělo poté znovu začne zářit jako kdysi. Opět
se z něho stane, čím původně bylo – dopravním prostředkem plným světla, který
vám slouží ke sbírání zkušeností na této úrovni bytí. V dokonalém stavu je každá
vaše  buňka  zalita  božským  světlem  a nemůže  zdegenerovat  ani  onemocnět.
Manipulace vaší 12vláknové DNA způsobila, že se přes toto zářící světlo položil
stín  a buňky  se  smíchaly  s deformujícím  kódem,  což  v kombinaci  s vnějšími
procesy může tělu velmi uškodit, oslabit ho, a tím umožnit, aby onemocnělo.

Aura  je  energetické  pole  těla,  v němž se  odráží  stav  vašeho vědomí a bytí.
Všechno ve vesmíru se skládá z barev, vibrací a tónů. Dokonce ani hmota není ni-
čím  jiným  než  vibracemi,  jen  v hustší  a pomalejší  frekvenci.  Lidská  aura
v ideálním stavu je harmonickou souhrou všech barev světla. Jsou v ní obsaženy
všechny odstíny, které se nacházejí ve vesmíru, pouze jsou v závislosti od stupně
vědomí více či méně viditelné. Její vlastnosti se neustále mění podle toho, jak se
rozvíjejí vaše myšlenky, emoce a vědomí. Pokud jste v určité oblasti života dosáhli
dokonalého poznání, příslušná barva v energetickém poli okamžitě zesílí.

Z aury můžete vyčíst stav a pokrok svého uvědomění. Je-li neporušená a vyvá-
žená, všechny odstíny v ní kmitají v harmonickém souladu. Dosáhla-li bytost do-
konalé rovnováhy a vědomí, všechna energetická centra v těle zvaná čakry spolu
harmonicky  vibrují  a splývají.  Čakry  již  nejsou  oddělené  a jejich  rovnoměrné
i silné kmitání způsobí, že jádro vaší duše začne jasně zářit.  Samovolně se celá
aura rozzáří stejnou intenzitou – a vy jste nenapadnutelní. V případě, že aura není
celistvá, že je porézní, tělo je náchylné k nemocem. Energetické pole ztrácí potom
svoji ochrannou funkci a může propouštět negativní energii nejrůznějšího druhu.
Tak může dojít k tomu, že někdy vnímáte emoce, jež nejsou vaše, a přijímáte do
sebe utrpení či starosti svých bližních. Jste pak nervózní, podráždění, bez nálady,
utápíte se v depresi nebo smutku, a přitom kolikrát ani netušíte proč. Vaše aura je
propustná a vy skrze ni do svého těla přijímáte negativní emoce, jež vám škodí.
Nechť  se  má  slova  dotknou  vašeho  srdce  a ducha!  Uvědomte  si  moc  svých
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myšlenek a emocí.  Tvoří  kvalitu vaší  aury;  vždyť intaktní  aura vás chrání  před
vlivem okolí.

Získejte ztracenou vnitřní rovnováhu a zacházejte se svým tělem obezřetněji.
Kontrolujte své myšlenky i emoce a vše negativní vylučte ze svého života. Nemusí
to být z minuty na minutu; vězte však, že vědomé poznání pravdy a snaha o její
prosazení jsou prvním krokem k tomu, abyste znovu získali svou ztracenou svobo-
du.

Nebuďte netrpěliví a dopřejte si potřebný čas, abyste tuto vnitřní moudrost pře-
měnili ve skutek. Váš život se změní k lepšímu pouze na základě samotného poz-
nání, a když si tyto zákonitosti uvědomíte. Zachovejte si v sobě radost a jen tak se
nevzdávejte,  pokud se něco ve vašem životě neprojeví okamžitě.  Buďte trpěliví
a ohleduplní sami k sobě.

Nezapomínejte, že do dnešního dne jste žili ve zcela jiné realitě a že nová sku-
tečnost se nejprve musí uložit ve vašem srdci a duchu. Nežádejte od sebe, aby se
vaše tělo ihned přizpůsobilo novému vědomí. Začleňujte je do svého života krok za
krokem a postupně se odpoutejte od starých struktur či postojů. Oprostěte se od
všeho, co jste do tohoto okamžiku považovali za realitu. Dbejte na to, co jíte, nač
myslíte a co cítíte. Pokuste se nové poznání postupně přijmout a umožněte mu, aby
se projevilo ve vašem životě a vaší skutečnosti. Teď máte možnost si to uvědomit
a tuto realitu také žít.

Dávejte pozor na životy svých dětí a chraňte je před zhoubnými látkami. Veš-
keré záření ve vašem bytě se snažte zredukovat na minimum nebo je – pokud je to
možné – zcela odstraňte. Mikrovlnná trouba ve vašem okolí nemá co dělat, neboť
ničí  a deformuje  vaše  buňky.  Odstraňte  tyto  přístroje  z vaší  blízkosti  i z  okolí
vašich dětí. Zabraňte tomu, aby vaše děti jedly jakoukoliv potravu z mikrovlnné
trouby.  Chraňte  sebe  i své  děti  před  škodlivým  zářením  a snažte  se  žít
zodpovědněji. Uvědomte si, jak ničivá je souhra všech těchto prvků. Pamatujte, že
ve  zdravém  těle  sídlí  zdravý  duch,  jenž  k sobě,  je-li  svobodný  a zodpovědný,
připouští jen to, co je pro něj pozitivní.  Očistěte se od všech negativních vlivů
a uvidíte, jak se vaše tělo změní. Jestliže už nechcete být nemocní, zpevněte svoji
auru a zařiďte, aby byla odolná vůči vlivům zvenčí.

Z celého srdce vás prosím, abyste si má slova opětovně pročítali; přeji si, aby
zaplavila  vašeho  ducha  a dotkla  se  vašeho  srdce.  Neodkládejte  tyto  řádky
a nevracejte se ke své každodenní rutině. Nic není důležitějšího než tělesné zdraví
a duševní rovnováha. Naslouchejte tomu, co vám říká vaše duše a srdce, a pozorně
tyto pocity sledujte. Mějte sami sebe v úctě a prokazujte si respekt.

Obnovte komunikaci se svou duší i se svým tělem a brzy začnete vnímat zcela
nový a krásný pocit – začnete si být vědomi sebe samých. Všímejte si toho, co vám
dělá dobře; věnujte si více času, začněte znovu naslouchat sami sobě; a hlavně si
sebe sama uvědomujte!

— 158 —



THOVT – PROJEKT LIDSTVO

Pamatujte,  že  jste  více  než  to,  co  vnímáte  navenek  –  jste  zářící  svobodné
bytosti, jež zapomněly, kdo ve skutečnosti jsou. Rozpomeňte si na to a chovejte se
k sobě i k ostatním tvorům na vaší planetě ohleduplně. Vaše tělo a duše vám za to
budou vděčné, a vy tím získáte více jasu i síly. Vysvoboďte se z vězení, začněte žít
pečlivěji. Vaše tělo pak bude opět nezranitelné, zdravé a krásné po celou dobu vaší
inkarnace.

Nechť  se  má  slova  dotknou  vašeho  srdce  a zaplaví  vašeho  ducha,  aby  vás
mohla naplnit má nekonečná láska! Ať vám poskytne potřebnou ochranu a urovná
vaší duši cestu ke svobodě, aby vás už žádná nemoc nezdržela od naplnění pravého
smyslu vašeho bytí!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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INDIGOVÉ DĚTI
V uplynulých letech se u dětí na vaší úrovni bytí nebývale rozšířila nemoc, již rádi
označujete jako hyperaktivita.

Ptali jste se někdy sami sebe, proč tomu tak je? Myslíte si, že jsou hyperaktivní,
jelikož jde o takzvané indigové děti? Domníváte se snad, že tyto znamenité duše
jsou úplně šílené?

Inu, hledáte způsoby, jak je léčit a řešení opravdu nacházíte. Servírujete těmto
úžasným stvořením silné léky, které zabíjí jejich jedinečnost! Pátráte po nových
a nových možnostech, jak je zbavit všech příznaků, ale stejně se vám to nedaří. Ani
se vám to nemůže podařit, protože jste zaměřili  pozornost nesprávným směrem.
Příčinu jejich chování vidíte v tom, že to jsou indigové bytosti, čímž je záležitost
pro vás vyřízena. V dalším kroku se jim snažíte ulehčit život, což v pravém smyslu
slova také děláte,  neboť ničíte jejich magnetické pole,  které se již přizpůsobilo
novému  uspořádání  času.  Radujete  se,  jakmile  se  konečně  zklidní  –  ale
uvědomujete si vůbec, co jim tím způsobujete? Probuďte se a rozhlédněte se kolem
sebe.

Všímejte si, co vám tyto nové děti chtějí říct a ukázat; budete se divit. Instin-
ktivně vědí, co jejich tělu prospívá, a nejraději by z vašeho umělého energetického
pole utekly, protože jsou již přizpůsobeny magnetickým vlnám páté dimenze. Stá-
vají  se  oběťmi  společnosti  a její  slepoty.  Velmi  citlivě  reagují  na  všechna
pozměněná a uměle vytvořená magnetická pole a záření, která jim škodí a mučí je
stejně jako zvířata vaší úrovně bytí, o nichž jsem mluvil na začátku. Proč se snažíte
eliminovat symptomy jejich údajné nemoci, namísto toho, abyste hledali příčinu?
Podílíte se tak na jejich trápení, když to dovolíte – a oni přitom na ničem nemají
vinu! Mají zcela jinou magnetickou strukturu než vy, velmi vnímavé energetické
pole  a matrix  nové  doby,  tudíž  reagují  extrémně  citlivě  na  uměle  vytvořená
energetická  pásma.  Nedovedou  se  s nimi  vypořádat  a odpovídají  na  ně
podrážděností, neklidem, poruchami spánku, nesoustředěností a někdy též agresí.
Namísto toho, abyste se jim snažili pomoci, abyste si  je začali  všímat vědomě,
předáváte zodpovědnost za ně do rukou nevědoucích, kteří jim jen zakalují mysl.
Co to vlastně  děláte?  Cožpak necítíte,  jak  škodíte  sami sobě  i svým nevinným
dětem? Tyto škody jsou už téměř nevratné!

Přestaňte ničit jejich jedinečnou energetickou strukturu, těšte se s nimi na nový
svět a chraňte je před vlivem umělých energií. Není třeba, abyste kvůli tomu přes-
tavěli vzhůru nohama celý dům. Existuje spousta přirozených a volně dostupných
materiálů  a minerálů,  které  mohou  sloužit  jako  ochrana.  Předpokladem toho  je
ovšem, abyste pochopili všechny moudrosti obsažené v této knize srdcem a přemě-
nili je vědomě na každodenní realitu.

— 160 —



THOVT – PROJEKT LIDSTVO

Vzývání, jež vám zde předávám, jsou účinná pouze v případě, přijmete-li tato
moudra  a praktikujete-li  je  také  v životě.  Jenom  hluboké  poznání  a praktické
konání vám umožní  vnímat to,  co je  opravdové,  a poskytne vám ochranu.  Tato
ochrana pochází přímo z Prvotního zdroje, Stvořitele či matky-otce Božství. Je to
nejmocnější  vzývání  v Univerzu!  Každé  bytosti  poskytuje  okamžitou  imunitu.
Můžete ji silou svého ducha přenést i na vaše děti.

Je-li však chování vašich dětí nízkých vibrací a vy tomu nedokážete zabránit –
myslím tím, když se podílejí na hříčkách vaší úrovně bytí, jakými jsou mučení či
zabíjení zvířat nebo neohleduplné zacházení s ostatními bytostmi – pak ani silou
svého ducha pro ně tuto ochranu nevytvoříte. Nezoufejte však a nemyslete si, že je
to nespravedlivé. Není tomu tak, vždyť to vy jste tvůrci svých realit. Pokud se do-
žadujete ochrany, předpokládá to, že zacházíte s láskou a respektem ke všem stvo-
řením vaší  úrovně bytí  a pečlivě  zacházíte  se svými myšlenkami.  Není  možné,
abyste získali tuto božskou, dokonalou ochranu a současně se chovali k ostatním
bytostem bez jakéhokoliv respektu – soudili je či měli ve svém nitru nízké emoce.
Byl  by  to  přímý  útok  na  dokonalost  Prvotního  zdroje,  popírali  byste  tím
nejmocnější  formu  energie  v celém  vesmíru  včetně  sebe  samých.  Pochopte,  že
takto to nemůže fungovat – a není na tom nic nespravedlivého! Je jen na vás, zda
v sobě  rozvinete  všeobjímající  pochopení  vycházející  ze  srdce  nebo  se  nadále
budete zabývat pouze svým světem. Vše souvisí na věčné časy se vším – a každá
věc  a bytost  je  neoddělitelnou  součástí  Celku.  Podrobněji  o tom  budu  mluvit
v následující kapitole Účinky vysokofrekvenčního záření na lidské tělo.

Ať má slova vzbudí ve vašem nitru hluboké poznání a uchrání vás před nezda-
rem! Je to docela prosté – musíte zkrátka převzít odpovědnost do svých rukou a ne-
chat se vést. Aktivujte a zapněte znovu svůj navigační systém; dovede vás domů,
jakmile  ze  svého  okolí  odstraníte  cizí  energie.  Kráčejte  životem  s očima
otevřenýma a přemýšlejte  nad  tím,  co byste mohli  ve  svém okolí  změnit.  Před
škodlivým zářením se můžete chránit nejrůznějšími způsoby.

Každý z vás ví, co to je elektro smog, a stejně mu nevěnujete přílišnou pozor-
nost. Uvědomujete si vůbec přítomnost této vysoké frekvence? Proč si to ale jenom
vyslechnete,  nic  proti  tomu  nepodniknete,  a vracíte  se  raději  k mechanice  kaž-
dodenního?

U  přírodních  národů  se  také  rodí  indigové  děti,  jež  ovšem  nevykazují
symptomy hyperaktivity. Svoji novou magnetickou strukturu využívají se všemi
přednostmi.  Jsou  vysoce  jasnozřivé,  mají  dar  jasno  citu  a vykazují  vysokou
inteligenci.  Vědí  všechno,  neboť  žijí  v souladu  s Univerzem.  Disponují
magnetickým polem páté dimenze a z toho důvodu mají přístup k informacím i této
úrovně  bytí.  Nejsou  to  však  zázračné  děti.  Mají  pouze  magnetickou  strukturu,
jakou měla lidská rasa a planeta Terra již před mnoha tisíci lety.

Když se duše inkarnuje do těla, všechny schopnosti jsou v člověku už uloženy.
Absolutní  vědění  vesmíru  je  ve  vás.  Je  tomu  podobně  jako  u zvířat,  jež  se
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kompletně  nechávají  vést  svým  instinktem.  Dětem  přírodních  národů  žijící
v regionech daleko od městské civilizace je snadnější následovat svému vnitřnímu
hlasu. Rozhodující je, jak daleko jsou vzdáleny od města nebo vysokofrekvenčních
systémů.  Přestože  se  i u  nich  rovněž  vyskytují  zmiňované  symptomy,  nejsou
zdaleka tak nápadné jako u ostatních indigových dětí.

Indigoví  lidé  mají  všechny  schopnosti,  po  jakých  toužíte  vy,  a to  bez
jakéhokoliv  předchozího  studia.  Stačí  je  pouze  aktivovat  duchovními  podněty
a zkušenostmi.  Jsou to  děti  nového věku a několik málo z nich je  již  vybaveno
dokonalou krystalickou strukturou dvanácti vláknové DNA. Neustálá manipulace
DNA lidské rasy na vaší úrovni bytí na ně nemá žádný vliv, poněvadž disponují
zcela jiným magnetickým polem. Proto jsou pro psychiku vašich dětí tak extrémně
škodlivé  všechny  vysoké  frekvence  a elektromagnetická  rušivá  pole.  Nejsou
schopny se jim bránit a nedokáží je unést. Není pro ně snadné tento rušivý faktor
vytěsnit tak, jak to každodenně a ochotně děláte vy. To je důvod, proč často reagují
na  své  okolí  podrážděně.  Jenom  těžko  se  vypořádávají  s hustou  frekvenční
strukturou a intenzivním vysokofrekvenčním zářením na vaší planetě.

Planeta Terra je nyní v období přerodu. Vedle toho se mohou změnit také frek-
vence vašeho vlastního magnetického pole, jestliže si to sami přejete. Pokuste se
představit si, jak by to vypadalo ve světě, v němž je magnetické pole hustší, polari-
zovanější a má zcela jinou strukturu než pole vašeho těla. Pak je snadné pochopit,
proč se tyto děti chovají podrážděně, nedovedou se soustředit a často reagují agre-
sivně. Opravdu vás to udivuje? Pomoc je jednoduchá a snadná. Vy však raději pře-
dáváte zodpovědnost za své potomky do rukou jiných a vůbec si neuvědomujete,
jak jim tím škodíte.

Nikoliv všechny děti, jež jsou inkarnované na planetě Terra, jsou automaticky
indigové.  To,  že  někdo  přijde  na  Zemi  s tímto  stupněm  uvědomění,  vyžaduje
určitou  duševní  zralost.  Tyto  duše  si  vědomým poznáním pravd  v předchozích
inkarnacích osvojily schopnost zvýšit své vibrace na úroveň páté dimenze. Můžete
se od nich mnohému naučit, poněvadž v sobě ukrývají veškerou moudrost vesmíru.
Hodně věcí vědí už v raném věku, a reagují zralým způsobem, který neodpovídá
jejich věku. Jsou velmi citlivé, tudíž s ostatními živými tvory zacházejí ohleduplně.
Poznáte je podle jejich láskyplného a pozorného chování. Nedovedou zabíjet ani
někoho týrat; a pokud se stanou svědky podobného jednání, nesmírně trpí. Vnitřně
je to rozervává,  neboť bolest trýzněné bytosti cítí  ve svém srdci. Také všechno
rychle chápou a snadno se učí. Dovedou komunikovat se svým tělem, utvářet jej
podle svých představ a léčit v případě, že by se proti jejich vůli nějak změnilo. Ne
však všechny děti žijící v dnešní době na planetě Terra jsou indigové.

Nezaměňujte je s jasnozřivými a nadanými bytostmi vybavenými starým mag-
netickým polem, jaké máte i vy. Vedete na tato témata dramatické debaty a hádáte
se, které dítě je moudřejší nebo lepší. Zapomínáte zároveň, že to vše je pouze hra
vašeho ega. Už jste nastoupili cestu duchovního rozvoje, ale vaše ego vás znovu
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a znovu  strhává  do  léček  soutěžení  a vzájemného  srovnávání.  Jste  přesvědčení
o tom,  že  duchovní  vyspělosti  může  dosáhnout  pouze  duchovně  vyvinuté  dítě.
Máte v sobě hluboce zakořeněné hierarchické myšlení a dělení věcí i lidí na lepší
nebo horší.

Mnohé z dětí, jež označujete za duchovně vyspělé, jsou zkrátka jen talentova-
nými a majícími otevřeného ducha.  Takoví byste mohli  být  rovněž,  kdyby vám
v tom nepřekážel váš omezující rozum.

A nyní se vás ptám: Jaký stav vědomí mají děti, jež označujete jako křišťálové
nebo diamantové? Odkud máte tyto pojmy? Které ego je vytvořilo? Proč berete
tato hodnocení hned jako fakt a nepoložíte si otázku, co přesně ono pro tyto děti
znamená? Není to snad pouze zájem lidského ega a snaha posadit tyto bytosti na
nějaký mnohem vyšší piedestal? Tyto děti často samy nevědí, jak mají naložit s va-
šimi  hodnoceními.  Váš  rozum a to,  jak  jednáte,  je  pak  tlačí  směrem,  který  je
zdržuje  od  jejich  vývoje  na  této  úrovni  bytí.  Neustále  vše  interpretujete  podle
měřítek  světelnosti  a neuvědomujete  si  přitom,  že  váš  rozum  si  s vámi  hraje
šelmovské kousky. Nikde v Univerzu není žádných lepších nebo horších bytostí!
Každé  stvoření  má  stejný  původ  i stejné  jádro.  Všichni  pocházíme  z jednoho
Zdroje,  jednoho  Pratvůrce  a jedné  matky-otce  Božství.  Existují  pouze  rozdílné
zkušenostní  úrovně  a různé  vibrační  frekvence.  Bylo  by  to  pro  vás  moc
nepříjemné, kdybych vám řekl, že tyto děti tak, jak si je představujete vy, vůbec
neexistují? Zhroutil by se tím pro vaše ego svět? Fakt je ten, že na této úrovni bytí
existují různě nadané děti. Pravdou je, že existují na této úrovni indigové děti – jak
je nazýváte. Také je pravdou, že tyto bytosti disponují magnetickým polem páté
dimenze,  což  znamená,  že  dosáhly  vyššího  stupně  vědomí.  A rovněž  odpovídá
skutečnosti,  že  se  na  vaší  úrovni  bytí  vždy  inkarnovali  osvícení  mistři,  aby
opakovanou zkušeností v hrubohmotném světě dosáhli ještě vyšších dimenzí. Toto
opakované  vnoření  se  do hmoty působí,  co by  zesilovač  tělesných vibrací  a je
nutný, zvláště pro velký skok do mnohem vyšších frekvencí. Jestliže chce bytost
přeskočit několik oktáv bytí najednou nebo chce na dané úrovni zpevnit určitou
formu energie, je opakovaná inkarnace do hustých sfér nevyhnutelná. Bytosti, jež
se inkarnují z vyšších úrovní na tu vaši, mají však stejnou strukturu jako zbytek
lidské  populace.  Všichni  kráčíte  po  cestě  k vyššímu  vědomí  a každý  z vás  má
stejné možnosti, pokud chce v jedné inkarnaci přeskočit více oktáv.

U takzvaných křišťálových či  diamantových dětí  často nejde  ani  o indigové
děti. Jsou to pouze mimořádně nadaní jedinci, kteří citlivě a vědomě vnímají své
okolí. Pamatujte si, že těmito úžasnými schopnostmi oplývá každý z vás! Je jen na
vás, kdy je v sobě aktivujete. To je opravdu scénář konce věků na vaší úrovni bytí;
ale jde hlavně o vzpouru ega a rozumu. Vnímejte tyto úžasné bytosti jako děti své
lásky a nebraňte jim v jejich individuální cestě uvědomění. Nesnažte se je vtěsnat
do pevných, neměnných forem, které si vymyslel váš rozum. Nejsou lepší ani horší
než jiné děti. Prosím vás proto z celého srdce, abyste tyto nevinné a čisté duše ne-
připravovali o jejich přirozenost a nijak je nevyzdvihovali nebo neponižovali. Kaž-
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dý člověk, dítě či dospělý, na vaší mateřské planetě je úžasný a nenahraditelný!
Každý z vás  je  nějakým způsobem jedinečný!  Zbavte se konečně představy,  že
děti, jež se inkarnovaly na Zemi, jsou tím či oním osvíceným mistrem. Co z toho
máte?  A jak to  prospěje  vašim dětem? Dejte  jim volnost,  ať  se mohou vyvíjet
podle  plánu  jejich  duše  a poskytněte  jim  co  nejvíce  lásky.  Ochraňte  je  před
ukvapenými  závěry  vašeho ega,  jež si  myslí,  že  to  či  ono dítě  má v sobě  cosi
mimořádného.

Lidské  hierarchické  myšlení  je  formou  vědomí,  která  se  vyskytuje  pouze
v rámci  vaší  úrovně  bytí.  Nemá  žádný  význam  pro  skutečně  moudré  světelné
bytosti ve vyšších sférách bytí. Zbavte se tohoto myšlení; vždyť zamlžuje vašeho
ducha, ba brání mu v rozpoznání pravdy a dokonalé lásky. Všechny vnímejte jako
rovnocenné a přestaňte už konečně hodnotit. Vězte, že všechny děti na vaší úrovni
bytí sem přicházejí buď z nějaké vyšší oktávy a mají stejné vibrace jako vy, nebo
jsou to indigové děti s magnetickou strukturou páté dimenze. Inkarnované bytosti
z vyšších  oktáv,  mají  v duševním  jádru  pouze  vyšší  vibrace  a více  vyvinuté
vědomí, což ovšem v dětství ještě není velmi zjevné. Toto vědomí si musí v novém
těle teprve rozpomenout na svůj původ a všechny božské moudrosti. Je to docela
normální  a harmonický  proces,  jak  se  na  planetě  Terra  odehrává  od  nepaměti.
Vždycky  zde  přebývaly  vysoce  vyvinuté  bytosti  s cílem  opětovného
sebeuvědomění,  jež  jim  pomohlo  vystoupit  ještě  výš.  Všechny  se  inkarnují  na
hrubohmotnou úroveň a musí projít stejnou cestou. Jejich dvanácti vláknová DNA
je většinou zablokovaná, jelikož si přály zbavit se právě tohoto bloku během svého
života. Tyto vzorce a zastaralé struktury na Zemi se snesly na vaši duši jako stín.
Zlomit  je  můžete  pouze  hlubokým poznáním,  uvědomíte-li  si,  že  vaše  božská,
dokonalá 12vláknová DNA byla zmanipulovaná a vaší úlohou je ji reaktivovat. Co
se týče struktury, indigové děti již disponují magnetickým polem páté dimenze.
Této vyšší úrovni bytí zodpovídá jak jejich vědomí, tak i rychlejší vibrace. Jsou to
děti věku přeměny. Přejdou na novou úroveň bytí, ale toto vědomí a poznání se
v nich  musí  nejprve  probudit.  Vy  všichni  máte  tyto  schopnosti.  Jen  je  u vás
zapotřebí silnější aktivace, protože vaše smysly jsou orientované jinak než smysly
indigových  dětí.  Ony  přinášejí  na  vaši  planetu  magnetickou  a energetickou
strukturu nového člověka, čímž tuto novou energii upevňují v jejím magnetickém
poli. Za nimi budou následovat další a další, jež budou přinášet na vaši planetu
vyšší  vibrace.  Mají  problém  se  všemi  zastaralými  energiemi  a rušivými  poli,
jelikož jim silně brání ve vývoji.

Držte proto své děti mimo dosah tohoto záření – a také elektro smog ve vašem
okolí snižte na minimum. Chraňte sebe i své děti před rušivými účinky těchto polí.
Tato rušivá pásma byla na vaší planetě vytvořena záměrně. Opravdově mocní vaší
úrovně bytí je vědomě a cíleně směřují proti vám, ničí vaše energetické a magne-
tické pole i vaši buněčnou strukturu. Za vším je velký plán, jehož cílem je oslabit
vás, zablokovat rotaci vaší božské 12vláknové DNA. Pokud by se vám podařilo
vymanit se z těchto vlivů, snadněji byste totiž mohli přijímat informace z Univerza.
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Stávají se z vás potenciální oběti, a vy se vůbec nedivíte, proč jste tak náchylní
k nemocem.  Vaše  aura  je  děravá  a neposkytuje  vám  žádnou  ochranu  vůči
frekvencím,  které  ničí  vaše  magnetické  pole.  Tudíž  lze  vaše  magnetické  pole
zmanipulovat,  ovládat  jakýmkoliv  myslitelným  způsobem.  Všechny  ty  úžasné
schopnosti,  jimiž  disponují  indigové  děti,  jsou  vlastní  každému  člověku  od
okamžiku jeho narození. Problém spočívá v tom, že se poté necháte odvést od své
přirozenosti  a uchylujete  se  do  světa  iluzí.  Veškerou  zodpovědnost  přesouváte
raději na jiné a dovolíte jim, aby utvářeli váš život. Jednou přijde den, kdy se sami
sebe zeptáte na smysl vašeho pozemského bytí. Do té doby však staré struktury
vašeho světa mohou zapustit  natolik hluboké kořeny,  že pro vás  nebude vůbec
snadné se z nich vymanit. Vyhledáváte nejrůznější učitele či mistry a platíte jim
ohromné částky za to, aby vám ukázali cestu. Nejrůznějšími způsoby a cvičeními
se  snažíte  dopátrat  pravdy,  ale  nedaří  se  vám to.  Buďte  opět  jako  malé  děti;
a hlavně ze svého okolí odstraňte veškeré rušivé vlivy. Žijete uprostřed nich.

Jen pokud převezmete veškerou zodpovědnost za svůj život i život vašich blíz-
kých, uchráníte se od pohromy. Nedopusťte, aby vás někdo nadále oslaboval nebo
ničil vaše buňky. Žijte vědomě; a než do svého života vpustíte cokoliv z médií,
nebo ze společnosti, nahlédněte nejdříve za oponu zapomnění. Nedejte mocným
příležitost, aby vám mohli škodit.

A žijte proto, kvůli čemu jste se na tuto úroveň bytí inkarnovali!

V hluboké lásce Thovt
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ÚČINKY
VYSOKOFREKVENČNÍHO
ZÁŘENÍ NA LIDSKÉ TĚLO

Víte,  že  všechny  ty  úžasné  a krásné  věci,  které  vám  mají  zpříjemňovat  život,
v sobě ve skutečnosti ukrývají největší ničivou sílu? Lze je přirovnat k Trojskému
koni, protože jejich přítomnost vás může snadno připravit o život. Vaše okolí je
těmito hračičkami ve velké míře zamořeno a vy jste po celé dny vystaveni jejich
smrtícímu záření.  Vy je však vůbec nevnímáte ani si je neuvědomujete,  jelikož
mají nejrůznější podoby. Způsobují vašemu tělu zhoubná onemocnění a chovají se
jako smrtící epidemie. Ale vy jim přesto vždy ochotně otevíráte dveře. Uvědomte
si  to  a vyžeňte  je  ze  svého  života!  Zacházejte  vědoměji  se  svými  mobilními
telefony a vypínejte je, pokud je nepotřebujete. Nevyřizujte z pohodlnosti všechny
telefonáty  mobilem.  Pamatujte,  že  i praktické  bezdrátové  telefony  vám  mohou
škodit. Chraňte sebe i své děti před tímto druhem záření! Nepropojujte počítače
bezdrátově a vypínejte navigační systémy. Po celý den tak ničíte své magnetické
pole a vaše buňky následkem toho mutují. Vaše děti jsou pak náchylné k nemocem
s hrozivými následky. O, vy nevědoucí, čeho se to na sobě dopouštíte? Sami sebe
ničíte, a přitom z toho máte radost a myslíte si, že jde o technický pokrok! Divíte
se, proč vaše tělo i nervový systém napadají nejrůznější  onemocnění? Proč tedy
nepátráte po příčině! Pokud je to jen trochu možné, nepoužívejte vůbec mobilní
telefony,  straňte  se  jich.  Jsou  pro  vás  nanejvýš  nebezpečné,  poněvadž  jejich
frekvence poškozují nejenom vaše magnetické pole a vaše buňky, ale také narušuje
mozkovou činnost v míře, která se slovy vůbec nedá vyjádřit. Umíte si představit,
proč  se  tak  vehementně  prosazuje  bezdrátová  komunikace?  Proč  a nač  má
propojovat co nejvíce lidí? Je v zájmu, abyste byli stále více závislými na tomto
pohodlném způsobu komunikace,  kdy je  každý z vás  vždy a všude dosažitelný.
Víte vůbec, co se děje během telefonického hovoru ve vašem mozku? Představte
si,  že byste na pět  minut položili  hlavu do otvoru mikrovlnné trouby. Intenzita
tohoto typu záření je sice o něco silnější, ale efekt telefonování je z dlouhodobého
hlediska stejný. Vězte, že někdo vaší pohodlnost záměrně využívá k tomu, abyste
sami sobě škodili. Taková je skutečnost. Váš mozek a tělo jsou každou sekundou
ozařovány  přes  spojovací  segmenty  řízené  ze  satelitů  vysokými
elektromagnetickými  frekvencemi,  a kousek  po  kousku  ničeny.  V závislosti  na
způsobu komunikace a se stoupajícím množstvím dat (tzv. MMS-ky a komunikace
prostřednictvím sítí  UMTS) je ozařování  lidí,  kteří  si  mezi  sebou tato data vy-
měňují,  stále  intenzivnější.  Osoba,  jež informace  posílá,  čeká,  dokud se proces
přenosu dat  nedokončí,  a na druhou stranu příjemce zase  musí vyčkat  vyvolání
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zprávy ze svého mobilu. Během doby přenosu trpíte největší škody – váš duch
a struktura vašeho magnetického pole jsou doslova roztavovány. Důsledkem toho
nastává  degenerace  buněk  –  a  vaše  tělo  chřadne.  Nepřehrávejte  si  videa  na
mobilních  telefonech;  minuta  tohoto  typu  záření  vám způsobí  stonásobně  větší
škody než  dvacetiminutový hovor!  Kolik  těchto  vymožeností  pro  vaše  pohodlí
musí  být  ještě  vyrobeno,  abyste  se  nad  tím  konečně  zamysleli?  Je  to  vůbec
nejnebezpečnější  zásah  do vašeho těla  a jeho vibrací.  Uvědomte si  konečně,  že
tento  druh  komunikace  vám krátkodobě i dlouhodobě opravdu  nesmírně  škodí!
Vaše těla takhle onemocní nejhorším možným způsobem, neboť vaše buňky mutují
a mozek  se  rozkládá!  Může  to  vést  k ochromení  a následně  odumření  celých
končetin.  Víte kolik funkcí vašeho těla řídí váš mozek? Všechny! A toto je ten
nejnápaditější a nejlstivější zásah do vašeho těla, který byl kdy vymyšlen! Zcela
jste propadli vlivu mocných vaší úrovně bytí. Lidé, probuďte se a změňte směr,
jímž jste se dobrovolně vydali! Tato cesta vede ke zkáze a vaše tělo čeká jistá smrt.
Není v zájmu, abyste prožili dlouhý život ve zdraví. To je jen iluze vašeho rozumu.

Nikdo  z mocných  vaší  úrovně  bytí  nemá  potřebu  vás  udržet  co  nejdéle  ve
zdraví.  Sloužíte  jim  výlučně  jako  zdroj  energie  –  živí  je  váš  strach,  pochyby
a starosti,  díky nimž mohou i nadále existovat  a působit.  Už chápete?  Jsou živí
jenom díky těmto energiím a pouze tyto energie jim zajišťují  existenci.  Inu, už
chápete smysl za těmito plány totální manipulace? Nikoho z nich nezajímají vaše
přání. A ohromně se mýlíte, pokud si to myslíte. Nicméně, chci vás z nejhlubšího
srdce poprosit, abyste nepátrali po těchto darebácích, nehledali viníky. To opravdu
není  účelem mého poselství;  důležité  je  pouze  to,  abyste  se  konečně probudili
a převzali zodpovědnost za svůj život. Prosím vás, abyste se vyhnuli jakýmkoliv
nízkým emocím, jimiž jsou odsuzování, vymezování se vůči jiným nebo nenávist.
To  není  záměrem  těchto  řádků.  Rád  bych  vám  však  osvítil  cestu  za  pravdou
a ukázal  směr  do  vaší  budoucnosti.  Nevyhnutně  chraňte  před  zářením své  děti
a snažte se omezit  jeho vliv na minimum, poněvadž jim nepředstavitelně škodí.
Ničí  jejich  genetické  dispozice  a poškozuje  celistvost  magnetické  struktury  – a
poté jsou extrémně náchylné vůči těžkým onemocněním buněk. Jsou vám vydány
napospas. Jen na vás je, abyste s jejich zdravím zacházeli zodpovědně. Prosím vás,
probuďte se a obraťte tento proces směrem ke světlu. Zbavte se pout mocných vaší
úrovně bytí – nemají s vámi žádné dobré úmysly. Beztoho nemáte mnoho možností
vyhnout se tomuto dnes již celoplošně působícímu záření. Ozařují vás totiž také
mobily jiných lidí. Inu, i když se škodlivým frekvencím vyhýbáte, ovlivňují vás.
Chraňte  se  před  tímto  šílenstvím  a cíleným  ničením  lidské  rasy.  Mobilní
komunikace byla mezi vás nasazena záměrně, aby zablokovala rotaci vaší božské
DNA. Čím vyšších úrovní vibrací planeta Terra dosáhne, tím více je stimulováno
i vaše elektromagnetické pole, což by v optimálním případě mohlo vést k rychlé
reaktivaci vaší 12vláknové DNA. Smyslem technologie vysokých frekvencí na vaší
úrovni bytí je právě zabránit této reaktivaci. Zničení magnetického pole vašeho těla
má proto v těchto plánech nejvyšší prioritu. Co cítíte, jakmile slyšíte třetí světová
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válka? Napadá vás atomová válka nebo biochemické zbraně? Lidé, vy skutečně
spíte! Válka, z níž máte takový strach, už dávno v plné intenzitě začala. A vy jste
uprostřed,  jenom  jste  si  toho  ještě  nestačili  všimnout!  Tato  tichá  válka  se
nenápadně vplížila do vašeho života zcela jinak, než jste to předpokládali – skrze
váš životní styl, způsob komunikace, či to, jak se stravujete nebo dopravujete. Jste
ve středu dění, ale váš duch je natolik zaslepen, že tuto válečnou mašinérii kolem
sebe vůbec nevnímáte.  Zabýváte se všelijakými starostmi a trápeními své doby,
a zapomínáte  přitom,  že  jste  již  uprostřed  války  konce  věků.  Vskutku  se  jim
podařilo odvrátit vaši pozornost – a vy jste si toho ani nevšimli. Již tu je, třetí svě-
tová válka na vaší úrovni bytí už dávno probíhá! Vy máte však natolik zamlženého
ducha, že jste si tuto smrtonosnou mašinérii zatím ani nevšimli! Tato válka je pro-
radná a bolestná,  neboť docela  ničí  vaše  buňky,  ba přivodí  vám jistou a tichou
smrt. Elektrosmog, mobilní telefony, záření z počítače, mikrovlnné trouby, uměle
vytvořená magnetická pole, veškeré přístroje vyrobené pro vaše pohodlí – jako na-
příklad navigační  systémy pro automobily,  vysokofrekvenční  antény rozmístěné
všude po zeměkouli, a v neposlední řadě vaše ochota přinést si smrt až domů v po-
době  škodlivých  potravin  –  to  všechno  jsou  válečné  zbraně  ve  válce,  která
zneužívá  vaši  pohodlnost.  Nezapomeňme ani na vysokofrekvenční  přístroje,  jež
ničí celou vaši ionosféru i exosféru a ovlivňují počasí na Zemi. Ochotně a radostně
přijímáte všechny tyto věci,  které vám – z vašeho pohledu – šetří  čas.  Kam se
poděl váš strach ze zničeného zdraví nebo ztráty života? Cožpak si neuvědomujete,
že jste v samotném centru tohoto dění? Nevěříte tomu, že obávaná třetí světová
válka již dávno začala? Lidé, vzbuďte se! Tento útok na vás je tichý a neviditelný,
úmyslně a systematicky poškozuje vaše buňky a magnetické pole. To je útok na
vaše těla; a vy jste na něj dobrovolně přistoupili! Vaše pohodlnost a slepá důvěra
z vás  udělaly  oběti.  Nejhorší  na  tom  je,  že  se  to  vše  děje  na  základě  vašeho
svobodného rozhodnutí a vaší vůle! Vy sami celý tento proces řídíte a podporujete
tichou globální válku. Konečně našli způsob, jak na vás zaútočit, aniž by omezili či
ovlivnili vaši vůli. Uvízli jste v pasti! Mocní provedli vskutku brilantní tah. Mezi
vámi se totiž už asi jen sotva najde někdo, kdo by na ničení planety Terra a jejích
obyvatel  nepřistoupil dobrovolně právě skrze svou pohodlnost. Nehledejte  proto
viníky, stačí se podívat do zrcadla! Probuďte se konečně a uvidíte, co se okolo vás
děje. Tvořte svoji budoucnost vědomě a myslete zároveň na má slova. Prosím vás
z celého srdce, konejte moudře a převezměte zodpovědnost za svůj i život vašich
dětí.  Máte  v rukou  veškeré  možnosti  Univerza,  abyste  svůj  život  tvořili  podle
vlastních představ. V této knize vám předávám všechny klíče k pravému poznání,
jež vás zbaví pout této úrovně bytí. Víte, proč vaše tělo trpí rakovinou kůže? Na
vině není Slunce, ale její příčinou jsou rušivá elektromagnetická pole, mikrovlnné
trouby,  infikovaná  strava  a mobilní  telefony  propojené  přes  síť
vysokofrekvenčních  radiových  stanic.  Hlavním  důvodem  mutace  buněk  při
rakovině  kůže  je  nepřetržitý  proud  nejrůznějších  typů  záření  a magnetických
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frekvencí  na  vaše  tělo.  Způsobují  nevyváženost  v rotaci  buněk,  což  má  za
následek, že mutují.

Čím  více  se  planeta  Terra  blíží  své  domovské  Galaxii,  tím  více  se  její
magnetické pole přizpůsobuje nové struktuře. Veškeré uměle vytvořené frekvence
a jakákoliv  magnetická  pole  zasahují  tím  pádem do  přirozeného  harmonického
vývoje každé bytosti. Pokud byste své tělo těmto umělým vlivům nevystavovali,
jeho magnetické pole by se svébytně přizpůsobilo novým podmínkám. Tak tomu
ovšem není, a vaše buňky stále více degenerují. Kůže se neumí přizpůsobit novým
magnetickým  frekvencím,  tudíž  ztrácí  rovnováhu.  Neradím  vám  tu,  abyste  se
slunci vyhýbali, ale určitě má – z tohoto důvodu – smysl chránit pokožku před
přílišným zářením. Vaše magnetické pole je nestabilní, a tak tělo nemůže využít
záření či životně důležité informace Slunce na to, čemu původně slouží. Člověk
potřebuje sluneční paprsky k životu – prosvětlují vaše tělo; díky nimž ono může
přijímat informace z vesmíru. Slunce existují  ve všech slunečních systémech či
galaxiích  a jsou  zodpovědná  za  vaše  vnitřní  biologické  hodiny,  za  růst,  tvorbu
nových  buněk,  životně  důležité  hormony  a tělesné  i duševní  zdraví.  Sluneční
paprsky  udržují  v provozu životně  důležité  funkce  vašeho těla.  Nevyhýbejte  se
proto slunečním paprskům, vždyť vás zásobují důležitými informacemi a v pravém
smyslu slova vás projasňují, neboť skrze tyto frekvence jste propojeni s vesmírem.
Na vaší úrovni bytí převládá přesvědčení, že pobyt na slunci způsobuje rakovinu
kůže. Ale jak vás může zabíjet něco, co vám dává život a udržuje vás při životě? Je
to zavádějící omyl. Příčinou kožních onemocnění jsou umělé frekvence, s nimiž
přicházíte  každý den do styku; zamořují  vaše tělo a systematicky vás připravují
o zdraví. Zvlášť citlivě na rušivá pole reagují nejmladší a nejnevinnější bytosti této
úrovně bytí, vaše děti. Již v matčině těle do sebe přijímají škodlivá záření. V rámci
preventivních  vyšetření,  s nimiž  ochotně  souhlasíte,  přicházejí  do  styku
s ultrazvukem, který poškozuje jejich buňky a magnetické pole v nejdůležitější fázi
vývoje.  Ale vy chcete  vědět,  jestli  se  dobře vyvíjejí,  a dovolujete lékařům, aby
provedli  tato  škodlivá  vyšetření.  Svým  nevědomým  stravováním,  používáním
mobilních  či  bezdrátových  telefonů,  mikrovlnných  trub,  bezdrátových
počítačových sítí a konzumací nikotinu, který zamezuje přísun kyslíku do buněk,
nenarozeným bytostem cestu do života zrovna neusnadňujete.  Již záhy začínáte
ničit jejich životy. Děti jsou vám přitom beznadějně vydány všanc, ba nemohou se
nijak bránit. Víte, co způsobuje nikotin dětem i vám samotným? Vím, že uznáváte,
že  je  pro  vás  škodlivý  a může  vést  k onemocnění  plic,  či  vám dokonce  může
způsobit smrt. Ale to není všechno: tento jed vám má zabránit přijímat kosmické
informace! Tudíž kouřením v těhotenství způsobujete, že jsou vaše děti předčasně
odstřiženy od božského světla a toku vesmírných informací. Dýchání je znakem
Prvotního zdroje; je to důkaz, že jste s ním spojeni v každé vteřině vašeho bytí; dá
se též říci, že vás Zdroj prodýchává. Škodlivými technologiemi a jejich vlivy, které
zde  opětovně zdůrazňuji,  se  má zablokovat  právě  příjem kosmických frekvencí
a informací  transportovaných  přirozeným dýcháním,  neboť  kouřením se  slepují
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plicní sklípky. Odstřiháváte se tak od božského proudu a omezujete svou schopnost
tyto  informace  přijímat.  Nejenže  vás  závislost  na  cigaretách  oslabuje,  ale
způsobuje vám těžké nemoci. Odděluje vás také od božského dechu, slepuje vaše
plíce – a informace nemohou přes plicní sklípky proudit do vašich buněk! Pácháte
tak na sobě nesmírnou škodu, ba tím, že kouříte v přítomnosti dětí, se chováte ne-
zodpovědně  i vůči  nim.  Jsou  vám  vydány  napospas;  kvůli  vám  jsou  nemocné
a musejí trpět. Lidé, probuďte se a zbavte se této závislosti, která klade stín přes
vás  a vaše  bezbranné  děti!  Zcela  jste  tomu  propadli  a následky  jsou  neblahé.
Uvědomte si,  jak jste pohodlní,  a podívejte se na svůj život otevřenýma očima.
Zeptejte se sebe samých, jak moc jste podlehli těmto strukturám? Jaký mají vliv na
váš  život  i život  vašich  dětí!?  Vždy  si  najdete  nějakou  výmluvu  či  nějaké
ospravedlnění.  Stále  se  tak  jenom  obelháváte,  čímž  se  permanentně  ničíte.
Probuďte se a pochopte konečně, že váš život – ve skutečnosti už vůbec nepatří
vám! Všimněte si a uvědomte si konečně, že přes vás žije někdo jiný a že vy sami
jste  uvěznění  v podmínkách,  které  vám přinášejí  pouze  neštěstí!  Nemáte  jinou
možnost – musíte se podívat na to, jak žijete, a zamyslet se nad sebou. Pohlédněte
pravdě do očí;  a především – buďte k sobě upřímní.  Osvoboďte se ze struktur,
které ničí jednak vaši duši, jednak vašemu tělu slibují jistý zánik! Vymažte vše, co
zde  zmiňuji,  ze  svého  života  i ze  života  svých  dětí.  Udělejte  si  pořádek
v myšlenkách  a začněte  se  chovat  jinak.  Uvědomte  si,  jak  velmi  jste  těmto
negativním vlivům propadli, nakolik již běsní třetí světová válka ve vaší realitě,
a jak vás i vaše blízké každodenně ničí! Bolí to, avšak je to tak. Možná se někteří
z vás budou cítit dotčeni, ale má vám to pouze otevřít oči, abyste našli nový směr.
Máte svobodnou volbu a rozhodnutí  je jen a jen na vás!  Toto poznání je velice
bolestivé,  jelikož  vám  ukáže,  jak  vysoká  je  cena  za  vaše  pohodlí.  Jediným
způsobem, jak se z toho dostat, je být upřímný a otevřít své srdce této pravdě, a ve
své realitě ji i rozpoznat, uvědomit si ji. Je to největší a nejničivější stín vaší duše.
Z těchto okolností  se můžete osvobodit  upřímným poznáním. Pohodlnost  lidské
rasy se vám stala osudnou; a vy ani  necítíte,  jak se kolem vašeho krku utahuje
oprátka. Není odtud úniku; a nijak vám nepomůže, když se k tomu obrátíte zády.
Pravda vás jednou dostihne – a vy se budete muset podívat realitě do očí. Probuďte
se konečně! Jste uprostřed reality třetí světové války, a dokonce ji sami dobrovolně
v plné míře podporujete! Inu, zajímá vás, jak byste sebe i své děti mohli ochránit
před smrtícími frekvencemi? Minerály a přírodní ochranné prostředky se jednoho
dne vyčerpají a nebudou je moci odvrátit ani zeslabit. Pravda je bolestivá a ve vaší
duši  stoupá pocit  bezmoci.  Rád bych vás  utěšil  a dodal  vám těmito slovy sílu,
neboť  vám  mohou  pomoci  a ochránit  vás  před  tímto  útokem  na  lidskou  rasu.
Rozpoznejte  v sobě  pravdu  a proměňte  ji  v prožitou  moudrost  a v  poznání.
Uvědomte si, jak moc jste uvězněni v těchto strukturách, a projevte pevnou vůli se
z nich  vymanit.  V žádném případě  nepropadejte  emocím,  jakými  jsou  strach  či
pochyby,  přestože  situace  pro  vás  není  zrovna  příznivá.  Vyhýbejte  se  zcela
podobným emocím a uvědomte si, že je třeba posilovat auru. Silou svých myšlenek
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a s poznáním, jež vám zde předávám, reaktivujete ochranný štít svého těla, svoji
dvanácti vláknovou DNA. Nemusíte hned zničit všechny své počítače a zlikvidovat
mobilní telefony. Důležité je pouze to, abyste rozpoznali a uvědomili si vliv těchto
struktur,  abyste  je  oslabili,  snížili  tyto  vlivy  na  vás  a vaše  blízké  na  nutné
minimum. Tak se vymaníte z pout mocných, které vás svazují s touto úrovní bytí.
Začněte  mistrovat  tuto  úroveň  a vysvoboďte  se  z jejích  zastaralých  struktur.
Probuďte  se  z polospánku  a chovejte  se  zodpovědněji  k sobě  i svým  dětem.
Konejte  na  této  úrovni  bytí  moudře  a vědomě.  Uvědomte  si  znovu moc svých
myšlenek,  reaktivujte svoji  dvanácti  vláknovou DNA a vraťte jí  podobu, kterou
kdysi  měla.  Nedovolte  nikomu,  aby  si  zde,  na  planetě  Terra,  podmaňoval
a zotročoval vaši duši; žijte zodpovědně. Nenechávejte se zatahovat do machinací
mocných  a vymaňte  se  z jejich  vlivu.  Osvoboďte  se,  zbavte  své  tělo  bolesti
věčného  zapomnění  a pocitu,  že  jste  odděleni  od  Prvotního  zdroje.  Nyní  vám
předávám vzývání, jež bude ochraňovat vás i vaše bližní. Každá osoba, kromě dětí,
si o ochranu musí požádat sama. To, co si přejete pro sebe, můžete nárokovat i pro
své děti. Na vaše přání se okamžitě tato ochrana kolem vás zaktivuje. Pamatujte,
abyste pomoc obdrželi, musíte o ni nejdříve požádat, protože rozhodující je přitom
vaše vůle a svobodné rozhodnutí. Máte možnost volby, nejdříve však musíte o to,
co  si  přejete,  požádat  sami.  Zásah  vašich  duchovních  průvodců  bez  vašeho
souhlasu není možný. Prosím vás, abyste to neopomněli. Dopomohou vám vždy
k nejlepšímu možnému výsledku, ale  vždy pouze tehdy, jakmile k tomu svolíte.
Toto vzývání opakujte nejpozději po sedmi dnech. Po uplynutí této doby je třeba
obnovit  ochranné  frekvence,  jinak  tato  božská  ochrana  přestane  účinkovat.
Z hloubi  srdce  vás  prosím,  abyste  si  to  vzali  k srdci,  poněvadž jinak  vaše  tělo
zůstane bez kosmického ochranného štítu. Udělejte si k tomu poznámku, abyste
nezapomněli. Aktivaci můžete provést klidně už po pěti či šesti dnech – je to jen na
vás; myslete však na to, že po sedmi dnech ochranu ztrácíte. Vězte, že ochrana je
účinná pouze před vnějším zářením, jakým jsou vyzařování  mobilních telefonů,
elektrosmog  nebo  vysoké  frekvence  všeho  druhu.  Proti  silným  jedům
v potravinách  se  musíte  bránit  sami  tím,  že  budete  vnitřně  připraveni  a budete
konat vědomě. Nestravujte se bezmyšlenkovitě škodlivou potravou a neobklopujte
se přístroji, které jsem tu uvedl. Je nutné, abyste se této pravdě vědomě otevřeli,
poznali  a přijali  ji.  Jestliže  své  zvyklosti  nezměníte  a budete  i nadále  jednat
bezmyšlenkovitě  a nesmyslně,  tato  kosmická  frekvence  vám přestane  pomáhat.
Takový vnitřní postoj, jejž projevíte i navenek svým chováním, by vaši touhu po
ochraně  změnil,  poněvadž  rozum by vašemu duchu  zrcadlil  obraz  lhostejnosti.
Předpokladem této ochrany je pevné vědomí a vnitřní poznání. Je to podobné jako
například, když užijete tabletku, která snižuje hladinu alkoholu v krvi, abyste se
opět  cítili  dobře.  Tabletka  však  ztrácí  smysl  a poslání,  pokud  byste  ji  zapíjeli
alkoholickým nápojem. Chápete? Žijte zodpovědněji, převezměte zodpovědnost za
zdraví svého těla – a přijdete na to. Důležité je, abyste to, co vám zde předávám,
pochopili, ba co nejlépe uplatnili. Toto není podnětem ani návodem, abyste tato
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rušivá pole okamžitě vyloučili  ze svého života.  Pokuste se však s nimi vědomě
zacházet;  a je-li  to  možné,  vcelku  se  jim vyvarujte.  Vesměs  se  také  vyhýbejte
vysokofrekvenčním přenosům dat  a nepoužívejte  bezdrátový internet.  Straňte se
přenosu  video  –  a  obrazových  dat,  komunikujte  přes  mobil  co  nejméně.
Nepřipojujte se přes mobilní telefony k internetu. Tento přenos dat je, co se týče
intenzity záření, srovnatelný s hovorem přes UMTS frekvence. Jsou to ty nejškod-
livější vysoké frekvence, a vy si je dobrovolně vpouštíte do svého života. Straňte
se mikrovln; a pokuste se snížit záření ve vašem okolí na minimum. Vědoměji se
začněte  i stravovat  a kráčejte  životem  s otevřenýma  očima.  Převezměte  znovu
plnou zodpovědnost za svůj život i život vašich dětí. Pamatujte si, že pouze do-
konale harmonické včlenění  pravd do života,  jež vám zde předávám,  vás může
vysvobodit z tohoto labyrintu. Moudrost obsažená v této knize se předávala již ve
starých školách minulých dob, ale adepti měli tehdy na své cestě mnohem méně
překážek.  Byli  zasvěcováni  do  nejrůznějších  stupňů  vědomí,  a mohli  tak  své
vědomí a poznání pomalu, ale jistě stupňovat. Dnešní situace je mnohem složitější,
poněvadž  jste  orientovaní  výhradně  navenek.  Pohled  do  vlastního  nitra
a koncentrace na pravé hodnoty pro vás příliš neznamenají. Nuže, máte svobodnou
volbu,  ačkoliv  tato  stezka  a poznání  s ní  spojené  zahrnuje  bolestivé  probuzení
i odpoutání se od starých zvyklostí. Tento proces vyžaduje sílu, abyste se zbavili
všeho  negativního  a zvolili  si  novou cestu.  Přesto,  vykročte  na  ni  v radostném
očekávání,  neboť  vás  čeká  vysvobození.  Pochopení  a prosazení  všech  těchto
moudrostí vyvolá změnu vašich vibrací, což vaše duše velmi rychle pocítí.  Váš
vnitřní  oheň  opět  vzplane  a vy  se  znovu  napojíte  na  tok  informací  z božských
energií. Opět zažijete pocit jednoty; a život vám začne ukazovat zázraky a přinášet
nové  zkušenosti.  Nyní  pár  slov  k aktivaci  ochrany,  jež  by  se  měla  obnovovat
každých  sedm dní.  Postupujte  vědomě a ve  svém srdci  se připravte  na kontakt
s Prvotním  zdrojem.  Ten  vás  vyslyší  a vyšle  vám  odpovídající  frekvence
prostřednictvím  duchovních  průvodců.  Vzývání  směřuje  přímo  do  centra
Prastvořitele a má okamžitý účinek. Uvědomte si, že tuto ochranu vytváří – ON
sám. Máte tedy podporu nejmocnější energie v Univerzu, jež svou dokonalou a ne-
zištnou láskou vytvoří kolem vás ochranu a posílí vaše odhodlání zbavit se nega-
tivních energií.

Spojte se v duchu s Prvotním zdrojem. Pociťte a vnímejte, jak ve vás roste pocit
uvolněnosti  a bezpečí.  Ochrana,  jíž  se vám dostává,  je největší,  jakou si  bytost
může  nárokovat.  Uvnitřněte  v sobě  tuto  myšlenku  a buďte  vděční  za  to,  že  jste
připraveni procítit jednotu s kolébkou vašeho bytí.

Dříve,  než  vzývání  vyslovíte,  se  třikrát  zhluboka  nadechněte  a vydechněte.
Uvolněte se a zbavte svého ducha veškerých rušivých myšlenek. Dojděte do stavu
dokonalého vnitřního klidu a ticha – a na okamžik v něm spočiňte. Nechejte svůj
dech volně proudit, přicházet a odcházet; a myšlenky nasměrujte přímo k nejvyšší
formě energie v Univerzu. Oddejte se vnitřnímu míru a klidu, a setrvejte v tomto
stavu. Pak si  před svým vnitřním zrakem vymodelujte  obraz krystalické  rotace,
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srovnatelný s centrem obrovského krystalu. Vy jste v jeho středu a cítíte, jak kolem
vás rovnoměrně rotuje.

Setrvejte v tomto stavu vědomí a postupně na něj vylaďte své tělo. Příprava by
vám  neměla  trvat  déle  než  tři  minuty,  poněvadž  by  to  měl  být  stav  lehkosti
a radosti, nikoliv křečovitý či násilný. Cvičte se proto v tomto napřed; snažte se
nejdříve  dostat  do  stavu  radosti,  ale  především  uvolněnosti  a lehkosti.  Až  to
zvládnete,  přejděte k vzývání. Vyslovujte je s pocitem hlubokého klidu a jistoty,
s vědomím, že mluvíte přímo k vašemu Božství, jež je matkou i otcem a jež vás
nade  všechno  miluje.  Pociťujte  přitom  radost  a uvědomte  si,  že  jste  součástí
nejsilnější energie lásky v celém Univerzu. Nic nemůže tuto energii zničit; v celém
Univerzu není síla, jež by tuto ochranu prolomila, s výjimkou vaší svobodné vůle,
a sice v případě, že byste ochranu sami odmítli. Při vzývání jmenovitě uveďte i své
děti. Text zní následovně.

Vzývám nejmocnější energii v celém Univerzu, aby mě (jméno a příjmení) a mé
dítě – děti (jméno – jména a příjmení) ochránila pomocí následujících slov.

Tvořím jednotu  s největší  mocí  a energií  lásky  všehomíru.  Tato  síla  a láska
tímto  okamžikem  proudí  mým  duchem  a tělem  –  a  vytvářejí  nyní  kolem  mě
krystalickou ochranu. Tato ochrana je dokonalá a čistá – a žádná negativní síla
v celém  Univerzu  ji  nemůže  zlomit.  Jsem  celistvou  částí  Zdroje  a chrání  mě
energie, s nimiž jsem v jednotě. Já sám – sama jsem ta síla, neboť jsme jedno; jsme
navěky neoddělitelní. Budiž světlo, stín ať pomine. Ať se tak stane.

Ať  síla  a víra  posílí  vaši  cestu.  Nechť  nekonečná  láska  Prvotního  zdroje
a vašich  duchovních  průvodců  vám  pomáhá,  abyste  získali  nazpět  ztracenou
svobodu své duše! Ať se vám dostane ochrany a ať posílí vaše tělo! Vymaňte se
z pout této úrovně bytí a vystoupejte do vyšších sfér. Zbavte svého ducha okovů
omezeného rozumu a dopřejte si ve vašem životě, ve vaší realitě, uskutečnit i ty
největší vize. Otevřete se pro vyšší sféry bytí, pozvedněte se; a radostně se otevřete
zázrakům, jež vás tam čekají.

Ať se má slova dotknou vašeho srdce a posílí vás na duchu! Ať vám pravda
a hluboce zažité poznání urovnají cestu k moudrosti a umožní vám vystoupat do
vyšších sfér bytí!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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VÝZNAM STRAVY
PRO LIDSTVO

Toto je velmi důležité téma pro vás i vaše děti. Dbejte na to, abyste přijímali pouze
kvalitní stravu plnou světla, namísto umělých potravin. Ty obsahují škodlivé látky,
které ničí váš imunitní systém.

Například maso: uvědomujete si, že vám naprosto škodí? Víte, že konzumací
masa si ničíte kompletní buňkovou strukturu? Dobrovolně v sobě ukládáte infor-
maci smrti a ještě vám to chutná! Divíte se, proč býváte nemocní, trpíte různými
neduhy, topíte se v depresích a nechápete, proč se u stále více lidí vyskytují agre-
sivní sklony a touha zabíjet. Mnozí z vás ochotně do svého těla přijímají hormony
smrti, bolest a neskutečné utrpení zvířat, aniž by se nad tím kdy zamysleli. Dobro-
volně  si  plníte  své  žaludky a tělo zhoubnými informacemi,  které  se  smíchávají
s vašimi buňkami. Jste závislí na hormonech smrti, a vůbec vás nenapadne položit
si otázku, proč je tomu tak. Nezodpovědně se stavíte k utrpení a nekonečné bolesti
zvířat.  Své  chování  zdůvodňujete  tím,  že  vaše  tělo  maso  potřebuje,  abyste  si
zachovali  zdraví. Dovolte mi říct,  že je to velký omyl! Záměrně jste udržováni
v této lži,  abyste do svého těla  přijímali  smrtící  informace a dobrovolně jej  tak
oslabovali.

Bytosti lidské rasy žijící na planetě Terra jsou – s výjimkou bytostí žijících na
nízkých úrovních – jediné, jež se živí masem těl jiných duší. Je to zvrácenost, která
se  odehrává  jenom  na  vaší  úrovni  bytí.  Zvířata  v naprosté  a nezištné  lásce
souhlasila kdysi  s tím, že budou podporovat váš proces uvědomění.  Doufají,  že
jednoho dne zastavíte  své  nedůstojné konání  a uvědomíte si  to.  Trpí  pro blaho
všech  bytostí  v Univerzu  a v  hluboké lásce  přijímají  od  vás,  tyto  nepopsatelné
bolesti. Umíte si to aspoň přibližně představit, jaká muka kvůli vám podstupují?
Máte třeba jen nepatrné tušení, co jim způsobujete? Víte vůbec, jak nesmírně trpí,
než je rozporcujete a sníte? Uvědomujete si, že jsou většinou řezána zaživa, že jsou
často ještě při plném vědomí a řvou nepopsatelnými bolestmi? Jak potom můžete
jejich maso bezmyšlenkovitě či v klidu pozřít a myslet si, že vás udrží zdravé? Už
jenom sledovat jejich utrpení je trýznivá zkušenost. Pakliže ale tento hrůzostrašný
scénář ještě korunujete konzumací plnou požitků, to již hraničí s extrémy. Kam se
podělo v momentech požitků vaše vědomí? Jak si můžete myslet, že kousek masa
z bytosti milované Prvotním zdrojem vám může dělat dobře? Škodu, kterou tímto
sobě i své duši způsobíte, nelze ani popsat lidskými slovy. Jste vskutku závislí na
mase jiných tvorů. Spolu s masem vašich přátel  a milovaných bytostí  Prvotního
zdroje  však  přijímáte  i jejich  bolest,  nekonečná  muka  a strach.  Ještě  stále  se
podivujete nad úpadkem lidské rasy?  Nechápete,  proč  se děti  už v raném věku
chovají chladnokrevně a bezcitně? Proč se láska vytrácí z planety Terra a proč zde
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vládnou  války,  nepokoje,  nenávist,  hněv,  strach,  pochyby,  nemoci  a jiné  nízké
stavy? Proč vás ovládají tyto emoce? Kdysi tato planeta poskytovala přístřeší všem
bytostem, jež vedle sebe žily v této husté rovině bytí v klidu a harmonii. Lidská
rasa žila v míru se zvířecí a nedocházelo k žádnému krveprolití. To způsobila až
deformace  vaší  dokonalé  dvanácti  vláknové  DNA.  Od  těch  dob  mají  na  vás
skutečně mocní vaší úrovně bytí nesmírný vliv. Nebylo v plánu, abyste zabíjeli jiné
bytosti a pojídali jejich maso. Také byste přece nesáhli na maso z mrtvol svých
spolubližních! Jakmile se k vám na veřejnost dostane nějaký případ kanibalizmu,
na celém světě to způsobí neskutečný poplach. Otřásáte se odporem a říkáte, jak je
to strašné. Ani své domácí miláčky byste si nenaložili na talíř a s chutí nepozřeli.
Děláte rozdíly tam, kde žádné nejsou.

Každé zvíře má duši  a prožívá stejné pocity jako lidé.  Vnímá lásku, radost,
smutek, má pocit, že patří k rodině, prožívá bolest, utrpení i strach ze smrti. Jak to
chcete při plném vědomí zodpovědět nebo zdůvodnit, že mu tak nesmírně ubližuje-
te? Co se to stalo s lidskou rasou? Kde jsou hranice, které jste si sami vytyčili?
Jaký  je  váš  vnitřní  postoj  k těmto  otřesným činům? Jak  se  můžete  každý  den
podívat sami sobě do očí a být v pohodě? Z celého srdce vás prosím, prociťte ono
ve svém srdci! Na zvířata se již dlouho nedíváte jako na živé tvory, ale jako na
součást  vašeho  jídelníčku.  Chováte  je  a následně  zpracováváte,  aniž  byste  se
zamysleli, kolik hrozného utrpení jim svou touhou po mase způsobujete. Proč se na
ně  díváte  jako  na  potravu,  a nikoliv  jako  na  neoddělitelnou  součást  Prvotního
zdroje, rovněž stvoření Pratvůrce, vaší-vašeho matky-otce Božství? Co se ve vás
děje, když konzumujete jejich zhanobená těla, přičemž si myslíte, že vám utýrané
maso udělá  dobře?  Ó,  lidé,  nesmírně  se  mýlíte,  sešli  jste  na  cestu  lží  a intrik.
Zabíjením svých bližních držíte svého ducha v temnotě zapomnění, a bráníte tomu,
aby se k vám dostalo božské světlo. Vzdálili jste se od Prvotního zdroje a neustále
klesáte níž a níže. Jak můžete zvířata připravovat o jejich dech? Způsobujete jim
neskutečné strasti a škodíte tak sobě i svým dětem.

Jste jediní tvorové v celém Univerzu, kteří jedí své spoluobyvatele a přátele. Je
to pro nás vskutku otřesná podívaná. Pokud by zvířata nepřistoupila na to, že vás
budou  podporovat  na  vaší  cestě  k pravému  a hlubokému  poznání,  už  dávno
bychom  zasáhli.  Jsou  to  velkolepá,  milující  stvoření,  jež  se  z bezmezné  lásky
k vám  obětovala,  aby  vám  napomáhala  při  procesu  nalezení  sebe  sama.  Proto
přijímají s nezištnou láskou všechny ty hrůzy, co jim způsobujete! A vy si to ani
neuvědomujete!  Umírají  nesmyslnou  smrtí  a většina  z vás  se  nad  tím  nikdy
nezamýšlí.  Zacházejte  s respektem  se  všemi  obyvateli  vaší  planety.  Opravdu,
neinkarnovali se na tuto úroveň, aby člověku sloužili jako jeho potrava. Dokud si
toto  neuvědomíte,  budou  vám  s láskou  sloužit,  až  to  jednoho  dne  pochopíte
a zbavíte je tohoto utrpení. V období vrcholu vývoje kultur nové doby bylo běžné
u některých rituálů obětovat zvířata nebo lidi. Kněží doufali, že si pomocí těchto
obětí  nakloní bohy.  Tyto rituály se však prováděly pouze pro iluzorní  božstva.
Nebylo  to  však  vzývání  opravdového  Stvořitele  a bohů  Světla.  Oběťmi
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a krveprolitím  je  možné  přivolat  pouze  nižší  formy  bytí  obývající  nižší  sféry.
Nedosáhnete  jimi  ani  Prvotní  zdroj,  ani  světelná  božstva.  Nízké  chování  vždy
přitahuje  jen  sobě  rovné,  čili  nízké  vibrace.  V dobách  světla  nebyla  obětována
jediná duše ani nebyla prolita – jako oběť bohům – jediná kapka krve. Zapomeňte
na tuto pohádku, je to nic než lež a klam. Bohové byli vyvoláváni jedině pomocí
nejrůznějších kadidel a zaříkání světla.  Magie slova a ryzost  srdce poté otevřely
brány světla a volání byla vyslyšena. Jestliže byla přitom prolita krev, bohové se
nikdy neprojevili.

Zapomeňte na to, co se píše ve vašich knihách. Nejsou v nich slova pravdy ani
moudrosti. Slouží jen k tomu, aby vás svedly z cesty pravého poznání. Mnohé z to-
ho, co říkají knihy, je klam. Abyste se dověděli pravdu, většina z nich by musela
být kompletně přepsána. Dějiny planety Terra jsou vesměs mylně zpracovány zej-
ména ve školních učebnicích.  Vy však berete poselství  starých dob jako pevně
dané, a jen zřídka je prověřujete svým srdcem či duchem a neptáte se, zda jsou též
pravdivé. Řídíte se heslem, co je psáno, to je dáno, a bezmyšlenkovitě to přijímáte
jako  nezlomnou  realitu.  Pozůstatky  z dávných  dob  se  pokoušela  vyložit  řada
bytostí  lidské  rasy,  a tak  se  z těchto  poselství  postupem času  vytratily  důležité
části.  Výsledek  je  ten,  že  v historii  lidstva  bylo  mnoho  ze  starých  moudrostí
překrouceno. Ve své současné podobě nereflektují pravdu – a neplní svůj dávný
a pravý účel. Lidský rozum obdařený trojrozměrným úhlem pohledu není schopen
vyložit starodávné vzkazy, neboť se je neustále snaží interpretovat z perspektivy
profánního světonázoru. Jazyky lidstva nejsou ve stavu předat celou pravdu; čímž
se pravý význam spisů vytratil. Probuďte se a vezměte plnou zodpovědnost za svůj
život do svých rukou! Především naslouchejte svému srdci a nenechejte se svézt
z cesty  moudrosti,  pravdy  a živého  poznání.  Dokud  zůstanete  zajati  ve  hmotě,
nebudete-li  respektovat  své spoluobyvatele na planetě  Terra  a budete-li  se  živit
jejich  masem,  nemůže  vašimi  buňkami  proudit  božské  světlo  a vaše  tělo  se
nedokáže vymanit z pout této úrovně bytí. Inu, uvědomte si, co činíte a hlavně jak.
Přemýšlejte o svých činech a nepovažujte za realitu vše, co se venku děje. Je to tak
vytvořeno záměrně, aby lidská duše skrze svodné pokušení a záměrně nepřehledné
okolnosti  nepostupovala  vpřed.  Téměř  vše  na  Zemi  je  nějakým  způsobem
manipulováno.  Vaší  úlohou  je,  abyste  nahlédli  za  oponu  zapomnění  a nevěřili
všemu,  co  vám sdělují  média  nebo politici.  Téměř nic z toho,  co se okolo vás
odehrává,  neodpovídá skutečnosti.  Mocní vámi manipulují  a drží  vás daleko od
pravdy,  tudíž  je  pro  vás  nesnadně  ji  vůbec  rozpoznat.  Od  začátku  je  vám
vštěpováno, že maso nutně potřebujete, a vy tuto cíleně překroucenou informaci
bezmyšlenkovitě uplatňujete ve svém životě. A tak se vaše děti již od útlého věku
dostávají  do kontaktu s hormony smrti,  čímž je  svazují  pouta této úrovně bytí.
Jejich nevinné vědomí není ještě schopno se samo na základě vlastního poznání
z těchto  vazeb  osvobodit;  a je  vydáno  napospas  přesvědčení  jejich  rodičů.
Opakovaně vás nabádám, abyste pozorně sledovali  složení  jídla  a vyvarovali  se
škodlivých přísad, jež jsou nyní téměř ve všech potravinách na vašem trhu. Ničí
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vaše  buňky,  DNA,  tím  i celý  imunitní  systém.  Je  snadné  vám je  naservírovat,
protože jste si z pohodlnosti oblíbili hotové pokrmy. A vůbec, jste příliš pohodlní,
co se týká vašeho stravování. Je vskutku podivuhodné, že se nezamýšlíte nad tím,
jakými jedy denně plníte své tělo.  Mezitím se tiše propašovaly téměř do všech
potravin;  nic  nezůstalo  nedotčené.  A tak  jsou  vaše  děti  již  od  malička
konfrontovány  s nejrůznějšími  druhy  škodlivých  látek,  které  ničí  buňky  jejich
malých tělíček,  a proto jsou stále  náchylnější  k nemocem všeho druhu – včetně
těch, které vám v současné době ještě nejsou známé. Na planetě Terra se objeví
nové  nemoci,  jež  vyplynou  z vaší  pohodlnosti;  a vy  je  dobrovolně  vpustíte  do
svého života! Již dnes se objevuje stále více nových nemocí, avšak vy tento fakt
dáváte za vinu prostředí či civilizaci. Přitom jste to vy, kdo bezmyšlenkovitě každý
den plní těla vašich dětí jedy a nepřemýšlí, zdali jsou prospěšné svému nebo jejich
zdraví.  Neustále  jsou  po  ruce  nějaké  pamlsky,  ba  lehkovážně  je  dáváte  těm
nejmladším. Denně tak poškozujete jejich těla. Dbejte na své zdraví, žijte vědoměji
a nedovolte, aby se do vašeho těla dostaly nekontrolované jakékoliv škodliviny. Při
nákupu potravin buďte pozorní a všímejte si na obalech textu psaného drobným
písmem.  Snažte  se  vyhnout  všem  umělým  aromatickým  látkám,  barvivům,
zesilovačům chuti a takzvaným éčkům. To platí i pro nápoje, a zejména ty dětské,
poněvadž právě ony obsahují většinu jedů. Nápoje si raději míchejte sami. Téměř
všechny výrobky, které jsou k dostání jako hotové, obsahují substance, kvůli nimž
churaví vaše těla. Jejich cílem je zničit vaše zdraví a udržet vás v zajetí této úrovně
bytí. Zabýváte se svými starostmi a problémy, a mezitím svět ohrožují stále nové
nemoci. Jsou vytvářeny uměle souhrou nejrůznějších faktorů. Škodlivé látky, které
přijímáte ve stravě, ze vzduchu (jenž potřebujete k životu), nebo v lécích, spolu
vytvářejí jedovatý – vždy jinak namíchaný – koktejl určený ke zkáze vašeho těla.
Životem  kráčejte  s očima  otevřenýma,  věnujte  větší  pozornost  výběru  stravy
a vezměte zodpovědnost za zdraví své i za zdraví svých dětí do vlastních rukou.
Uvidíte, kolika alergií se najednou zbavíte, a vaše tělo se začne uzdravovat. Stále
méně budete nuceni  chodit k lékařům, a pokud se vaše duše z nějakého důvodu
nevychýlí z rovnováhy, nemoci se vám vyhnou. Vězte i to, že téměř všechny léky
vaší úrovně bytí vznikly při utrpení mnoha milionů nevinných zvířat. Jsou mučena,
zneužívána a zabíjena, abyste se vy mohli léčit. Ve skutečnosti vám však tyto léky
nijak nemohou pomoci, protože byly vytvořeny z negativní energie utrpení a smrti,
kterou pak do sebe tímto způsobem přijímáte. Jak by vám takový lék mohl být
nápomocný?  Na  krátkou  dobu  sice  pocítíte  zlepšení,  ale  další  účinky  na  sebe
nenechají dlouho čekat; systematicky tak ničíte své tělo a energeticky se vážete na
tuto existenční rovinu. Vaše tělo je zotročováno a jeho aura je krok za krokem ná-
chylnější  vůči  náporu  cizích  energií,  čímž se  mimo jiné  ničí  zbylé  neporušené
řetězce DNA. Vaše tělo musí proto degenerovat a vaše buňky musí mutovat, poně-
vadž jste se dostali do bludného kruhu smrti. To je zákon, neboť každá příčina
k sobě přitahuje odpovídající účinek. Uvědomte si, že všechny tyto procesy řídí
někdo cizí. Dobrovolně oslabujete těla svých dětí tím, že dovolujete, aby byly už
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v raném věku konfrontovány se škodlivými látkami v podobě injekcí. Co vám na-
hání takový strach, že tomu bezmyšlenkovitě obětujete své nejdražší? Zaposlou-
chejte  se  do  svého  srdce  a všimněte  si,  jak  svého  ducha  zastrašujete.  Cožpak
nevíte,  že  právě  z tohoto  strachu  pramení  vaše  současná  realita?  Jestliže  vás
neustále  sužují  obavy  z určitých  nemocí,  automaticky  začnete  tyto  nemoci
přitahovat. Žijte v souladu s přírodou; na vaší úrovni bytí vytvořila úžasné byliny,
jež v sobě nesou energii lásky. Vznikly z lásky k lidské rase a tvorům žijících na
planetě Terra. Inspirujte se u volně žijících zvířat – hledají kolem sebe rostliny, jež
jim pomáhají uzdravit se, a využívají svůj instinkt k tomu, aby je ve svém okolí
našla. I vy těmito schopnostmi disponujete a víte, jak tyto prostředky využít. Je to
pro vás ta výsostně nejlepší medicína. K tomu, abyste se vyléčili, není třeba utrpení
a mučení  zvířat.  Mnoho  z vás  je  již  na  správné  cestě  a zná  moc,  kterou  vám
poskytuje  příroda.  Máte  k dispozici  ty  nejlepší  pomocníky  a dostáváte  podněty
zvenčí  prodchnuté  láskyplnou  léčivou  energií.  Využívejte  jejich  úžasnou  moc
a pomáhejte  si  léčivými bylinami rostoucími ve volné přírodě.  Vězte,  že  každé
vaše onemocnění má nějaký důvod. Najděte tuto příčinu a pracujte s ní vědomě
pozitivní silou myšlenky. Je-li to třeba, odstraňte ze svého okolí škodlivé vlivy,
a vždy pamatujte, že ve zdravém těle sídlí zdravý duch! Pokud spočíváte ve svém
středu a vyhnete-li  se nežádoucím vnějším vlivům všeho druhu, nemoc ani jiné
neštěstí vás nikdy nezastihnou. Posilněte v sobě toto poznání a chraňte sebe i své
děti před veškerými škodlivinami. Nedopusťte, aby s nimi vaši potomci přišli do
styku.  Vyslyšte  má  slova  a řiďte  se  jimi!  Získejte  zpět  svoji  duševní  svobodu
a převezměte zodpovědnost za své zdraví i celistvou auru. Jestliže je s vaším tělem
něco v nepořádku,  ihned vám to dá najevo, a vy jej můžete sami opět uzdravit.
Vaše zdraví i zdraví vašich dětí je pouze ve vašich rukou. Prosím vás, abyste si
vzali k srdci, co vám zde říkám. Vylučte informaci smrti ze svého těla i vědomí
a znovu  se  staňte  jasnými  bytostmi,  jimiž  skutečně  jste.  Budete-li  i nadále  jíst
maso, bude se ve vašem těle ukládat informace smrti, následkem čehož budete stár-
nout a nakonec též smrti podlehnete. Právě tenhle fakt a víra, že jednoho dne zes-
tárnete a budete muset zemřít, vás svazuje s iluzorní realitou smrti. Jenže vy máte
možnost volby! Pro jakou cestu se rozhodnete? To, co vám tu sděluji, je absolutní
pravda  a způsob,  jak  dosáhnout  věčného  života  v mladém,  zdravém  těle.  Tady
máte  klíč!  Spolu  s ryzí,  jasnou silou  myšlenky je  to  cesta  do věčnosti,  ven  ze
spirály smrti. Cítím, jak je pro vás těžké přistoupit na skutečnost, že smrt na vaší
úrovni bytí je pouhou iluzí a popravdě neexistuje. Inu, není to snadné pochopit.
Váš rozum proto často přemůže hledajícího ducha,  přetáhne jej  na svou stranu
a uvězní  vás  v realitě  vašeho  vnitřního  přesvědčení.  Rozum  je  s vnějšími
okolnostmi vašeho života více méně srozuměn i spokojen a z pohodlnosti se mu
nechce za pravdou honit. Řada lidí žije v materiálním blahobytu, avšak natolik se
vzdálili  od cesty za světlem svého skutečného já, že hmota je v této iluzi zcela
vězní.  Nedokážou  rozpoznat,  že  hmota  se  má  využívat  k radostným  účelům
a uchylují  se  k nízkému  chování.  Často  jsou  domýšliví,  sobečtí  či  chamtiví
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a vymezují se vůči méně majetným osobám, než jsou oni sami; čímž se ve hmotě
ještě  více  ukotvují.  V pravém slova  smyslu  zaprodali  svoji  duši  temné  stránce
života.  Materiální  statky by se vždy měly využívat k pozitivním účelům. O vše,
čeho má člověk nadbytek, by se měl podělit se svými bližními. Jinými slovy, měl
by  nechat  proudit  pozitivní  energii  nadbytku  k ostatním.  Bohužel,  na  to  přijde
pouze několik málo majetných jedinců. Ti ostatní buď onemocní, poněvadž hmota
svazuje  jejich  ducha,  nebo  se  zastaví  proud  energie  a ucpe  jejich  vědomí.
Následkem toho se jejich srdce  zatvrdí  a odvrátí  od cesty moudrosti.  Někdy se
stává, že při těžké nemoci dojdou určitého vnitřního poznání, ale když ho chtějí ta-
ké uplatnit, nakonec přitom ztroskotají. Mnoho z nich krátce před smrtí prožije ja-
kýsi záblesk vědomí, načež začnou věřit v něco vyššího a mocnějšího. Vzpomenou
si přitom na svůj původ, odkud přicházejí; a většinou jim tento pocit usnadní od-
chod z tohoto světa. Slyší, jak je k sobě povolává jejich vyšší Já, a v posledních ho-
dinách života se takříkajíc naplňují světlem, aby se zbavili iluze strachu ze smrti.
Část z nich instinktivně ví, že přechází  do důvěrně známého světa,  necítí bolest
a odhazuje smutné vzpomínky, které je vážou na tuto úroveň bytí.

Duše tak připravuje umírající tělo a osvěcuje mu cestu k síním přechodu i nové-
ho počátku. Od tohoto okamžiku vědomí ví, odkud kdysi přišlo a kam směřuje. Na-
ráz  si  pak  bytosti  přejí  mít  více  času,  aby  poznání,  jež  získaly  v tomto  stavu
vědomí, mohly uplatnit ještě ve svém současném životě. A duše pochopí, že znovu
naletěla iluzi smrti a že se musí opětovně vrátit na planetu Terra, aby prožila stejný
proces. Duše se tak vrací ke svému počátku a poté míří do síní zapomnění, aby se
znovu narodila. Je pouze na ní, zda ve své inkarnaci dosáhne hlubokého poznání.
I přesto, že takovýto skok vědomí nebyl v této inkarnaci v jejím plánu, na základě
svobodné  vůle  a jejím  svobodným  rozhodnutím  se  tento  proces  poznání  může
okamžitě spustit. Pokud je bytost schopna si tuto pravdu osvojit, může se v rámci
kterékoliv  inkarnace  vymanit  z vazeb  smrti  a hrubé  hmoty.  Svůj  osud  můžete
ovlivnit  kdykoliv  –  jeho  podoba  není  nijak  pevně  stanovena.  S dosaženou
moudrostí můžete měnit vnější okolnosti ve svém životě, a sice hned. Jestliže jste
toto pochopili, stali jste se skutečnými mistry hmoty. Poznali jste smysl i cíl své
inkarnace  ve  hmotném světě  a vymanili  se  z jeho  vazeb.  Nenechávejte  se  jimi
svazovat a naučte se sami rozhodovat o tom, co bude vaší realitou, a co nikoliv!
Nenechejte si vnutit dobře míněné rady či přesvědčení ostatních a nevzdávejte se
takto odpovědnosti nad svým životem. Rozhodnutí by mělo vycházet z hlubokého
poznání  vašeho  srdce  a ze  stavu  vnitřní  rovnováhy;  všechno  ostatní  není  vaše
realita,  čili  nepatří  k vašemu  životu.  Nenechejte  se  vtáhnout  do  víru  strachu
permanentně hrůznými zprávami z médií, které vás katapultují do temnoty a ještě
hlouběji do materie. Vystupte z rozjetého vlaku a změňte směr jízdy svého života.
Vykročte cestou, jež je pro vás ta pravá, nikoliv tou, jíž jdou tisíce jiných. Měli
byste  konat  bezúhonně,  ze  svého vyrovnaného nitra  –  a  nenechat  se  ostatními
zviklat či donutit jít špatným směrem. Nikdy si nenechejte vnutit názor jiné bytosti;
zůstaňte věrni pouze svému vnitřnímu poznání. Všechny životní cesty jsou rovno-
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cenné;  v závislosti  na  úrovni  vývoje  každé  bytosti  je  každá  cesta  individuální.
Vždy naslouchejte svému srdci a vnitřnímu pocitu. Žijte vědomě podle toho, co
vám říká vaše nitro,  a nikdy se nepodvolujte vůli  někoho jiného. Zacházejte  se
všemi tvory žijícími na vaší domovské planetě s respektem a naplňujte svůj život
světlem poznání. Vyklouznete tak ze svého zámotku a vkročíte do krásnější reality
bytí, jež je plná světla. Držte se daleko od pout temnoty a smrti. Až se jich zbavíte,
stanete se mistry života. Nesuďte jiné, kteří ještě (možná) nedosáhli vašeho stupně
poznání.  Buď  nemohou  konat,  myslet  či  cítit  jinak,  nebo  ještě  nejsou  vnitřně
natolik daleko,  aby tuto moudrost  přijali.  Rozhodli se jít  jinou cestou, jež je ta
vaše; a poznání dosáhnou snad v jedné z příštích inkarnací. Tuto skutečnost nelze
obejít, neboť je to pravda o vysvobození se ze spirály smrti. Teprve poté, až na to
bytost přistoupí a pozná to, vymaní se ze smrtelných pout; může pak vystoupat do
vyšších sfér vědomí. Ať vás má slova upozorní na překážky na vaší životní cestě,
abyste je s láskou mohli obejít! Ať moc vašeho ducha a síla lásky osvítí vaši stezku
k moudrosti a pozvednou vás do vyšších sfér bytí!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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SVĚTELNÁ POTRAVA A JEJÍ
VÝZNAM V SOUČASNOSTI

Světelná  potrava  je  na  vaší  úrovni  bytí  v dnešní  době  velmi  kontroverzním
tématem. Mnozí z vás význam a smysl tohoto výrazu vnímají poněkud nesprávně.

Pokud  si  myslíte,  že  je  na  Zemi  inkarnovaná  byť  jen  jedna  bytost,  jež  se
skutečně  živí  jen  a jenom světlem,  pak  vás  musím zklamat.  Je  to  klam,  zdání
lidského  ega,  které  vychází  z touhy  člověka  vytvořit  v období  přechodu  něco
mimořádného.  Několik  málo  jedinců  lidské  rasy  je  skutečně  schopno vzdát  se
pevné stravy. Nemá to však nic společného s termínem žití ze světla. Výsledkem
toho je, že váš duch je zmatený. Jestliže nějaká bytost na vaší úrovni bytí tvrdí, že
se živí světlem, potom je to lež, v níž se odráží její ego. Vaše tělo i jeho struktura
toho momentálně není schopné.  Žijete v hrubohmotném světě a jste  ještě pevně
spjati s procesy a potřebami této úrovně bytí. Inkarnovali jste se na tuto úroveň,
aby  zde  vaše  tělo  přijímalo  informace  z vody,  prosvětlené  stravy  a světla.  Ke
zvýšení  vibrací  a k  sebeuvědomění  potřebujete  výživné  látky  této  úrovně.
Inkarnovali jste se do světa hmoty, jste svázáni jeho zákonitostmi, a proto si velmi
škodíte, pokud se nutíte v rámci této úrovně stravovat se světlem. Dokud se vaše
tělesná schránka nepřizpůsobí vyšším úrovním bytí, nejsou vaše orgány schopny
světlo strávit, tudíž byste svému tělu i duchu způsobili dlouhodobé a vážné škody.
Nemučte se zde, na této úžasné úrovni bytí,  abyste se vzdali  všeho toho, kvůli
čemuž jste sem toužili přijít. Na tomto místě nejenže sbíráte zkušenosti ve hmotě,
ale  má  to  být  také  místo,  kde  si  užíváte  nejvyšších  požitků.  Tady  byste  měli
přijímat světelné plody poznání a živit se jimi. Žijte tak a podle toho, co je pro vaše
tělo na této úrovni bytí potřebné a nač je zvyklé, a nechejte své životně důležité
orgány  plnit  jejich  funkci.  V žádném  případě  byste  si  nic  neměli  vynucovat;
některé zkušenosti v rámci hmoty nemůžete naplnit, aniž byste narušili funkci své
tělesné schránky a vnitřně ji zlomili. Žijete v symbióze s přírodou i s jejími plody
plnými světla, které vás zásobují potřebnými informacemi. Je však zcela scestné,
když  ti,  kteří  požívají  maso  zvířat,  oponují  tím,  že  rostliny  jsou  rovněž  živí
tvorové.  Pouze  se  tím  snaží  ospravedlnit  svůj  požitek  z masa  a utrpení  zvířat.
Rostliny byly vytvořeny proto, abyste mohli sklízet jejich plody a živit se jejich
světelnými informacemi.  Zahynuly by, kdybyste je nevyužívali.  Zapamatujte  si:
Myslí  se  tím  pouze  plody  rostlin,  které  můžete  sklidit  bez  újmy  na  samotné
rostlině. Platí to i pro pšenici a žito – také tyto obiloviny vám slouží jako zdroj
energie.  Vše,  co  si  z rostliny  vezmete  a přitom jí  neuškodíte,  lze  považovat  za
světelnou potravu. Dosud jste pevně svázáni s touto úrovní uvědomění se; vaše tělo
zatím  nedisponuje  funkcemi  platnými  mimo  hmotný  svět.  Struktura  a funkce
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vašeho  těla  jsou  spjaty  s touto  úrovní  bytí  –  a  pro  svoji  existenci  vyžadují
prosvětlenou stravu a čistou vodu.

To neplatí pro jogíny, kteří žijí mezi vámi. Jídla a pití se zříkávají zcela jiným
způsobem; tuto schopnost si osvojovali po mnoho let života na Zemi. Během své
inkarnace redukují  své tělesné potřeby a funkce postupně na minimum, zatímco
svého  ducha  vysílají  do  světelných  rovin  bytí.  Duchem  a duší  jsou  mimo
inkarnované  tělo.  Vyžaduje  to  však  dlouhý trénink  a značné  sebeovládání  těla.
Tento způsob kontroly těla ale v žádném případě nemá nic společného se světelnou
stravou. Zapamatujte si to a tyto pojmy nezaměňujte.

V rámci hmotného světa není možné, abyste se živili pouze světlem! Vaše těla
by se rozpadla; a způsobili byste si velkou škodu, kdybyste se toho zde, na této
úrovni,  snažili  dosáhnout  násilím.  Je  moudřejší,  abyste  se  namísto toho snažili
dosáhnout duchovního blaha a zrychlit své vibrace skrze realizované poznání, bez
něhož vaše tělo není schopno vystoupit do vyšších oktáv bytí. Učení o žití ze světla
pro  vás  opravdu nemají  žádný  význam,  spíše  vám brání  v cestě  za  skutečným
poznáním, jež by vám umožnilo přestoupit do dalších dimenzí. Nenechejte se šálit
naukami, které pro váš proces sebeuvědomění nejsou nijak užitečné. Svazují vás
s touto úrovní a brání vám ve zvyšování vibrací.

Naproti tomu je však rozumné a účelné své tělo čas od času vědomě pročistit.
Během očisty se tělo naplní světelnou energií mimořádné intenzity. Během tohoto
procesu je však nevyhnutelné dodávat tělu dostatek tekutin. Nejvhodnější jsou čisté
šťávy získané z čerstvých plodů a pramenitá voda vaší úrovně bytí. Buňky zaplaví
vysoká  energetická  frekvence  –  a  v této  době  je  váš  duch  obzvlášť  schopen
přijímat informace z božského proudu. Občasná tělesná očista bez pevné stravy,
kdy přijímáte jen světelné tekutiny, je pro každého z vás velmi důležitá a lze ji
přirovnat k jarnímu úklidu. I doma musíte čas od času pouklízet, jinak byste tam
měli špínu. Vzpomeňte si, jaký je to pocit, podívat se ven umytým oknem.

Pečujte o své tělo a věnujte se mu. Snažte se udržet si zdravé smysly a zachovat
pořádek ve svých myšlenkách. Pamatujte, že ve zdravém těle sídlí zdravý duch!
Žijte vědomě a pečujte o sebe.

Dávejte si pozor na drobné léčky v podobě negativních slov nebo nenápadných,
tichých  myšlenek,  aby  se  takto  do  vašeho  života  nemohly  vplížit  nemoci.
Uvědomte  si,  že  všechny  tyto  věci  jsou  spolu  úzce  propojeny.  Zdravé  tělo  si
neudržíte pouze zdravou stravou, ale také prosvětlenými myšlenkami. Nezoufejte
a chovejte se k sobě láskyplně! Stále jste totiž ještě svázáni se stálými strukturami
bytí a váš duch se teprve musí přizpůsobit novým strukturám myšlení. Láskyplně si
dopřejte potřebný čas a postupujte pomalu. Jen láskou a trpělivostí se z vás stanou
praví mistři všech těchto moudrostí.

Ať má slova naplní vaše srdce a osvítí vašeho ducha! Toto je pravda a skutečná
realita! To je klíč, jejž vám předávám, abyste mohli vystoupat do vyšších sfér bytí!

Ať se tak stane!

— 182 —



THOVT – PROJEKT LIDSTVO

V hluboké lásce Thovt
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ZVÍŘATA A UTRPENÍ
JEJICH DUŠÍ

To, o čem chci nyní mluvit, je pro každou bytost žijící mimo vaši úroveň bytí, snad
ta nejděsivější možná realita. Hrůzy, které se odehrávají na planetě Terra, ani nelze
popsat slovy – je to ten nejhorší osud, jaký si duše může vůbec vybrat. Jak vnímá
lidská rasa realitu zvířat žijících na její domovské planetě? Vylučujete je ze svých
řad. Myslíte v kategoriích a jste přesvědčeni, že sami máte větší právo na existenci.
Ó, lidé, tato realita se od dob temnot a zapomnění neustále prohlubuje. Lidská rasa
si pro sebe nárokuje nadvládu nad planetou Terra, přičemž zvířecí rase nepřipouští
žádná významnější  práva.  Povyšuje se nad ně a označuje je slovy „horší“  nebo
„méněcenná“. Vaše přesvědčení spočívá jako obrovský temný stín na vaší úrovni
bytí. Nevíte snad, odkud tyto zvířecí duše pocházejí? Můžete se sami sobě s upřím-
ným srdcem podívat do očí a říct, že každé zvíře má stejné právo na pozornost,
lásku a respekt, jak si to nárokuje pro sebe lidská rasa? Natolik jste propadli svému
egu, že se vůči těmto duším vymezujete a vnímáte je coby méněcenné. Víte vůbec,
jak ubližujete sobě i jim svým bezmyšlenkovitým chováním? Nevěnujete jim téměř
žádnou pozornost, nedbáte ani na jejich životní prostor, ani nerespektujete jejich
nejrůznější  druhy, v nichž se chtějí  zakoušet  na vaší  domovské planetě.  Zvířecí
duše je  láskyplná a jedinečná myšlenka Prvotního zdroje.  Nedělá žádné rozdíly
mezi jednotlivými druhy duší, vždyť i zvířata mají vyšší Já a každá skupina z nich
má  svého  průvodce.  Jejich  úrovně  jsou  ovšem  rozděleny  jinak,  než  je  tomu
u zkušenostních rovin lidských duší.

Duše zvířete se může libovolněkrát inkarnovat do hrubohmotného světa. Jejím
úkolem je upomínat lidskou rasu na to, že jsme všichni bez výjimky sjednoceni se
Zdrojem, Pratvůrcem, či matkou-otcem Božstvím. Všichni bez rozdílu pocházíme
z tvůrčí myšlenky Zdroje. Vy si však svým nemilosrdným chováním způsobujete
velikou škodu, jelikož tím doslova zabíjíte lásku ve svém srdci. Vaše víra či přes-
vědčení, že můžete jíst maso svých přátel, jsou prosty jakéhokoliv světla a hlavně
lásky.  Vymezujete  se  a činíte  tak  i ve  vašich  božích  Stáncích.  Dennodenně
pořádáte jatka a zabíjíte obrovské množství bytostí, skrze něž se chce Zdroj také
realizovat a sbírat na Zemi zkušenosti. Modlíte se k bohu, jemuž každé náboženství
dalo  svoji  podobu,  a prosíte  ho  o pomoc  a ochranu.  V příštím  okamžiku  však
připravíte o život duši, jež pochází ze stejné myšlenky jako vy! Lidé, probuďte se!
Tropíte  hrůzy  –  a  utrpení  zde  inkarnovaných  zvířat  nelze  slovy  ani  popsat!
Kdybyste vnímali jejich křik, jak jej slyšíme my všichni, kdo sídlíme mimo vaši
úroveň bytí, ztuhla by vám krev v žilách! Jenže vy před tím zavíráte oči, zacpáváte
si  uši  a omezujete  své  vědomí  na  pohodlné  a hezky  formulované  výmluvy,  že
zvířatům  nijak  neubližujete.  Neustále  děláte  mezi  sebou  a jimi  rozdíly!  O své
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domácí  mazlíčky  se  láskyplně  staráte,  ale  pokud  jde  o ostatní  zvířecí  duše,
odvracíte se. Rádi se díváte stranou a uzavíráte svého ducha. Pokud se vám zdá, že
se vás to osobně netýká, jste skuteční mistři v potlačování. Věříte, že za utrpení
těchto  zvířat  nejste  zodpovědní.  Vždyť  přece  pouze  konzumujete  jejich  maso
a užíváte léky vyrobené z jejich bolesti. Své domy čistíte prostředky, které byly
testovány  na  jejich  utrýzněných  tělech,  a používáte  kosmetické  přípravky,  při
jejichž výrobě umírali živí tvorové. Proto vám ve skutečnosti na kráse nepřidají. Je
v nich negativní energie smrti a utrpení. Už chápete, co za tím vším je? Nebo nad
tím chcete zase jenom mávnout rukou? Dotkla se má slova vašeho srdce a cítíte se
ve stavu, abyste osvobodili tyto duše z jejich utrpení? Omezujete svou lásku na ty
druhy  zvířat,  které  jsou  vám  sympatické,  nebo  lépe  řečeno,  které  vás  věrně
a poslušně  doprovázejí,  jako  například  kočka či  pes.  Děláte  mezi  živými tvory
rozdíly a vymezujete je – to vám jde skvěle. I bytosti lidské rasy dennodenně dělíte
na lepší a horší. Udělali jste z toho úplnou soutěž! Proč neustále někoho hodnotíte,
odsuzujete  nebo  zraňujete?  Sami  si  tím  působíte  velkou  škodu.  Energie  smrti
nespočtů utýraných zvířecích duší vás jednou dohoní a připoutá vás k této úrovni
bytí.  To je  zákon,  jemuž nemůžete uniknout.  Dokud tuto pravdu nerozpoznáte,
nebudete se moci  z této úrovně vykoupit.  Probuďte se a nehledejte  další  a další
výmluvy, abyste se tomuto kroku vyhnuli. Zavíráte si tak dveře k vyšším sférám
bytí. Dokud budete pohrdat nějakou částí úrovně Zdroje, zneužívat  ji,  ničit, od-
suzovat, mučit či vylučovat, nemůžete zvýšit své vibrace. Jenom vy jste schopni
všechno změnit a naplnit svůj život světlem. Každá z těchto oblastí je propojena
s ostatními – společně vytvářejí jeden celek. Nedělejte mezi ničím a nikým rozdíly,
poněvadž vám to brání ve zrychlení vašich vibrací. Pochopte, co vám tu říkám!
Nebo snad chcete neustále popírat pravdu a vymlouvat se? Máte možnost rozhod-
nout se, jakou cestou se vydáte.  Pamatujte však, že je nutné začít  myslet  zcela
jinak. Kolik z vás je o sobě přesvědčených, že žijete a konáte z lásky? A přitom
neustále děláte rozdíly, hodnotíte a odsuzujete ostatní? Kolik z vás si myslí, že již
nastoupilo duchovní cestu světla, a přesto se stále živí masem zvířat inkarnovaných
na vaší úrovni bytí? Kolik z vás se může sobě podívat do očí a upřímně tvrdit, že
skutečně kráčí  za světlem? Není to snad jen vaše ego, které vám našeptává,  že
kráčíte  po stezce  světla,  zatímco do vašeho  vědomí světlo  zatím ještě  vskutku
neproniklo? Když jíte maso a ostatní bytosti označujete jako lepší nebo horší, to
vám  vskutku  nepomůže  zrychlit  vaše  vibrace.  Utrpení  a smrt  vašich  zvířecích
přátel vás poutají k této úrovni bytí. Slyším, jak se vaše ego vzpouzí. Pro mnohé
z vás bude velmi těžké rozpoznat  v sobě pravdu, ba také ji  přijmout.  Kdo však
v sobě cítí touhu po hormonech smrti a podle toho i koná, se od této roviny bytí
neodpoutá. Nebude vám ani moc platné, jestliže maso zabitých zvířat před jeho
zkonzumováním požehnáte svou energií. To je pouze mámení vašeho ega. Jídlo,
jež  je  nositelem  energie  smrti,  nelze  naplnit  světlem.  Usilovat  o to  je  zkrátka
zbytečné – přijímáte do sebe smrt. Utrpení způsobené těmto tvorům se manifestuje
ve vašich buňkách a zahaluje vás stínem. Tím se uvazujete na tuto úroveň bytí.
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Zvýšení  tělesných  vibrací  docílíte  však  jen  pravým  a hlubokým  poznáním.
V žádném  případě  ne  svým  chováním,  jímž  podporujete  a způsobujete  smrt
bezpočtu zvířat. Není důležité, zda prožila šťastný život na biofarmě, nebo někde
jinde. Nepomůžete si ani bio masem – i tehdy jsou tato zvířata zabíjena kvůli vaší
touze. Není v tom žádný rozdíl. Smrt je smrt a neexistuje žádný lepší nebo horší
způsob,  kterým byste to  mohli  zdůvodnit.  Všichni  tvorové inkarnovaní  na  této
planetě potřebují čas nutný pro jejich individuální proces sebeuvědomění. U zvířat
to probíhá jinak než u lidí. Rovněž se inkarnovala na tuto úroveň bytí, aby zde
sbírala zkušenosti a následně mohla postoupit do vyšších rovin. I mezi nimi jsou
masožravci a vegetariáni. Stupeň jejich vědomí se však odráží ve zcela jiné rovině
poznání a nelze jej srovnávat s poznáním nebo zkušenostmi lidské duše. Vyvarujte
se tedy toho, abyste ve snaze odvést od sebe pozornost, porovnávali své skutky
s chováním  zvířat.  Jsou  to  dvě  zcela  odlišné  úrovně  existence.  Tyto  vývojové
stupně a úrovně poznání nelze srovnávat s lidskými. Nechci zde toto téma rozebírat
do detailu, protože bychom se odchýlili od podstatného. Pro lidskou rasu není nyní
prvořadé zkoumat vývojová stádia a procesy zvířecí duše. Zaměřte se spíše sami na
sebe  a jednejte  tak,  aby  vaše  skutky  podpořily  růst  vašich  duševních  kvalit.
Chovejte se ke zvířatům s úctou a berte ohled na jejich životní prostor. Nemyslete
si, že když se vaše světy střetnou a sdílíte společný životní prostor, jste tu vy, lidé,
od toho, abyste je vytěsňovali. Pokuste se vidět jejich očima a najděte způsob, jak
vedle sebe můžete existovat v harmonii. Dopřejte prostor i těm nejmenším živým
tvorům a přistupujte k nim s náležitým respektem. Uzavřete s nimi a jejich světem
mír, nezasahujte bezohledně do jejich života a neničte ho! Narůstá-li nyní ve vás
nepochopení,  chtěl  bych v této souvislosti zmínit jednu skupinu živočichů – jde
o takzvané parazity, kteří napadají vaše tělo a obírají vás o krev. Nejsou to zvířecí
duše.  Žádnou  duši  nemají  a jsou  kompenzací  vámi  vytvořených  negativních
frekvencí  zde  na vaší  úrovni  bytí.  Odráží  vaše  negativní  postoje  vůči  zvířecím
duším. Inu, jsou následkem příčiny, kterou jste nastolili vy. Paraziti napadají vaši
úroveň bytí,  jelikož všechny vaše  negativní emoce nasměrované proti  zvířatům
vytvořily  příčinu,  čímž  vznikla  nerovnováha.  Pokud  by  lidé  okamžitě  přestali
zvířatům škodit a neprolévali jejich krev, všichni paraziti by ihned zmizeli. To vy
jste příčinou jejich existence! Jen vaše postoje a chování jsou příčinou, proč jsou
na této planetě. Jedno vždy přitahuje druhé – to je zákon vesmíru. Vy je vytváříte
svým vědomím! Jsou skutečně vašimi výtvory; odrážejí nerovnováhu mezi člově-
kem a zvířetem na této úrovni bytí. Lidská rasa je ve svém honu za krví natolik
zaslepená, že ji v těchto jatkách nezadrží ani zoufalé výkřiky nejrůznějších druhů
zvířat. Důsledkem toho jsou nemoci, jež se přenášejí na lidskou rasu. Toto zoufalé
volání zabíjených a trýzněných zvířat však vámi ani nepohne. Naopak, uchylujete
se potom ještě k brutálnějším metodám. Jak žijí na vaší úrovni bytí prasata, ovce,
skot či drůbež? Co se děje s jejich masem například o vašich Vánocích, svátcích
lásky a duchovnosti? Inu, jak si pak můžete myslet, že se jejich utrpení neprojeví
též na nebo ve vašich tělech? Jejich utrpení se musí projevit; proviňujete se totiž na
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duchovně vysoce vyzrálé zvířecí rase! Vyvražďujete je způsobem, jehož brutalitu
je  nemožné  vyjádřit  slovy.  Krmíte  je  masem  jiných  zvířat  nebo  masem jejich
vlastního  druhu,  přestože  jsou  tato  zvířata  všechna  vegetariány!  Děláte  z nich
všežravce se stejnou samozřejmostí,  s jakou sami sebe označujete za všežravce.
Tato zvířata pak křičí a dožadují se vykoupení prostřednictvím nemocí a epidemií
rozšířených po celé planetě.  A vy namísto toho, abyste jejich srdceryvné volání
vyslechli  a konečně  procitli,  reagujete  ještě  brutálnějším  chováním.  Zaživa  jim
vyřezáváte  vnitřnosti  a umlčujete  je  tím,  že  jim  odstraníte  jazyk.  Kancům
odřezáváte genitálie a ocasy. A to všechno bez jakéhokoliv umrtvení, neboť to vše
stojí  čas  a peníze.  Vykrmujete  své  zvířecí  přátele  a chováte  se  k nim  jako
k podřadnému dobytku. Držíte je ve velkochovech na minimální ploše. Jakmile si
poraní  končetiny,  jednoduše  je  odříznete;  a oni  pak  odevzdaně  čekají  na  den
porážky. Na jatka je převážíte přes více zemí hromadně ve velkých vozech, v nichž
jsou namačkáni jeden přes druhého. Kdybyste jenom tušili, co všechno si během
mnohahodinové cesty musí vytrpět! Chováte se k nim jako k neživému dobytku –
jako by neměli duši, a nedopřejete jim během této strašné doby vodu ani potravu!
Jakmile dosáhnou cíle, celé zesláblé je i dále týráte, načež je zaživa rozřežete a při
plném vědomí jim vyjmete vnitřnosti! Pro vás jsou pouze produktem, dobytkem,
který vám slouží jenom za potravu. Ó, lidé, není snadné tlumočit vám tato slova.
My všichni, kdo žijeme ve vyšších sférách bytí, cítíme, jak proudí bolest těchto
zvířat skrze nás. Každou pozemskou sekundou slyšíme jejich srdceryvný křik plný
utrpení.  Slyšíme  jej,  a nemůžeme  se  jednoduše  odvrátit;  vždyť  všichni  spolu
tvoříme  jednotu.  Jsou  naší  součástí  a my  je  nade  všechno  milujeme.  A proto
nezpůsobujete  bolest  jen  jim.  Jak se  můžete  modlit  k personifikovanému bohu,
když mu přitom způsobujete nesmírnou bolest? My, bytosti existující mimo vaši
úroveň bytí, trpíme společně s nimi. Jejich duše zakoušejí neskutečné utrpení; a vy
se, když volají o pomoc, obracíte zády! Vaše brutalita nezná hranic. Řada zvířat
umírá už při transportu, ostatní vnímají blížící se konec a strach – a hormony smrti
zaplavují jejich maso. Jak vám pak vůbec může chutnat? Jak je můžete takhle trápit
a přitom se od toho všeho odvracet? Jak můžete bažit po mase svých přátel? Ó, li -
dé, kde zůstal váš soucit a láska k bližním? Jak můžete přeslechnout jejich nesnesi-
telný  křik  plný  utrpení  a bolesti?  Pohlédněte  do  jejich  nesmírně  smutných  očí
a zeptejte se svého srdce, zda se na jejich mučení chce nadále podílet. Nepotlačujte
tuto skutečnost, vždyť jejich utrpení je vaše utrpení, jež se na vaší úrovni bytí pro-
jevuje jako nejrůznější nemoci. Všechny agrese a negativní emoce, které se mezi
lidmi  vyskytují,  neláska  k vašim  dětem,  k bližním,  krveprolévání,  to  vše  jsou
důsledky  vašich  činů,  které  pácháte  ze  svobodné  vůle.  Mějte  soucit  s těmito
smutnými a nesmírně trpícími tvory, kteří každodenně přicházejí hromadně o život
v pokusných laboratořích a na jatkách! Zamysleli jste se někdy nad tím, jak každou
vteřinu vašeho pozemského života vaši přátelé zakouší nevýslovnou bolest? A víte
i to, že jim to způsobujete vy, lidé bez svědomí? Všechno, co vám na vaší úrovni
bytí poskytuje iluzorní blahobyt nebo pohodlí, je nejprve testováno na zvířatech.
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A vy před tím vším raději zavíráte oči. Neslyšíte jejich křik, poněvadž ho slyšet
nechcete. Naslouchejte svému srdci! Utrpení nezmizí jenom tak – samo od sebe,
protože vaše lhostejnost přitahuje jako bumerang další  následky a oslabuje vaše
tělo, negativně ovlivňuje vaše zdraví.

Nepřetržitě vytváříte příčiny pro vaše dilemata, starosti a bídu. Neustále hledáte
mezi sebou či venku viníky – za války, agrese nebo lidskou brutalitu. Pátráte po
vnějších příčinách,  ale  nevidíte za těmito důsledky pravdivou příčinu. Vraždění
a toto utrpení zvířat leží na lidstvu jako temný stín. Tato energie zaplavuje vašeho
ducha  a buňky,  jež  vás  svazují  s touto  úrovní  bytí;  následky  hrůzných  činů  se
k vám vracejí v nejrůznějších podobách. To vy jste z planety Terra udělali to, čím
je dnes. To, jak bez respektu zacházíte se zvířaty, svými bližními a dětmi, se odráží
i ve vaší realitě. Jak dlouho před tím ještě chcete zavírat oči? Jak dlouho si chcete
situaci ještě přikrášlovat? Kam vás tento vnitřní postoj přivede? Kam se poděla
vaše láska? Zvířata vnímáte jako obyčejný produkt, vykrmujete je, zneužíváte je
a týráte je. Kdybychom chtěli popsat jejich utrpení do detailů, ani tisíc stran by
nestačilo.  Skotu  většinou  vyřezáváte  zaživa  vnitřní  orgány  a ještě  při  plném
vědomí jej  dělíte na dvě půlky. Křičí  a pohled na jejich bolest  je nepopsatelný.
Zvířata nezneužíváte jen coby svou potravu, ale i pro své zdraví  a krásu. Léky,
které  jsou prosáknuté jejich utrpením, vám však zdraví  nepřinesou.  Na krátkou
dobu sice pocítíte zlepšení, ale můžete si být jisti, že poté jedna nemoc vystřídá
druhou.  Bolest  a utrpení  zvířecích  duší  inkarnovaných na vaší  úrovni  bytí  jako
temný stín zahalily planetu Terra. Ó, lidé, jak moc jste se vzdálili od světla a jak
hluboce spí vaše vědomí! Jak si jen můžete myslet, že vám toto maso prospívá?
Jak  se  můžete  podívat  sami  sobě  do  očí  a nevšímat  si  této  skutečnosti?  Kolik
bolesti ještě musí zvířata snést pod vaší nadvládou? Víte, jak srdceryvně volají po
vykoupení a jak moc touží po tom, abyste konečně procitli! Jejich křik se ozývá
i do těch nejzazších míst vesmíru! Tito úžasní tvorové dobrovolně, v nekonečné
lásce k Prvotnímu zdroji, přistoupili na to, že budou lidské rase pomáhat během
jejího  procesu  sebeuvědomění.  Přejí  si,  abyste  se  konečně  probrali  a zbavili  je
jejich  nesmírného utrpení.  Pouze  vy  je  můžete  vysvobodit  tím,  že  se  podíváte
pravdě do očí a rozpoznáte realitu. Kdybyste viděli, jak nesmírně živoří, a pocítili
jejich  bolest  ve  vašich  srdcích,  okamžitě  byste  procitli.  Kdybyste  si  opravdu
uvědomili,  kolik  utrpení  jim během jejich  pozemského  života  způsobujete,  za-
mrazilo by vás. Strachem není poznamenána jen doba před porážkou; samotná smrt
často probíhá velmi pomalu a brutálně. Jak vám pak může takové maso prospívat?
Jak je možné, že ze smrti máte takový požitek? Lidé, kam se podělo vaše vědomí
a kam se poděla vaše láska? Nemůžete přebývat ve světle, dokud se budete vyvy-
šovat nad jiné bytosti a dokud nebudete s nimi zacházet jako se sobě rovnými. Zví-
řata – stejně jako vy – jsou obrazem tvůrčí myšlenky Zdroje přeměněnou v hmotu.
Probuďte se konečně a zbavte je tohoto nesmírného utrpení, které kvůli vám musí
snášet! Máte možnost volby – je pouze na vás, pro jakou realitu se rozhodnete
a jakou cestu si zvolíte. Vězte však, že jen cesta uvědomění a lásky směřuje do
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vyšších sfér bytí. Jenom hluboké poznání a realizovaná moudrost mají za následek
zvýšení vašich vibrací. Naslouchejte svému nitru, rozhodněte se moudře, neboť jen
hluboké a žité  poznání  vás  osvobodí  z této úrovně a spolu s planetou Terra  vás
povznese  do  vyšších  dimenzí.  Nastal  čas  zamyslet  se  nad  okolnostmi  vašeho
života, a nechat se vést srdcem. Nikdo nemůže obejít cestu vnitřního, hlubokého
poznání  a uplatnění  moudrostí,  jež  vám  zde  předávám.  Toto  je  jediný  možný
způsob, jak se vymanit z této úrovně bytí a vystoupat do vyšších oktáv. Je to jediná
cesta,  jak  reaktivovat  vaši  dokonalou  a neporušenou  dvanácti  vláknovou  DNA
a vpustit do svých buněk božské světlo. Musíte přijít  na to, že my všichni jsme
jedno a nikdo bez výjimky není oddělen od úrovně Zdroje. Každá bytost jakékoliv
rasy  je  milovanou  součástí  Pratvůrce,  Prvotního  zdroje,  matky-otce  Božství,
z něhož vyšla. Pokud děláte rozdíly, vymezujete se vůči jiným a označujete vaše
bližní za lepší nebo horší, nepoznali jste a nepřijali jste ve svém nitru tuto jednotu,
odmítáte ji. Uvědomte si to a proměňte své hluboké poznání v realitu, kterou též
žijete! Buďte příkladem pro ostatní, kdož po vás budou následovat. Nenechejte se
přitom svézt z cesty a zůstaňte věrní svému vnitřnímu pocitu. Hlubokým poznáním
a prosazením nabité moudrosti se samovolně zvýší i vaše vibrace.

Ať  má  slova  prodchnou  vašeho  ducha  a probudí  vaše  vědomí,  aby  začalo
vnímat jiné reality! Otevřete své srdce pravdě a změňte své chování i postoj ke
světu! Ať božské světlo a jediná skutečná pravda Prvotního zdroje prolne vašeho
ducha, a zasáhne vás svou čistou a láskyplnou energií! Ať skončí veškeré utrpení
a na planetu Terra vstoupí opět světlo a láska! Otevřete se všeobsahující pravdě
a lásce.  Vše  je  jedno  a vše  je  neoddělitelnou  součástí  vaší-vašeho  matky-otce
Božství,  počátku  veškerého  bytí.  Ať  se  světlo  a láska  vrátí  na  tuto  nádhernou
planetu a zůstanou zde na věky!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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KDO JSOU DOOPRAVDY
MOCNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ BYTÍ

Váš rozum nyní nejspíše očekává, že mu předložím mnoho hustě popsaných stran,
které mu zjeví pravdu o těchto bytostech.

Musím vás zklamat. Mýlíte se, pokud si myslíte, že ukážu prstem na některou
skupinu bytostí lidské rasy. To se tak nestane, poněvadž by to nepřineslo skutečné
ozdravění. Zoufalé a postižené bytosti mezi vámi by poté zaměřily svoji pozornost
– tak, jak již několikrát ve vaší historii – na určitou skupinu, zatímco pravý smysl
a cíl vašeho pobytu na Zemi by zůstal nerozpoznán. Naopak, ještě by se upevnily
a rozšířily negativní pocity opovržení, odsuzování, nenávisti či msty. Tomu chci
zabránit, a nijak vás tedy nebudu podporovat, abyste si na domnělé viníky mohli
ukázat prstem. Budu vás ale podporovat v tom, abyste našli sami sebe a nastoupili
na pravou cestu moudrosti  a prožitého poznání.  Budu vám svítit  na vaše kroky
a upozorňovat  vás,  jaké  překážky  vás  kde  čekají;  případně,  jak  je  překonat.
V žádném  případě  vás  nebudu  směrovat  k oněm  nevědomým  bytostem,  jež
pocházejí  ze stejného Zdroje,  matky-otce Božství,  jako my všichni.  Jsme jedno
a neoddělitelní  od  našeho  Původu.  Na  jeho  úrovni  se  nesoudí,  nehodnotí,
neodsuzuje ani nevylučuje. Všichni jsou si rovni nezávisle na tom, na jaké úrovni
bytí  se  v daném okamžiku  nacházejí.  Ve  správný čas  opět  splynou  s Prvotním
zdrojem. Každá bytost se vyjadřuje na své vytoužené úrovni zkušeností a poznání,
nuže, slouží – nehledě na to, jak si zde počíná – k naplnění dokonalosti Prvotního
zdroje.

Nikdy je neodsuzujte, vždyť vám slouží k zdokonalení vaší duše. Kdyby ne-
existovaly, nemohli byste se vyvíjet a sbírat zkušenosti. I ony se jednou vydají za
světlem a uvědomí si, že existuje jen jedna cesta – cesta moudrosti a realizovaného
poznání. Než tento den nastane, prosím vás, abyste se věnovali pouze svému vlast-
nímu růstu a nehodnotili  bytosti, které si zatím zvolily jiný směr. Nenechejte se
svést k tomu, abyste hodnotili a odsuzovali vaše skutečné vládce. Je to cesta, již si
sami  zvolili,  a momentálně  ji  chtějí  prožít  do  nejmenších  detailů.  I oni  však
jednoho  dne  pochopí,  že  jejich  duše  spěje  k nalezení  pravdy  v neustálém
zdokonalování se skrze žité a praktikované poznání. Tuto cestu jednoho dne objeví
každý a všichni se dobrovolně nechají vést.

Doopravdy mocní mezi vámi v sobě sjednocují všechny principy stvoření; tyto
síly však využívají docela jiným způsobem. Mají skutečnou moc na vaší úrovni
bytí,  jelikož  vědí  o síle  ducha.  Vědí  o tajných  spolcích  a zvyklostech  ve  vaší
společnosti. Znají sílu myšlenky, využívají toto poznání; ba živí se na vaší úrovni
bytí  vaší  duchovní  energií.  Jsou  opravdu  vědoucí,  i když  tuto  moc  používají
v opačném  směru,  neboť  je  zaslepuje  chtíč.  Není  pro  vás  podstatné,  kdo  tyto
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bytosti jsou. Důležité je pouze to, abyste se v rámci své reality zbavili otrockých
pout, jimiž vás svazují.  Stačí, když v nepřehlednosti  jejich pravidel hry poznáte
sama sebe a rozpoznáte pravdu skrytou za jejich hraným scénářem. Nezabývejte se
tím, kdo jsou, a nesnažte se hledat viníky.

Nikdo není vinen za vaše neštěstí. Vaší úlohou je pouze poznat, jak svobodný
či volný váš duch je a čeho všeho je schopen. Zbavte proto vaše vládce jejich moci,
kterou dosud nad vámi mají. Vaše poznání a vnitřní růst slouží rovněž jim, aby jed-
noho dne i oni vyvázli z této úrovně bytí. Dokud je však vyživujete svou nevědo-
mostí, nemohou nastoupit na cestu světla. Jen to je pro vás vskutku důležité. Dop-
řejte si v životě svobodu a převezměte zodpovědnost za svoji realitu. Pokud neod-
povídá vašim představám, přetvořte si ji a neustále zdokonalujte své myšlenky. Jen
to má nejvyšší prioritu. V žádném případě však nemá význam pátrat po domnělých
zločincích, poněvadž to vás pouze svede z cesty k cíli.

I  mocní jsou vám svojí přítomností – která ovšem není nikterak příjemná –
prospěšní a pomáhají vám najít vnitřní poznání, pravdu a nakonec i klid duše. Je
podstatné, abyste rozpoznali vazby, v nichž jste uvězněni, a odpoutali se od nich.
Zapamatujte si všechny moudrosti, jež vám tu předávám, a uvědomte si, že vše je
jen o tom, co si umožníte ve svém životě přijmout. Pouze vnitřní růst a zdraví těla
i duše  mají  pro  vás  význam;  a jenom tomuto  cíli  byste  se  měli  plně  věnovat.
Přestaňte hledat viníky; a ihned se začněte zabývat školou vašeho života, hledáním
moudrosti  a poznání,  a jejich  prosazením  v praxi.  To  je  pravý  smysl  vašeho
pozemského bytí, nikoliv to, abyste pátrali po těch, o nichž se domníváte, že jsou
vinni za váš neúspěch. Pouze vy se můžete z této reality vysvobodit a pokračovat
ve své cestě svobodně i s radostí. Moc vašeho ducha čeká jenom na to, abyste ji
začali  používat  konečně na to,  co je opravdu jejím účelem a cílem. Vy, úžasné
bytosti, velmi vás prosím, abyste si povšimly mých slov. Ať všechny moudrosti
a pravdy  zasáhnou  vaše  srdce  a zaplaví  vašeho  ducha!  Ať  se  vám zjeví  brány
pravdy  a ukážou  vám nové  báječné  cesty.  Nechejte  se  vést  a umožněte  svému
duchu  rozvinout  jeho  skutečný  potenciál,  a ukázat  jeho  moc.  Dokážete  toho
skutečně  více,  než  se  vám  nyní  zdá.  Vysvoboďte  svého  ducha  silou  jasných
myšlenek  z pout  této  úrovně  bytí.  Ať  má slova  sklidí  plody a osvítí  cestu  pro
všechny bytosti inkarnované na této planetě. Ať vás posílí rozhodnost a nezakalené
živé  poznání,  a povznesou  vás  do  vyšších  sfér.  Zůstaňte  věrni  své  cestě
a nenechejte  se  z ní  svézt.  Uplatněte  moudra,  jež  vám  zde  předávám,  a žijte
v nezištné lásce se všemi tvory inkarnovanými na planetě Terra! Zacházejte s úctou
se všemi a chovejte se k nim s láskou; vyvarujte se negativních emocí! Nesuďte
jiné bytosti, nevymezujte se vůči nim a nehodnoťte je.

Stále hledejte vnitřní rovnováhu – a stanete se živým příkladem pro ty, kdo
přijdou po vás. Ať má slova osvítí vašeho ducha a ukážou vám cestu do vyšších
sfér bytí! Ať vás moje láska pozvedne; nechť se z vás stanou ryzí bytosti světla,
jimiž opravdu jste.  Ať pravda,  nekonečná láska a realizované poznání  osvobodí
vaši  duši  z labyrintu této  úrovně bytí!  Každý  z nás  prochází  různými  rovinami

— 191 —



THOVT – PROJEKT LIDSTVO

poznání či zkušeností a prodlévá na rozdílných vibračních úrovních; nicméně jsme
však jedno a na vždy neoddělitelnou součástí Prvotního zdroje, Prvotní myšlenky,
Pratvůrce.  Žijeme vedle sebe v nejrůznějších odstínech Stvořitele,  a přesto jsme
všichni vzájemně navěky a neoddělitelně propojeni. Jsme JEDNO a poznáme-li to,
zjeví  se nám PRAVDA. Ať se vašeho vědomí, srdce i ducha dotkne nekonečná
láska Původu všeho, Pratvůrce, Prvotního zdroje, naší-našeho matky-otce Božství,
abyste pocítili tuto dokonalou a nekonečnou lásku stvoření!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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DOSLOV
Nuže, nekonečně milované bytosti této úrovně bytí, chci vám ještě jednou klást na
srdce, abyste se ke slovům, jež nyní čtete, neustále vraceli. Pročítejte si tyto řádky
zas a znovu.

Za každým slovem se, skrze změnu vašich postojů a prohlubujícího se poznání,
projeví vždy nové energie, jež jsou v nich skryté. Tyto energie jsou zašifrované –
odhalí se jen tomu, kdo opravdu hledá. Zaplaví vašeho ducha a otevřou se před
vámi nové poznání.

Dopřejte si pro svůj vnitřní růst a své vnitřní zrání potřebný čas. Je bezpodmí-
nečně nutný.  Pokud to budete doopravdy chtít,  vaše  realita  se  bude nepřetržitě
měnit, a vy budete moci stále více nahlížet za oponu zapomnění. V těchto slovech
je  ukryta  energie,  jež  se  vám  bude  odhalovat  podle  toho,  jak  bude  růst  vaše
vědomí. Při každé opakované četbě před vámi vyvstane nový obraz,  otevřou se
před vámi nové úhly pohledů a pochopení. Z hloubi srdce vás prosím, abyste byli
při své cestě za poznáním trpěliví a abyste se hned při prvním nezdaru nevrátili
o krok nazpět, tedy k takzvanému každodennímu životu. Dopřejte si čas potřebný
na zrání a poznávání. Staré školy moudrosti vyžadovaly od každého adepta mnoho
let  studia  a vnitřního  růstu.  I vy  dopřejte  svému  vědomí  čas  na  probuzení
a rozhodněte se moudře, neboť skutečně existuje pouze jedna jediná cesta, abyste
navždy opustili  tuto úroveň bytí a mohli vystoupat do vyšších sfér.  Nehodnoťte
nikoho a nic, a nerozdělujte. Nechejte v sobě rozvinout obraz harmonického celku
a porozumění. Vymaňte svého ducha z moci rozumu a umožněte vašemu pravému
Já, aby žilo svobodně a neomezeně. Kapitoly si znovu a znovu pročítejte, vyjeví se
vám vždy nové energie,  jež vás budou vést stále hlouběji k tajemství pravdy či
k hlubokému poznání. Jsou zde ukryty, stejně jako i klíč, jenž vám zde předávám
nezištně a v hluboké lásce. Ať vám přinesou moudrost, pravdu a vnitřní poznání.
Ať má slova naplní vašeho ducha a otevřou vám nejskrytější brány. Ať se váš duch
posílí v odhodlání kráčet touto stezkou a urovná vám cestu poznání. Toto je klíč,
jenž  vám předávám v hluboké lásce.  Můžete  s ním otevřít  brány  vedoucí  blíže
k Prvotnímu zdroji,  k Pratvůrci,  k vaší-vašemu matce-otci  Božství.  Přijměte tyto
energie  a informace,  a umožněte  své  duši  nastoupit  na  cestu,  která  vás  přivede
k vašemu  počátku.  Bude  to  váš  první  krok  do  vaší  minulosti;  a konec  konců
i zpátky do vaší budoucnosti. Jste připraveni na tuto cestu? Poznání, jež vám zde
předávám, připraví vaše vědomí na slova, jež budou následovat v další knize.

Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt
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MŮJ KRÁTKÝ PŘÍBĚH
O TSUNAMI

My, lidé, bychom vždy měli vědět, že nejsme na své cestě životem sami, ale může-
me se nechat vést – pokud dovolíme svým duchovním průvodcům a pomocníkům,
aby nám stáli po boku, ochraňovali nás a pomáhali nám. Jakmile se tomuto světu
zcela otevřeme a přestaneme jej popírat, budeme úžasným, ba často nevysvětlitel-
ným způsobem vedeni a chráněni. Chtěla bych vám v této souvislosti povyprávět
jednu důležitou příhodu z mého života. Jistě si vzpomenete na tsunami z prosince
roku 2004. Toho rána, kdy jsem v televizi sledovala ony otřesné obrazy, jsem si
uvědomila, že přesně v té době jsem měla být na místě neštěstí i já. Včas jsem si
zamluvila  dovolenou.  Když  mi  přišlo  potvrzení  objednávky,  zjistilo  se,  že
společnost pro jedno z mých dětí nezarezervovala místo v letadle. Nikdo si tuto
chybu  nedovedl  vysvětlit,  vždyť  jsem  při  rezervaci  uvedla  všechny  osoby.
Najednou však bylo v letadle o jedno místo méně. Let byl velmi brzy vyprodán,
takže jsem začala shánět letenky u jiných cestovních kanceláří – bylo nemyslitelné,
abychom letěli zvlášť. Nakonec jsme však žádné letenky nesehnali. Nedalo se nic
dělat!  Po  dlouhém  smlouvání  jsem  to  vzdala  a smířila  se  s faktem,  že  letos
zůstaneme doma. Když jsem se pak toho rána dívala na televizi, zcela to mnou
otřáslo. Ostrov, kde jsme zamýšleli strávit dovolenou, byl celý pod vodou, takže
neštěstí by nás neminulo. Samozřejmě mi bylo líto mnoha obětí katastrofy. Jezdila
jsem tam již několik let a našla si mezi domorodci přátele.

Dnes s jistotou vím, že všechny situace a okolnosti mého života měly vždy svůj
důvod  a že  vše  bylo  nějakým  způsobem  vedeno.  S plnou  důvěrou  jsem  se
odevzdala svým průvodcům z duchovního světa; a mohu jen potvrdit, že svou práci
vykonávají skvěle.

Chtěla bych zde ještě jednou za tuto ochranu poděkovat a všechny čtenáře i čte-
nářky povzbudit, aby se také nechali v životě vést. Třebaže cesty ne vždy probíhají
podle našich lidských představ, můžete si být jisti, že konečný výsledek bude pros-
pěšný pro všechny. Hluboké poznání a důvěra v to, že jakýmsi nevysvětlitelným
způsobem jsme na cestě životem podpíráni, by měly posílit vědomí každého z vás
a dodat vám odvahy i síly. Vše, co se děje, se odehrává ve správný čas a na správ-
ném místě. Nic není ponecháno náhodě, ale vždy je to výsledek vedení seshora; jež
nad námi bdí a provází nás, jsme-li ochotni se tomuto světu otevřít.

Kerstin Simoné
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Thovt, egyptský bůh moudrosti, praotec magie, astrologie a univerzálních umění, je opředen
mnoha tajemstvími. Kerstin Simoné tlumočí ve svých knihách jeho jasná poselství. Thovt
mluví o mimozemských aktivitách ve vesmíru, o jeho složení a o změnách, které se nyní
odehrávají. Láskyplně a důrazně se věnuje i našemu každodennímu životu a odhaluje pravdy
a moudrost, které byly v minulosti výsadou jen přísně tajných učení.

(352 stran, vazba brožovaná, formát: 200x140 mm, ANCH BOOKS 2013, originál 2006)

THOVT – BRÁNY ATLANTIDY
Bájná Atlantida – země, již většina z nás nosí v hlubinách svého nitra a která čeká na to, aby
ji lidstvo probudilo. Ve druhém díle svých poselství Thovt připomíná, že většina z nás jsou
někdejšími obyvateli Atlantidy. Podle něj jsme zde v této době proto, abychom společně se
Zemí dokončili dílo vzestupu.

(300 stran, vazba brožovaná, formát: 200x140 mm, ANCH BOOKS 2014, originál 2007)

THOVT NA KAŽDÝ DEN
V  této  knize  předává  Thovt  opravdové  klenoty  žitého  poznání  a  moudrosti.  Jsou
přizpůsobeny dynamickým procesům odehrávající se nyní na Zemi. Podmanivým způsobem
plným lásky,  jednoduchosti  a srozumitelnosti  zde učí efektivním cvičením, která zvyšují
vibrace  a umožňují  stát  se  opravdovým  mistrem  materie.  Objasňuje  rovněž  energetické
centrum v člověku – centrální nebo krystalickou čakru – a poskytuje i návod, jak jej může
každý v  sobě  okamžitě  aktivovat  a  procítit.  Tato praktická kniha je  symfonií  tvořivých
možností  a potenciálu člověka.  S lehkostí  a  jednoduše vám ukáže,  jak se  otevřít  novým
úhlům pohledů, jak se mentálně přesměrovat nebo jak přizpůsobit vibrace svého těla novým
frekvencím Země.

(204 stran, vazba brožovaná, formát: 148x210 mm, ANCH BOOKS 2015, originál 2011)

THOVT – CHRÁM MOUDROSTI
Pro práci s kartami Chrám moudrosti není třeba zvláštní přípravy. Každý by však měl být do
jisté míry seznámen s Thovtovým učením, aby pochopil jednotlivé pokyny. Pro tazatele má
každá vytažená karta hluboký smysl.  V prvním okamžiku nemusí mít odpověď k otázce
žádný zřejmý vztah, ale objasňuje důležitou oblast vašeho bytí, jež s otázkou přímo souvisí.
Všímejte si svých pocitů a myšlenek. Možná že vás naplní silná intuice. V každém případě
zůstaňte otevření a nechejte kartu na sebe působit, neboť má pro vás význam.

(49 karet s výkladovou brožurkou, formát karet: 115x80 mm, ANCH BOOKS 2015)
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