
KAPITOLA ČTRNÁCTÁ 

Dokončení procesu intenzivní duchovní hypnoterapie H. 

(Empirická ilustrace náležitých postupů v procesu intenzivní duchovní
hypnoterapie) 

Jak bylo popsáno ve dvanácté kapitole této knihy, H. podstoupil s dalšími asistenty 
tohoto procesu intenzivní duchovní hypnoterapii. Z různých důležitých a 
technických důvodů nebyl tento proces v té době dokončen a k jeho dokončení 
scházelo asi devět a půl hodiny. 

Během tohoto procesu vznikl u všech zúčastněných velmi silný pocit, že by tento 
proces měl dokončit autor této knihy. 

Kvůli důležitosti tohoto devíti a půl hodinového dokončení procesu s H., pro 
ilustraci a demonstraci náležitých postupů v procesu intenzivní duchovní 
hypnoterapie, je čtenáři poskytnuta doslovně ve formě přepisu z audionahrávek. 

Než se předloží přepis tohoto procesu, nejprve velmi stručná poznámka o H. 
samotném. 

H. je 52letý ryzí americký běloch, který je šťastně ženatý a rodinu kterého tvoří on a 
jeho manželka, dvě dospělé děti a jedno nedospělé dítě. Je podnikatelem v oblasti 
financí a investic, který překonal různé úspěšné i méně úspěšné roky podnikatelské 
činnosti jako většina podnikatelů. Během jeho vývoje a formativních let nebyly 
přítomny žádné zjevné či skryté problémy nebo anomálie nezvyklých či výjimečných
rozměrů. 

Před téměř dvěma lety H. spontánně získal dar automatického psaní. Během 
posledních dvou let se prostřednictvím jeho automatického psaní objevilo velké 
množství poselství z duchovního světa, která byla ve většině případů zavádějící a z 
negativního stavu. Ke svému štěstí měl H. dostatečně silné náležité intuitivní cítění, 
aby zjistil, že je ohledně těch poselství něco velice špatně. Avšak toto jeho 
dobrodružství s automatickým psaním mělo v sobě jistou pozitivní stránku. 
Probudilo jeho intenzivní zájem o duchovní věci, které byly dřímající a pohřbeny 
pod horami starostí o peníze a investiční záležitosti. Když tedy H. poprvé potkal 
jednoho ze členů týmu duchovní hypnoterapie, byl přístupný a připravený zakusit 
duchovní hypnózu. Tato zkušenost ho přivedla k touze podstoupit proces intenzivní 
duchovní hypnoterapie. Výsledek tohoto procesu byl analyzován ve dvanácté 
kapitole této knihy. 

A nyní následuje přepis dokončení procesu H.: 

T:   (Navození duchovního transu): 

Jak pomalu, hluboce a pravidelně dýcháš, všechno se v tobě uvolňuje. Celé tvé tělo 
se kompletně a úplně uvolňuje. Každý jeden sval ve tvém těle se kompletně a úplně 



uvolňuje. Každá jedna buňka ve tvém těle se kompletně a úplně uvolňuje. Prostě 
nech všechno jít. A velmi pěkný, velmi příjemný, velmi klidný, velmi uklidňující, 
velmi rozkošný, velmi krásný pocit se teď začíná šířit od prstů na nohou skrze celé 
tělo k vrcholku hlavy do tvého mozku, přinášejí ti velmi hlubokou, velmi silnou 
pohodu, uklidnění, ticho a klid; hlubokou intenzivní pohodu, uklidnění, ticho a klid. 
Na nic nemysli, nic není důležité. Všechno pouštíš z hlavy. Vše, co slyšíš z venku, 
projíždějící auta, švitoření ptáků, jejich zpěv, Glorii pracující v kuchyni; můj hlas... 
můj hlas, slova, vše je nyní zahrnuto do toho, abys byl uvolněnější a aby ses dostal 
do hlubšího a hlubšího stavu nitra, obrátil se, přesunul se z vnějšku do nitra. 
Vzdáváš se kontroly vnější mysli, která nemá žádnou kontrolu, a obracíš se do 
svého nitra ke tvé pravé Niterné mysli. Můžeš si H. vzpomenout na nejhlubší možný 
trans či rozjímání, jaké jsi kdy ve svém životě prožil. Jaký je to pocit, co to je. Každý 
vjem, každý pocit toho transu. A samozřejmě bych ti chtěl navrhnout, abys od 
tohoto okamžiku šel ještě hlouběji do nitra a uvědomil si skutečnost, že tvá Niterná 
mysl nemá žádné hranice v tom, jak hluboko můžeš zajít. Tvá pravá Niterná mysl, 
která je v tobě, nemá žádné hranice, jak hluboko tě může dostat do stavu nitra. A tvá
Niterná mysl, tvá pravá Niterná mysl ví, co je pro tebe nejlepší. Je to ta pravá Niterná
mysl v tobě. Možná sis v minulosti vědomě neuvědomoval, nebo až doposud sis 
neuvědomoval, že v tobě existuje tvá pravá Niterná mysl, duchovní mysl, nadjá 
tvého jsoucna a bytí, jež je v pravém duchovním světě, která ví o tobě vše; kterou 
nelze zmást ani obejít či svést, neboť obsahuje přítomnost jediného pravého 
Nejvyššího, Pána, Boha, Ježíše Krista, Jednoho Boha Nedělitelného, jediného 
Stvořitele veškerého stvoření, jež se v tobě manifestuje pro H. jedinečným aspektem
Jeho/Její Absolutní Přirozenosti. A Ten/Ta je jedno s tvou pravou Niternou myslí, a 
proto je ta Niterná mysl tady a poslouchá, co říkám, a může reagovat na to, co 
říkám, nejlepším možným způsobem a cestou, způsobem, jaký potřebuješ. A nyní 
tvá Niterná mysl, se kterou hovořím, ví, jakou úroveň, stupeň a hloubku niternosti 
nebo plenárního stavu duchovní hypnózy potřebuješ zažít, abys uskutečnil, co 
potřebuješ uskutečnit, aby ses naučil, co se potřebuješ naučit, abys získal, co 
potřebuješ získat, aby ses zbavil toho, čeho se potřebuješ zbavit, všech problémů, 
trápení, utrpení, viny, napětí, podrážděnosti, obav, komplexů méněcennosti, 
nedostatků, slabostí, fyzických problémů; ať jsou tyto problémy jakékoli, tvá Niterná
mysl zná jejich obsah, jejich důvod, jejich spojení, propojenost, jak vznikly, kde 
vznikly, a nejen to, ale ví také to, jak se jich zbavit a nahradit je pozitivitou, 
dobrotou, bezpodmínečnou láskou a moudrostí, odhodláním a svobodou, 
nezávislostí, produktivitou, konstruktivností, tvořivostí a radostí, potěšením a 
požitkem. A z toho důvodu, neboť jsi jedinečná lidská bytost, prodloužení, proces a 
stvoření pravého Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha Nedělitelného, si 
zasloužíš na základě faktu H., že jsi jedinečná lidská bytost, zasloužíš si, abys byl 
osvobozen od všech těch problémů, trápení a od jakéhokoli vlivu, kontaminace, 
zašpinění, otrávení negativními, zlými silami. Zasloužíš si být svobodný. 

Tak tedy, jak s tebou hovořím, stále platí sugesce, aby tvá Niterná mysl během celé 
doby využívala má slova na prohloubení tvého stavu niternosti. Po celou dobu, s 
každým novým slovem, se můžeš dostat desetkrát hlouběji. Pomocí všeho, co 
slyšíš, cítíš, se můžeš dostat desetkrát hlouběji. Máš tu schopnost. Tato schopnost 
se nyní spouští, umožňuje se její dobré využití jít hlouběji. Žádám tvou pravou 
Niternou mysl a přítomnost Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha 
Nedělitelného, Nedělitelného v této Niterné mysli, aby nyní navodil příznivé 
podmínky, stav a proces pro vyřešení všeho, co je potřeba vyřešit, co je potřeba se 
naučit, získat, odstranit, zbavit se... všeho; jdi nyní hlouběji. 



A má pokorná žádost zní... H., nyní jdeme odstranit všechna falešná očekávání, 
všechny falešné předtuchy, všechny osobní tendence, zbožné přání, předpojatost, 
sebenaplňující proroctví a jdeme zde odstranit jakákoli zkreslení, kontaminace, 
znečištění, otrávení a nedorozumění, dezinterpretace, zavádění, svádění, 
překroucení, chyby, omyly jakéhokoli druhu; a nyní tě obklopí, pronikne zářivě bílé 
světlo ze slunce na východní straně. Teď můžeš jít na vrcholek své duchovní hory a 
představovat si sám sebe, vizualizovat, vyobrazovat sám sebe na vrcholku hory, 
tváří k východu; vychází slunce a napravo je obrovský balvan a ty si můžeš 
sednout. Je tam krásné místo na sezení a pozorování slunce a na vnímání tepla a 
světla toho slunce, jež je reprezentací Nejvyššího, Jednoho Boha Nedělitelného, 
Pána Ježíše Krista, jediného Stvořitele stvoření, jež tě proniká a pohlcuje a chrání 
před jakýmikoli zásahy, bloky, zdmi, zábranami, překážkami negativních sil, nebo 
zlých, negativních sil, kterým nemůže být dovoleno zasahovat. A nyní z této pozice 
navrhuji tvé Niterné mysli, aby převzala vedení, pravé Niterné mysli, a aby tě 
odpojila od jakékoli falešné, pseudoniterné mysli a falešné vnucené osobnosti, od 
čehokoli, co není pravá Niterná mysl, aby ovládla tvé myšlení, tvoje pocity, tvá ústa, 
tvou schopnost hovořit, tvé tělo, tvé ruce, tvá ramena, tvé prsty. Dokonce si můžeš 
představit, vyobrazit, vizualizovat a cítit, že tvé ruce, tvé prsty se odpojují od tvého 
vědomého uvědomění. Odpojíme je zde od tvého vědomí, tvé zápěstí, abys nic 
necítil, neměl žádný pocit, budou znecitlivěny až do konce tohoto sezení, nebo až 
do přestávky. Potom, až se vrátíš zpět k sezení, budou opět odpojeny. A ovšem tvá 
Niterná mysl, pravá Niterná mysl, ta Niterná mysl, která ví o tobě vše a kterou nelze 
zmást či oklamat nebo která se nemůže bouřit, obsahuje přítomnost Jednoho Boha 
Nedělitelného. Této Niterné mysli je tady nyní odevzdán dohled nebo kontrola. Díváš
se dolů a jediné, co si myslíš, že na tom místě vidíš, je prázdný prostor. Nebuď 
zděšen, protože tvé ruce budou pod kontrolou tvého pravého vyššího já, nadjá, a 
tvé ruce se budou potom cítit mnohem lépe. Ale pro tuto chvíli jsou odpojeny a 
nebudeš v nich mít žádný cit, žádné pocity, postupně se vytratí, jak budeme 
pokračovat, bude tam jen pocit znecitlivění, možná jemný tlak, ale to je asi tak 
všechno. Ale i to se vytratí, všechno se vytratí a kontrolu bude mít tvá Niterná mysl, 
Pravá Niterná mysl. 

H., od této chvíle navrhuji tvé pravé Niterné mysli, aby byl nyní čas, fyzický čas, 
odstraněn a zkreslen. A od této chvíle bude každá hodina objektivního času 
odpovídat jednomu roku subjektivního času, takže tu jednu hodinu objektivního 
času budeš pociťovat jako jeden rok svého subjektivního času. Abys měl dostatek 
času pro vyřešení toho, co je potřeba vyřešit. Dost času na přizpůsobení a 
uskutečnění všeho, co je potřeba uskutečnit. A dnes ráno to budou tři roky, možná 
tři a půl roku před přestávkou na oběd, pro tebe to bude jako tři a půl roku. A během
těch tří a půl let budeš s to vyřešit vše, na co jsi připraven z hlediska tvé Niterné 
mysli, všechny problémy... a uskutečnit, co potřebuješ. A také ti dávám sugesci, 
abys zůstal v hlubokém, intenzivním, plenárním stavu transu po celou dobu tvého 
zdejšího pobytu až do konce posledního sezení, které budeme mít zítra ráno. 
Neustále budeš v hlubokém plenárním stavu a budeš prožívat dva druhy stavů. 
Jedním je ten, který prožíváš právě nyní, jsi v křesle, pohodlně opřen se zavřenýma 
očima, nebo s otevřenýma očima, podle potřeby, uvolněn jako pravě teď. Toto je 
jeden aspekt hlubokého, intenzivního plenárního stavu. A druhou částí či druhým 
aspektem plenárního stavu bude takzvaný bdělý stav, kdy budeš moci otevřít oči, 
vstát z křesla, chodit, jít na toaletu; a samozřejmě, když budeš potřebovat na 
toaletu, klidně mi dáš vědět, protože tvá Niterná mysl to tady má pod kontrolou, 
bude mít pod kontrolou tvé hlasivky, tvá ústa, tvou schopnost mluvit, všechno, a 
když půjdeš na toaletu, bude-li to nutné, ponoříš se do hlubšího transu. Tvůj trans 



nebude rušen, zůstaneš v hlubokém plenárním stavu a budeš moci hovořit, smát se 
a chovat se tak normálně, jako když nejsi v plenárním stavu, a nejen to, ale budeš s 
to fungovat mnohem lépe. Mnohem lépe s lehkostí, pohodlně, s úsměvem; jakkoli je
potřebné a správné. Tak budeš s to jíst, pochutnávat si na jídle ve vhodné a náležité 
míře a budeš se bavit. A zároveň, co budeš konat tyto činnosti, nebo když půjdeš do
postele spát, půjdeš tam v hlubokém transu a vzbudíš se v hlubokém transu. Dokud
to zde nedokončíme, budeš v hlubokém, intenzivním plenárním stavu transu. Toto je
sugesce. Toto se nezmění a navrhuji a žádám Niternou mysl, aby to přijala náležitým
způsobem a stylem, abychom uskutečnili, co potřebujeme. A po této sugesci nyní 
žádám Niternou mysl, aby to tu všechno převzala. A samozřejmě první, co zde 
budeme muset zařídit, bude požádat tvou Niternou mysl, s použitím tvých hlasivek, 
tvých úst, tvé schopnosti mluvit, ale především tvé pohybové reakce, tvých prstů, 
aby ukázala úroveň transu, který prožíváš. Než to však učiníme, na řadě jsou nějaké 
otázky pro tvou Niternou mysl. Ale dokonce ještě předtím, aby byl navozen a dále 
náležitě prohlouben tvůj trans, jdeme nyní dát sugesci, abys šel hlouběji do nitra 
prostřednictvím pocitu, že jedna tvá ruka a rameno či předloktí, může to být levá či 
pravá, nebo obě současně, začíná být lehká jako pírko a že se sama začne zvedat, 
aby se ti přiblížila ke tváři. A dokážeš si představit, že jde o situaci jako s pírkem a 
že tvé ruce, tvá ramena jsou lehká jako pírko a že ti od oceánu fouká příjemný 
vánek, vítr a zvedá to pírko a jemně ti jej fouká do tváře? A teď můžeš zažívat pocit 
lehkosti, kdy tvé ruce, tvá ramena opravdu začínají být lehká jako pírko a začnou se 
pohybovat, je-li to potřebné, zvedat se, vznášet se k tvé tváři. Začínají se příjemně, 
klidně pohybovat, zvedat, vznášet ke tvé tváři. Nuže, může to být tvá pravá ruka, 
nebo levá ruka, nebo to mohou být obě ruce, nevím která. Ať tvá Niterná mysl, pravá
Niterná mysl rozhodne, které rameno, kterou ruku chce zvednout, pohnout jako 
první, nebo zda chce obě současně. A jak se tvá ramena budou zvedat, začínají se 
pohybovat, poškubávat, bude to pro tebe vodítkem, signálem, abys šel hlouběji do 
nitra, úplně do nitra, na horu, do nitra, aby to pro tebe v této chvíli bylo vodítkem, 
signálem, když se ti ruce dotknou tváře, že jsi ve velmi hlubokém, velice 
intenzivním, plenárním stavu tak hlubokém, jaký podle tvé Niterné mysli musíš 
prožít za účelem uskutečnění toho, co potřebuješ uskutečnit. 

Právě teď, co se tvá pravá ruka pohybuje, začíná se klidně zvedat, vcházíš hlouběji 
a hlouběji do nitra; s každým centimetrem, s každým záškubem toho ramene, té 
ruky, toho předloktí, se ocitneš hlouběji a hlouběji, shledáváš, že neexistují hranice, 
jak hluboko můžeš zajít. Jsi v bezpečí, jsi chráněn, jsi tady, abys byl sám sebou, 
abys byl svobodný. Nebude ti vsugerováno nic, co by bylo proti tvé vůli. Tvá 
svobodná vůle, tvá svobodná volba se respektuje, oceňuje a je zde naprosto 
zahrnuta. A jak se tato ruka pohybuje, vcházíš stále hlouběji a hlouběji s tím, že po 
celou dobu víš a pamatuješ si, že čím hlouběji půjdeš, tím lépe se budeš cítit. Čím 
hlouběji půjdeš, tím více budeš sám sebou. Víš a pamatuješ si, že čím hlouběji 
půjdeš, tím budeš svobodnější, tím budeš nezávislejší, tím větší poznání získáš, tím 
větší schopnosti získáš a tím více toho budeš s to dosáhnout s trvalými následky. 

Ať se nyní ta ruka pohybuje rychleji; právě teď se pěkně, rychleji blíží ke tvé tváři a 
jak se pohybuje, vstupuješ hlouběji a hlouběji do plenárního stavu transu. S každým
trhnutím a s každým pohybem tvé ruky. Teď je velmi hluboký, velmi intenzivní, tvé 
ruce, tvé prsty jsou u tvé tváře. A pravě teď se tvá ruka vrátí zpět, padne dolů na tvé 
stehno, což značí, že se ponoříš ještě hlouběji do transu, může zůstat na tváři, nebo 
se může vrátit zpět. Cokoli, co je považováno za správné a náležité a adekvátní. A 
můžeme ji položit přesně tady dolů. A dovol, abych zkontroloval, jak si krásně 
uvolněný. Dovol, ať se podívám, zda jsi uvolněný. A pokud jsi skutečně uvolněný, 



uvolníš se ještě více, ponoříš se do hlubšího transu, když upustím tuto ruku, 
jednoduše dopadne na tvé stehno. V okamžiku, kdy dopadne na tvé stehno, bude to 
pro tebe vodítko, signál, abys šel stonásobně hlouběji - TEĎ - stonásobně hlouběji. 
Velmi dobře, velmi dobře, velmi dobře. A ovšem můžeš jít ještě hlouběji, neboť čím 
hlouběji jdeš, tím lépe pro tebe, takže to samé učiníme s tvojí pravou rukou, podívej,
jak je tvá pravá ruka uvolněná. Až ji pustím, jednoduše ji upustím na tvé pravé 
stehno a ty půjdeš možná tisíckrát hlouběji - TEĎ! Tak je to správně, stále hlouběji. 

Od této chvíle nezáleží na tom, co prožiješ, co zaslechneš, co uděláš, co uslyšíš, co 
řekneš, co bude řečeno skrze tebe, co bude řečeno tobě, všechno, ale všechno 
bude zahrnuto do prohloubení tvého transu, ne do oslabování, ale do prohlubování, 
aby se tento trans udržel a aby byl příjemný. Toto je příjemný stav bez jakýchkoli 
problémů, bez jakýchkoli bolestí či zasahování, s otevřenou myslí, cítíš se stále ve 
všech ohledech příjemně. 

Takže komunikuji přímo s tvojí Niternou myslí, protože ona je tady a poslouchá mě. 
A když položím nějakou otázku a odpovědí bude „ano“, potom Niterná mysl zvedne 
tento prst, tady, buď na jedné, nebo na obou rukách. To jsou „ANO“ prsty. Bude-li 
odpovědí „ne“, potom se zvedne „NE“ prst. Toto je „NE“ prst. Bude-li odpovědí 
„nevím“, potom se zvedne tento prst. Samozřejmě, že tvoje Niterná mysl ví o tobě 
všechno, o tvých problémech a o tom, co potřebuješ, a proto tvoje Niterná mysl 
tento prst nikdy nepoužívá, protože pokud se zvedne tento prst, tak to znamená, že 
to nekomunikuje pravá Niterná mysl, neboť tvá Niterná mysl ví o tobě všechno. 
Možná neví o ostatních lidech, ale ví všechno o tobě, protože konec konců je to tvá 
pravá esence a substance. 

A ovšem tvoje Niterná mysl má svobodu volby odmítnout odpověď na mé otázky. V 
tom případě to bude malíček. Palec bude k tomu, když tvá Niterná mysl nepochopí, 
co říkám a bude chtít, abych přeformuloval otázku, potom zvedne palec. Takže v 
tomto okamžiku se ptám tvé pravé Niterné mysli, zda je ochotna se mnou 
komunikovat. Je-li tvá Niterná mysl ochotna se mnou komunikovat, potom zvedne 
„ANO“ prst. Pokud ne, potom zvedne „NE“ prst. 

T:   Niterná mysli, jsi ochotna se mnou komunikovat? Ano, nebo ne? (zvedá se 
„ANO“ prst) Děkuji mockrát Niterná mysli za tvou „ano“ odpověď. Můžeš „ANO“ 
prst uvolnit. Cením si tvé zdvořilosti a ochoty se mnou komunikovat. Tak tedy další, 
co od tebe chci, je, abys určila úroveň a stupeň niternosti, který právě teď prožívá 
H., zvednutím toho prstu nebo ruky, nebo obou rukou, které odpovídají stupni a 
úrovni hypnotického transu, duchovnímu stupni hypnotického transu, který právě 
teď prožívá, jak je hluboko. Zvedni tento prst, začni odtud, všechno pryč... nebo obě
ruce, je-li „na obě ruce“ v plenárním stavu, abys ukázala, jak je momentálně 
hluboko. Prozkoumej to a zjisti. OK, jen zvedni. Uvolníš si všechny prsty a otázka 
bude, „je H. podle tebe dostatečně hluboko, abychom přikročili k práci, kterou 
máme připravenou?“ Pokud je, potom zvedneš „ANO“ prst, pokud ne, potom 
zvedneš „NE“ prst. Děkuji. Je teď v... OK (zvedá se „ANO“ prst), můžeš uvolnit své 
„ANO“ prsty. Je právě teď v pravém plenárním stavu transu? Mockrát ti děkuji, je. 
Máme potvrzení a jak říkám, „od této chvíle půjdeš stále hlouběji, ať budeš dělat 
cokoli, i když otevřeš oči, i když budeš mluvit a i když vstaneš a půjdeš jíst, půjdeš 
na toaletu, spát, uchováš si tuto úroveň, která se nikdy neoslabí, ale bude se 
prohlubovat až dokud tvoje Niterná mysl nenaznačí něco jiného. A ovšem, bude se 
to odvíjet ve zkresleném časovém rámci. Vždycky, když se dotknu rukou tvého čela, 



jak to dělám právě teď, vždy půjdeš stokrát hlouběji, za každých okolností a 
podmínek, za účelem pracovat v hlubokém transu“. 

Teď bych se rád zeptal Niterné mysli, zda se H. vidí, představuje si, vizualizuje si, jak
sedí na vrcholku hory naproti slunci, prožívá teplo a světlo, pohlcení bílými světly, 
chráněn, zajištěn před všemi nebezpečími, zasahováními, bloky, zdmi, překážkami. 
Je tam? (zvedá se „ANO“ prst) Děkuji ti pěkně. V tomto bodě bych navrhoval, abys 
tam zůstal po celou dobu a dělal všechnu práci z pozice vrcholku hory, to znamená 
z pozice bezpodmínečné lásky, s balvanem a s bezpodmínečnou moudrostí z 
Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jediného Boha Nedělitelného, podle Něho/Ní, skrze 
Něho/Ni, s Ním/Ní, ve spojení, v jednotě, v souladu se všemi tvými duchovními 
rádci, kteří jsou přítomni, ačkoli je ještě nevidíš, a přijde čas, kdy je uvidíš, bude-li to
nutné, vhodné a správné... Ta přítomnost Nejvyššího je v tom slunci a v tobě a 
zároveň i to teplo. Teplo souvztaží s Božskou Láskou Nejvyššího a světlo souvztaží 
s Božskou Moudrostí Nejvyššího, jež tě chrání před vším škodlivým, zlým, 
negativním, falešným, překážejícím. Nic zlého... žádným negativním entitám nebude 
dovoleno sem přijít, pokud je nezavoláme. A důležitou sugescí je, že od této chvíle 
nebude nikomu a ničemu dovoleno, ani nebude schopen zasahovat či použít 
pohybové signály či hlasivky nebo ústa či schopnost H. hovořit, ani nic, jedině 
pravá Niterná mysl, pravý Nejvyšší, Jeden Bůh Nedělitelný, Kdož je Pán Ježíš 
Kristus, jediný Stvořitel, a praví duchovní rádci, když o to budou požádáni. A chce-li 
se někdo objevit, musí požádat o dovolení jednoho z duchovních rádců, nebo přímo
Niternou mysl, pravou Niternou mysl, a dostatečně dopředu nám oznámit, že někdo 
či něco by chtělo promluvit nebo použít pohybovou signalizaci, abychom o tom 
věděli. Je pro Niternou mysl taková dohoda přijatelná? (zvedá se „ANO“ prst) 
Mockrát děkuji. Ty máš tu moc a z moci Nejvyššího, Jednoho Boha Nedělitelného, 
Pána Ježíše Krista v tobě budeš tu moc uplatňovat, naprostou Absolutní Moc, bez 
toho, abys dovolila čemukoli či komukoli použít hlasivky, ústa, řeč či cokoli jiné a 
pohybové signály nebo automatické psaní, i když to nebudeme používat, dokud 
nám nebude naznačeno, ale budeme používat automatickou řeč a pohyb prstů. 
Nikdo to nebude používat, jedině pravá Niterná mysl. A teď bych chtěl, aby všechno 
převzala Niterná mysl z pozice, z moci, z pravomoci pravého Nejvyššího, Jednoho 
Boha Nedělitelného, Pána Ježíše Krista, jediného Stvořitele stvoření, v jednotě, 
jedinosti a harmonii, ve spojení s pravými duchovními rádci, aby měli na starosti 
tuto situaci z pozice Niterné mysli, neboť je to jediná pozice, ze které může fungovat
Nejvyšší. Z pozice pravé niterné mysli. A chápu, že je žádoucí... prvním krokem v 
tomto procesu je odstranění všech problémů, osobních problémů v životě H., které 
mu stojí v cestě v kontaktu a vztahu s jeho pravým Bohem, Pánem Ježíšem Kristem,
Jedním Bohem Nedělitelným v jeho niterné mysli a s jeho Niternou myslí. Je 
správné předpokládat Niterná mysli, že toto by měla být nejvyšší priorita? Pokud je, 
potom se zvedne „ANO“ prst, pokud nikoli, potom se zvedne „NE“ prst... Velmi 
dobře Niterná mysli, děkuji ti. „ANO“ prstem máme potvrzeno, že toto je nejvyšší 
prioritou a ovšem je to pochopitelné. Dovolte, abych kvůli poučení a záznamu uvedl,
že pokud by přistoupil k Nejvyššímu, duchovním rádcům, k jakýmkoli záležitostem 
před eliminací, odstraněním všech problémů, které pocházejí z negativního stavu, 
jelikož všechny problémy jsou z negativního stavu, od negativních sil, potom by 
samozřejmě bez odstranění problémů došlo k otevření se pro vniknutí, kontaminaci,
znečištění, otrávení a zkreslení či cokoli, co by se objevilo v důsledku těch 
problémů. Mám pravdu ve svém předpokladu, Niterná mysli? Mám-li pravdu, zvedni 
„ANO“ prst, nemám-li, zvedni „NE“ prst. (Zvedá se „ANO“ prst.) A Niterná mysl, 
pravá Niterná mysl souhlasí, že mám pravdu, a proto jdeme požádat, aby se začalo 
pracovat na problémech. Hovořím o hlavních problémech, o souborech, ne o 



různých projevech či dílčích problémech jednoho hlavního problému. Kolik 
takových hlavních problémů a jejich dílčích problémů, které jsou zahrnuty v tom 
jednom hlavním problému, je potřeba eliminovat a odstranit ze života H., než 
přejdeme ke stanovení, jaké je poslání, a než vejdeme do kontaktu s duchovními 
rádci, předtím, než navážeme kontakt s Nejvyšším, zkonvertujeme stín, vykonáme 
exorcismus, bude-li to vhodné a nutné, uzavřeme manželství femininních a 
maskulinních principů lásky a moudrosti, reprezentovaných mužskými a ženskými 
duchovními rádci; vezmeme H. zpět v čase do doby, kdy přicházel na tuto Zemi, aby 
se tak dozvěděl, jaké je jeho poslání a proč si zvolil typ života, jaký si zvolil, a 
podobně. Takže znovu jdeme použít prsty. Palec znamená jeden takový hlavní 
problém, „ANO“ prst znamená dva, „NE“ prst znamená tři, „NEVÍM“ prst znamená 
čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A ovšem, pokud je více než deset hlavních 
problémů, zvedne se celá levá ruka. Niterná mysli, prozkoumej to a zvedni ten prst, 
který odpovídá hlavním problémům, na nichž potřebujeme pracovat podle tvého 
zjištění. Co zjišťuješ? (Zvedá se čtvrtý prst.) Děkuji ti, můžeš svůj prst uvolnit. Mám 
pravdu, když předpokládám, že máme čtyři hlavní problémy a jejich dílčí problémy a
soubory? (zvedl se „ANO“ prst) Děkuji. Můžeš svůj prst uvolnit. Jsme nyní 
připraveni začít s prvním problémem? (zvedl se „ANO“ prst) Děkuji Niterná mysli, 
můžeš svůj prst uvolnit. A nyní chci Niterná mysli, abys převzala hlasivky, ústa H., 
pravá Niterná mysli, převezmi jeho hlasivky. Nyní to tady má na starosti Niterná 
mysl a původce schopnosti hovořit z Nejvyššího, Jednoho Boha Nedělitelného, 
Pána Ježíše Krista, proto je tak jednoduché a snadné hovořit z pozice Niterné mysli,
než kdybys nebyl v plenárním stavu. Niterná mysli, převezmi a komunikuj se mnou 
prostřednictvím hlasivek a řekni mi, jaký je první problém, který jsi zjistila, na 
kterém potřebujeme pracovat? Hlasitě a zřetelně. A jak budeš hovořit, žádám tě, ať 
H. vejde do hlubšího transu. Začni. 

C:   Petře? 

T:   Ano. Kdo to hovoří? 

C:  Tady je pravá Niterná mysl. 

T:   Vítám tě tady a jsem šťasten, že se projevuješ. Mám potvrzení, že toto je pravá 
Niterná mysl. Koho uctíváš Niterná mysli? 

C:   Pána Ježíše Krista, Nejvyššího, Jednoho Boha Nedělitelného, Stvořitele všeho, 
co jest. 

T:   Děkuji. Toto potvrzuje... Chápeš nevyhnutelnost tohoto druhu identifikace, že? 

C:   Ano. 

T:   Postarej se, když se někdo objeví, aby ses ho okamžitě zeptala, koho uctívá a 
když odpoví jako ty, je pravý a je od Nejvyššího, jinak je negativní. OK? 

C:   Ano. 

T:   Děkuji pane. Teď mi řekni, jaký je první problém, na kterém jdeme pracovat? 

C:   Vina. 



T:   To jsem si myslel. Ten je nejvážnější, ano? 

C:   Ano. 

T:   Jak víš, vina pochází z pekel. 

C:   Ano. 

T:   Vraťme se k situaci v životě H. do doby, na místo, do podmínek, kde ta vina 
vznikla, jak začala... Nahlédněme do jeho paměťové banky. Kdy, kde a jak to začalo?

C:   Cucáním palce. 

T:   V jakém věku? V jakém asi věku? 

C:   Jeden... 

T:   Má jeden rok, nebo jeden měsíc? 

C:   Měsíc. 

T:   Pokračuj, co se stalo? 

C:   Jeho otec jej odrazoval tím, že mu dával často na zadek v jeho postýlce. 
Mnohokrát před vícerými dalšími lidmi, což zesílilo jeho vinu, narušilo jeho 
bezpečnost. Slitování bylo v nedohlednu. Považovalo se to za hroznou slabost. 

T:   Cucat palec? 

C:   Ano. 

T:   A poselstvím bylo, že když je to slabost, je to špatné a měl by za to cítit vinu? 

C:   Ano. 

T:   A toto je vznik problému, tehdy začal? 

C:   Ano. 

T:   Dobře, došlo z tohoto k poučení? Je čas to odstranit tuto část? 

C:   Ano. 

T:   OK. Velice dobře víš, Niterná mysli, a chci, abys mu to řekla... Takže sugescí je... 
Ovšem souhlasíš, že by si měl zapamatovat vše, co se děje, kvůli poučení? Měl by si
všechno pamatovat? 

C:   Ano. 

T:   OK, sugescí je, že si zapamatuje vše a že bude pozorně poslouchat, jak 
komunikujeme s tebou a později s duchovními rádci a s Nejvyšším, s pravým 
Nejvyšším, Jedním Pánem Bohem Ježíšem Kristem, Jedním Bohem Nedělitelným, 



Stvořitelem všeho ve stvoření. Sugescí je, že si H. bude pamatovat všechno, neboť 
pro něj je absolutně důležité pamatovat si to kvůli poučení. Nuže, Niterná mysli, ty 
víš a já vím a chci, aby také H. věděl, co se stalo, že došlo ke zkreslení té situace, 
neboť podíváš-li se na fyziologii dítěte, v takovém věku je cucání palce reflexem, 
automatickým reflexem, který je součástí výbavy každého dítěte a dělat toto je 
nejpřirozenější věc za daných podmínek vzhledem k tomu, že jsme v zóně 
vymístění. Chápeš mě? 

C:   Ano. 

T:   A na té činnosti nebylo nic špatné, není se za co stydět nebo cítit vinu a jeho 
otec očividně... To jeho otec ho potrestal? 

C:   Ano. 

T:   A co jeho matka, udělala s tím něco? 

C:   Ano. 

T:   Co udělala? 

C:   Natřela mu palec jódem. 

T:   Ve věku jednoho měsíce? 

C:   Později. 

T:   To bylo kruté, natřít ho jódem. Že? 

C:   Ano. 

T:   Dobře, potíž je, že problém nebyl tehdy v H., ale problém měli rodiče. Rodiče v 
jejich nevědomosti, nevědouce nic lepšího, pochop, že je neobviňujeme, pouze 
říkáme, že jejich nevědomost... mysleli si, že cucat palec je špatné, negativní bez 
toho, aby zjistili, že cucání palce v takovém věku, obzvláště ve věku jednoho 
měsíce, je nepodmíněný reflex dítěte, kojence, skrze který se dítě učí uspokojit své 
potřeby. Co navrhuješ, abychom učinili s tímto problémem. 

C:   Odpustit rodičům. 

T:   Neboť nevěděli, co činí. 

C:   Ano. 

T:   Je ochoten odpustit? 

C:   Ano. 

T:   Dobrá, zavolej Niternou mysl obou rodičů na vrchol hory, ať se objeví a kvůli 
poučení se jich zeptej, obou, proč něco takového udělali. Ať H. vysvětlí, co bylo 
motivací, důvodem, proč to udělali. Dej mi vědět, až se tam objeví jejich Niterná 
mysl, jejich duchové. 



C:   Jsou tady. 

T:   Začněme otcem, zeptej se otce, proč to udělal, co bylo jeho motivací, jaké je jeho
vysvětlení, jeho důvod a řekni mi, co odpoví. 

C:   Překážení, rozpaky, křivé zuby, peněžní výdaje. 

T:   Na opravu křivých zubů? 

C:   Ano. 

T:   A co matka, co na to říká matka? Proč dala jód na tvůj prst, na tvůj palec? 

C:   Aby zabránila otci bít H. 

T:   Takže když analyzuješ tu situaci, úmysl byl dobrý, ale metoda nesprávná. Z 
nevědomosti a z nepochopení situace, s dobrým úmyslem učinili něco, co 
nastartovalo vinu. Správně? 

C:   Ano. 

T:   Chápou svoji chybu a omyl? Zeptej se jich. Z pozice jejich Niterné mysli. 

C:   Matka ano, otec ne. 

T:   Dobře, má právo mít svůj názor a svůj pohled. Přijímáš to? 

C:   Ano. 

T:   A můžeme nyní H. osvobodit ze závislosti na těch názorech, postojích a 
očekáváních rodičů? 

C:   Ano. 

T:   Konec konců, H. nepřišel na tento svět, aby žil podle očekávání rodičů, ale přišel
na tento svět, aby byl sám sebou. Mám pravdu? 

C:   Ano. 

T:   Ať tedy bílé světlo a teplo vyjde ze slunce, z Nejvyššího, pravého Nejvyššího, a 
odstraní vinu, nepochopení, zatrpklost či cokoli, co se tehdy začalo. Při navrácení 
se zpět k této situaci s pochopením, že úmysl byl dobrý, ale metodologie byla 
špatná a že každý má právo mít svůj názor, ale že od této chvíle H. už více nemusí 
být v prokletí, pod vlivem této situace a nést břemeno a ztrácet drahocenný čas, 
energii, sílu, vitalitu a příjemný život pocitem viny za něco, za co by nikdo neměl 
cítit vinu, protože v poměrech zóny vymístění, ve kterých se jedinec inkarnuje do 
toho těla, je ten reflex přirozeným, normálním stavem za daných podmínek. H., 
Niterná mysli, a Niterná mysli, vnitřní mysli a vnější mysli H., obrať se na své rodiče 
se sluncem a odpusť jim, prokaž jim milosrdenství a odpuštění a bezpodmínečnou 
lásku za to, co ti provedli. 

C:   Ano, učiním tak. 



T:   A odpusť i sobě za to, že jsi dovolil, abys byl pošpiněn, otráven a ovlivněn ve 
svém chování, postoji a pocitech tímto odporným pocitem viny po tak mnoho let. 
Jsi ochoten odpustit i sobě? 

C:   Ano. 

T:   Ať tedy na tobě spočine bílé světlo Páně, založené na tomto milosrdenství a 
odpuštění a vzájemném respektu a akceptování a lásce, bezpodmínečné lásce, a ať 
odejme tu černou, temnou, sršící vinu z tvého systému. Podívej, jak vychází ze 
tvých chodidel a odchází nalevo do údolí a tam mizí... všechnu tu černotu, temnotu, 
vinu, jak vychází z tvého systému, z tvého ducha, tvé duše, tvé mysli, tvého těla, 
tvých buněk, tvého chování, postoje, myšlení, vůle, pocitů, ze všeho. Tato temnota, 
tato strašná vina vychází ven a to břemeno padá a je odstraněno. Ujisti se, že je 
všechno pryč, takže když přichází ke tvým chodidlům bílé světlo namísto temnoty, 
znamená to, že všechno je venku. Dej mi vědět, až to bude hotové. (Dlouhá pauza.) 

C:   Je to pryč. 

T:   Je všechno venku? 

C:   Uhhmmm. 

T:   OK. Teď můžeme vidět... teď můžeme říci rodičům, aby se vrátili. A ovšem, 
pokud je budeme potřebovat, zavoláme je zpět. A poděkuj jim s respektem a 
vděčností a oceněním a s uctivostí za jejich ochotu zúčastnit se, a že je zavoláš 
zpět, budeme-li je potřebovat. Snad budeme. 

C:   Učinila jsem. 

T:   Teď zjistíme, zda jsou nějaké další situace, podmínky po tomto období, které 
přispěly, posílily tu vinu. Zkontroluj a zjisti, co je dalšího, pokud jde o vinu, aby 
nepřekážely žádné další přispívající, dílčí problémy tohoto hlavního problému. 
Takže, co je další, je-li vůbec něco? Další situace. 

C:   Ummm... matka našla H. a sestru vysvlečené. 

T:   Věk? 

C:   Čtyři roky. 

T:   OK. A co spolu dělají? 

C:   Prohlíží se. 

T:   Jeden druhého? 

C:   Ano. 

T:   A co se děje, co říká matka, když vejde a zjistí to? 

C:   Je velice rozzlobená. 



T:   Poslouchej slova, jaká slova říká, používá? 

C:   Špatné, ošklivé, neměli by to dělat, hněv. 

T:   Toto se ovšem týká i viny ohledně sexuality? 

C:   Ano. 

T:   Jak ty nadávky v této situaci, tento zážitek, ovlivnil život H.? 

C:   Vždycky, když se H. ocitl v nějakém sexuálním vztahu, cítil vinu, ale tato zvláštní
oblast byla posílena mnoha dalšími kromě jeho rodičů: církví, učiteli, přáteli. 

T:   Očekávání společnosti obecně. 

C:   Ano. 

T:   Chápu. Posílení falešnosti této situace. Jeden pak začne věřit, že je to pravda. 

C:   Ano. 

T:   Ze zevnějšku. Jaká je skutečná situace ohledně sexu z tvé pozice, z pozice pravé
Niterné mysli a Nejvyššího, pravého Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha 
Nedělitelného a Niterné mysli? Řekni mu, jaká je pravda? 

C:   Sexuální povaha jedince v těle je odrazem esence Stvořitele a je to jediná cesta, 
jak zažít lásku Pána Ježíše Krista, Nejvyššího, Nedělitelného a Stvořitele všeho, co 
jest. 

T:   Ale samozřejmě, že negativní stav to převrátil vzhůru nohama a překroutil a 
skrze církev a rodiče a společnost a přátele a učitele a školu šířil, že to všechno je 
nesprávné a špatné. 

C:   Ano. 

T:   Popírá tak životně důležitý tvůrčí princip pravého Boha, Nejvyššího a potěšuje 
ďábla. 

C:   Ano. 

T:   OK. Ovšem mám pravdu, předpokládám-li, že pokud H. přistupoval k sexualitě a 
ostatním věcem s pocitem viny, že následně kvůli pocitu viny jeho aktivity 
nepřinášely žádnou radost a potěšení a rozkoš? 

C:   Ano. 

T:   Proto neumožňoval Nejvyššímu, aby byl v něm plně funkční, neboť Nejvyšší je 
vždy přítomen v radosti a potěšení a rozkoši a v dobrých, pozitivních pocitech. 
Správně? 

C:   Ano. 



T:   OK. Co myslíš, že bychom s tím měli udělat? Je OK to odstranit? 

C:   Ano. 

T:   Dobrá, jsme připraveni pokračovat? 

C:   Ano. 

T:   Obraťme se ke slunci, k Nejvyššímu v nitru a na vrcholku hory. Požádej o 
milosrdenství, odpusť rodičům a církvím a školám a přátelům a společnosti za jejich
nevědomost, bláznovství, hloupost, odmítnutí Božího daru, pravého Božího daru a 
požádej Nejvyššího, aby opět vyslal paprsek bílého světla a odstranil tuto vinu, onu 
mylnou představu, onu lež, zkreslení ohledně sexuality a ohledně čehokoli jiného v 
této věci, a poté, co toto zmizí, aby naplnil H. pozitivními, dobrými pocity lásky a 
radosti a potěšení a rozkoše a pohody a svobody a nezávislosti a schopností ocenit 
tvůrčí Moc Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha Nedělitelného v něm, 
skrze všechny aspekty, úrovně, stupně jeho ducha, duše, těla, mysli, sexuality, 
chování, postoje a skrze všechno ostatní. Co ty na to, dohodnuto? 

C:   Ano. 

T:   A znovu nechej černotu, temnotu, ten mylný názor vyjít ven. A ať vstoupí 
odpuštění a milosrdenství s bezpodmínečnou láskou. Ať je všechno to zlo 
vyloučeno z jeho chodidel a posláno nalevo, aby tam navěky, nadobro zmizelo, aby 
se nikdy nevrátilo zpět, a když to bude hotové a když bude ven vycházet bílé světlo, 
dej mi opět vědět. Až bude vykonána tato část tohoto. (Dlouhá pauza.) Všechno 
zmizelo? 

C:   Ano. 

T:   Děkuji. OK. Ujisti se, že se to nikdy nevrátí. A ovšem sugescí je (ze tvé pozice 
pro všechny úrovně H.), že od této chvíle si bude užívat bez pocitu viny, bez 
nepokoje, bez napětí, bez obav, s poděkováním, vděčností a oceněním Nejvyššího, 
pravého Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha Nedělitelného a bude šťastný a bude se 
bavit a těšit a mít radost ve všech aspektech svého života včetně sexuality, kterou 
bude přijímat jako vzácný dar tvůrčího úsilí Nejvyššího. Dohodnuto? 

C:   Ano. (kašel) 

T:   Proč ten kašel? Dochází k nějakému zasahování nebo k pokusu o zásah? Všude 
to zkontroluj. Je tam něco? 

C:   Ne. 

T:   Je všechno v pořádku? 

C:   Ano. 

T:   Jde všechno tak, jak má? 

C:   Ano. 



T:   Takže jsou nějaké další věci týkající se tohoto hlavního problému viny? Nějaké 
další události, aspekty, které je potřebné uvést do naší pozornosti, abychom je 
mohli odstranit? Je zajištěno, že nezůstane nic, než se pustíme do druhého velkého 
problému? Důkladně zkontroluj, aby tam nic nebylo. 

C:   Peníze. 

T:   Ano, co s penězi? 

C:   Rodiče byli chudí. H. pracoval od osmi let, šetřil peníze. Dával si je na spořící 
účet. Otec všechno sebral, když měl H. třináct, aby to dal jako zálohu za dům. Otec 
ztratil zaměstnání, neměl žádné peníze, aby je dal H. Aby měl peníze na utrácení, H. 
kradl, protože ani on nemohl najít práci a příležitostně kradl otci. 

T:   Peníze? 

C:   Peníze. 

T:   Otci z kapes? 

C:   Ne. 

T:   Odkud? 

C:   Z podnikání. 

T:   Pokračuj. 

C:   Omlouval to tím, že otec promarnil jeho úspory. Toto zase způsobilo dva 
problémy. První, obavy hromadit peníze, protože někdo s vyšší autoritou, s mocí je 
bezdůvodně vezme; a druhý problém, braní peněz, které si nevydělal, i když si je 
nárokoval jako svoje; přistupuje k tomu racionálně a odpouští otcův skutek, protože
otec použil peníze na koupi domu; nyní je to snadné pochopit, ale zanechalo to v 
něm pocit viny za to, že bral peníze otci i jiným. 

T:   Jak bys chtěla přistupovat k této situaci? Co bychom s tím měli udělat z tvého 
pohledu, Niterná mysli? 

C:   H. a jeho otec by si měli vzájemně odpustit jejich skutky. 

T:   OK, zavolej ho zpět. 

C:   Je tady. 

T:   OK, dej se do toho. Mluv s ním a požádej o odpuštění, a požádej jeho Niternou 
mysl, aby ti odpustila. Napravte tu situaci a milujte se navzájem s respektem a 
nezávislostí. 

C:   Hotovo. 

T:   Oba odpustili? 



C:   Ano. 

T:   Dobře, tak ať se obejmou. 

C:   Objali se. 

T:   Dobrá, děkuji. Počínáš si beze mne dobře. OK, pokračujme pokornou žádostí k 
Nejvyššímu, našemu Pánu Ježíši Kristu, Jednomu Bohu Nedělitelnému, Stvořiteli 
všeho, co jest, aby opět vyslal bílé světlo Božské Lásky a Moudrosti do ducha, 
duše, mysli, těla H. a do jeho všeho a aby odstranil onu vinu týkající se tohoto 
problému, aby se H. zbavil tohoto problému, vyloučil jej ze svého systému a nechal 
jej nadobro, navždy zmizet, aby se nikdy nevrátil. Pokračuj a udělej to a až budeš 
hotová, dej mi vědět, že je hotovo. (Dlouhá pauza.) Je to hotové? 

C:   Ano. 

T:   Děkuji. Ať to zmizí nadobro, navždy a nedovol, aby ten problém, ta vina 
jakýmkoli způsobem či cestou překážela každodennímu fungování, životu, radosti, 
práci H. a jeho zacházení s penězi. OK? 

C:   Ano. 

T:   OK, Niterná mysli chci, abys zkoumala dále, abys zjistila, zda jsou tam nějaké 
další věci týkající se tohoto hlavního problému, nějaký dílčí problém tohoto hlavního
problému viny, který je potřeba uvést do naší pozornosti. Zkoumej důkladně, aby z 
něj nic nezůstalo. (Velmi dlouhá pauza.) 

C:   Štědrost. 

T:   V jakém smyslu? Rozveď to, prosím. 

C:   H. má pocit, že není dost štědrý, že nedává dost, nikdy nemá pocit, že dává dost
svého času, peněz, lásky; bere si toho na sebe moc, chce, aby měli všichni lidé 
všechno, má příliš vysoká očekávání. Chce naplnit všechny ideální představy lidí o 
něm. Dobrým příkladem je, že se cítí vinen už kvůli možnosti, že by nemohl navštívit
tento seminář, protože jeho manželka a rodina by byli další víkend zanedbáváni. 
Nenavštívil by rodiče, neudělal by svou práci. Musí se naučit dělat rozhodnutí 
ohledně toho, co chce učinit pro to, aby se cítil dobře, a poté to učinil bez pocitu 
viny. Tento problém pochází z dětství. Je hluboce zakořeněn. Nikdy ho nepochválili 
za jeho úspěchy, ale vždy ho kárali za to, co neudělal, a on věřil každému slovu 
karatelů, ale ignoroval všechna vzácná poklepání po zádech. 

T:   Toto je vážný problém, ale nic není tak vážné, aby to nebylo možné eliminovat, 
odstranit. 

C:   Ano. 

T:   Správně? 

C:   Ano. 

T:   Dobrá, jak chceš s tímto postupovat? 



C:   Musí se naučit vážit si svého času a být svým vlastním soudcem v tom, jak má 
či jak by měl být jeho čas a úsilí využito, a měl by začít využívat svůj čas tak, jak mu 
to vyhovuje, bez pocitu viny. 

T:   A co kdyby každodenně vcházel do nitra k Tobě a ptal se, jaký je nejvhodnější 
způsob, co je pro něj správné, a dělal to? 

C:   Ano. 

T:   Dobře Niterná mysli, potřebujeme eliminovat... toto je velmi důležité... 
potřebujeme odstranit všechno to vymývání mozku, vtloukání do hlavy, negativní 
sugesce, trestání, posilování těch negativních postojů a viny, jež mu byly 
vnucovány od dětství až dodnes, a odpustit všem těm lidem, rodičům i těm, kteří se 
na tom podíleli, kteří přispěli k tomu posilování, dávajíce mu také negativní sugesce,
nechápajíce jeho hodnotu, jeho jedinečnost, ale namísto toho trestajíce ho za něco, 
co neprovedl; a přestat žít pro druhé a zavděčovat se ostatním a jejich očekáváním, 
a namísto toho žít pro svou pravou esenci a substanci, pro svou Niternou mysl, pro 
Nejvyššího. Tedy pro sebe sama. Mimochodem, dobře víš, že (říkám to kvůli vnější 
mysli H., kvůli záznamu) když děláš věci z pocitu viny a podle očekávání druhých, 
nepomáháš druhým, nemiluješ druhé, jen posiluješ jejich nepravdy, jejich zkreslení 
a jejich špatné způsoby. Když se naučíš činit věci ze své esence a substance, ze 
sebe, co je pro tebe náležité bez jakéhokoli ohledu na očekávání nebo na zevnějšek,
potom takovým jednáním nejenže pomáháš sobě, miluješ sebe, ale stáváš se také 
příkladem pro ostatní, a nejen to, ale jsi s to mít k nim vztah z této svobodné pozice, 
z této esence a substance, mít vztah k ostatním mnohem lepším, více milujícím 
způsobem a stylem, takže se cítí požehnaní. Je to tak? 

C:   Ano. 

T:   Navrhoval bych tedy, pokud souhlasíš Niterná mysli, abychom opět zavolali na 
vrchol hory všechny lidi, kteří H. něco nějak vnucovali, a on věřil všem, kdo ho 
trestali, slovy potrestání, že on těm slovům věřil a přijímal je jako fakta, jež nebyly 
fakta, ale nepravdy, aby jim odpustil, abychom mohli požádat o odpuštění, a 
požádat o odpuštění sebe samotného za žití v souladu s takovými očekáváními a za 
zapírání sebe sama, toho nejcennějšího, co máš - sebe. Zapíral ses sobě 
samotnému. Odpusť si. A požádáš Nejvyššího, jediného Boha, Pána Ježíše Krista, 
Jednoho Boha Nedělitelného o očištění, vyčištění, odstranění, vymazání, vyhubení 
těch negativních, zlých, špatných sugescí, trestů, slov, očekávání druhých a 
namísto toho jejich nahrazení těmi pozitivními, dobrými sugescemi, poklepání po 
zádech, která jsi dostával, pamatující si tu dobu, kdy tě chválili, že tě chválí za to, že 
jsi sám sebou, že tě uznávají jako jedinečného jedince a že ty jsi ty a že jsi tady 
proto, abys byl sám sebou, a ne proto, abys byl někým či něčím, co chtějí druzí lidé. 
jsi ochoten to udělat? 

C:   Ano. 

T:   Dej se do toho, pokračuj opět tím procesem, bílými světly odstraňování, 
vymazání, vyhubení všech těch negativních sugescí, které byly dávány, a 
odpuštěním a milosrdenstvím úplně a kompletně je odstranit ze svého systému, ze 
svého těla se všemi pocity viny a poté je nahradit svobodou, nezávislostí a pravým 
pocitem toho, kdo je on, co je on a jak je důležité zavděčit se sobě sama, aby byl s 
to opravdu milovat druhé. A když skončíš, ujisti se, že je všechno venku, že to 



zmizelo z jeho života, ta negativita, a že je nahrazena pozitivitou a dobrými pocity a 
správným směřováním, a potom mi dej vědět. Dej se do toho. (Velice dlouhá pauza.) 

C:   OK. 

T:   Je to hotové? 

C:   Ano. 

T:   Teď několik komentářů o štědrosti. Je nevyhnutelné naučit H. ze Tvé pozice, 
pravá Niterná mysli, a z přítomnosti Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha 
Nedělitelného, Stvořitele všeho, co jest, že štědrost je... že musí být s moudrostí, a 
ne z pocitu viny a že Ty svobodně rozhodneš, když on vejde do nitra k Tobě, aby 
rozmlouval s Tebou a s Nejvyšším a s pravými duchovními rádci, kde, proč, co, jak, 
do jaké míry by měla být taková štědrost prokazována a dána najevo a co je náležité
a vhodné. S pochopením, jak víš, a hovořím to kvůli vnější mysli, že lidi můžeš 
štědrostí zabít. Že štědrost na nesprávném místě k nesprávným lidem posiluje a 
podporuje zlé, negativní síly. Mám pravdu? 

C:   Ano. 

T:   Takže je to věcí žádosti o vedení z pravé Niterné mysli, z tebe a ovšem hlavně z 
Nejvyššího, a o moudrost poznat a chápat tento fakt a vědět, kdy a komu a jak a do 
jaké míry být štědrý ne kvůli pocitu viny, ne kvůli očekáváním, ne proto, že se chce 
cítit dobře, protože něco dává, aby se vyhnul vině, ale proto, neboť činit tak je 
správné. Jednoduše jako princip. Je OK být štědrý ke správným lidem, ve správné 
situaci, ve správné míře, s moudrostí. Byl bych rád, kdybys ho to naučila, aby od 
této chvíle, mohu-li to tak říci a souhlasíš-li, byl štědrý pouze v míře a v situaci k 
lidem, k organizacím a k rodičům, ke komukoli, koho mu ukážeš a řekneš Ty z 
pozice nitra, z pozice pravého Nejvyššího, Pána Ježíše Krista. Ty mu řekni, zda je to 
OK a kolik a co a jakým způsobem. A aby se necítil vinen, neplní-li očekávání 
druhých lidí v tomto či v čemkoli jiném, protože pokud naplňuje jejich očekávání, 
popírá moudrost dané situace a to potom i tak není dobré. Jsi ochotna toto učinit? 

C:   Ano. 

T:   Je ochoten poradit se s Tebou? Zeptáš se jej? Každý den? 

C:   Ano. 

T:   OK, toto je velice důležité. Toto je sugesce, toto platí. Budiž tak, budiž navždy 
tak. A toto život velice usnadní a učiní ho mnohem naplňujícím, uspokojivějším a 
naplněným pravou láskou a moudrostí. OK, je to plně akceptováno? 

C:   Ano. 

T:   Děkuji. Prosím tě Niterná mysli, prozkoumej a zjisti, zda má tento hlavní problém
viny nějaký další aspekt, pod-problém, který potřebujeme odhalit? 

C:   Fyzické zneužívání jeho těla. 

T:   OK, v jakém smyslu? Můžeš to rozvést? 



C:   Zanedbávání duchovního těla, fyzického těla. 

T:   Jak to dělá? Jak zneužívá své fyzické tělo? 

C:   Nedostatek cvičení, příliš mnoho alkoholu, pilulek, příliš mnoho kofeinu, vzorec 
ranního užívání množství dietní Pepsi s kofeinem, aby se probral, a potom noční 
uvolnění spíše pomocí pilulek, alkoholu a televize, než pomocí rozjímání spojeného 
s fyzickým cvičením. Vina, v noci cítí vinu, což vyvolává pseudofalešnou kocovinu; 
a tento vzorec se opakuje s jedinou výjimkou, když je mimo dům, kde si vystačí s 
velmi malým množstvím spánku a dobrým jídlem a pitím, jaké chce. Takže ví, že je to
možné, avšak velice rychle sklouzne zpět do tohoto vzorce. 

T:   Proč? Proč se potřebuje trestat? Týká se to opět této viny, ano? 

C:   Ano. 

T:   Vina chce, abychom se trestali, že ano? 

C:   Ano. 

T:   A ovšem to krmí negativní stav a zlé síly. 

C:   Ano. 

T:   OK. Ještě něco? 

C:   Tím, že je uvězněn v každodenním vzorci ranního chození do práce, že uvádí do 
činnosti kotel běžící na kofein, že zůstává hyperaktivní po celý den a že toto opakuje
den co den. Pracuje sedm dní v týdnu, potom je neochotný narušit ten vzor, udělat 
si procházku, která během přílišného plánování ještě stále tvoří osvěžující pauzu v 
tomto trestajícím cyklu, který si doma vytvořil. 

T:   Takové zneužívání a nesprávné využívání a sebedestrukce jeho těla a duše a 
ducha. Proč? 

C:   Cítí vinu kvůli bankrotu, neplacení účtů, smrti partnera, nemoci partnera, která 
tomu předcházela. 

T:   Byl doveden k tomu bankrotu všemi těmi negativními, zlými entitami, které 
předstíraly, že jsou něco, nějaký Bůh a podobně? Hráli tu roli? 

C:   H. bere na sebe plnou zodpovědnost za všechno, co se stalo. 

T:   Za to, že dovolil, aby se to stalo? 

C:   Za to, že dovolil, aby se to stalo. 

T:   Jaký je Tvůj názor na to, co se stalo? 

C:   Těší mne, že nedává vinu druhým, ale pravou situací je, že negativní síly 
dosáhly velmi zásadní vítězství a H. stále ještě nedokáže přesně pochopit, co se 



stalo, takže dokud nebude schopen přesně intelektuálně zjistit, co se stalo, na 
úrovni vědomé mysli, bude se cítit zavázán k překompenzování, k přepracování se. 

T:   Což by znovu dělalo radost negativnímu stavu. 

C:   Ano. 

T:   Dobrá, co navrhuješ, aby se učinilo s tímto vážným problémem? 

C:   Měl by si odpustit všechny skutečné i imaginární hříchy, které spáchal; své 
příliš ambiciózní, zřejmě příliš ambiciózní budování své říše, zatímco by zároveň 
odpustil všem těm, kteří se na tom podíleli... 

T:   Krmí ho tím nesmyslem, ano? 

C:   Ano. Nuže, většina z těch, kteří se podíleli na jeho finanční nebo zjevné finanční 
katastrofě, nemá ani potuchy, že jsou zaměstnanci negativního stavu... 

T:   Vědomě. 

C:   ...na vědomé úrovni. Aby neměl pocit, že se mýlili, a měl by jim odpustit. 

T:   Souhlasíš, že by se také měl omluvit svému tělu za jeho zneužívání, nesprávné 
používání a uvalování takového velkého stresu na něj? 

C:   Ano. 

T:   Zavaluje ho vším tím odpadem, jedem, chemikáliemi, pilulkami a těmi Pepsi 
nebo čím, kofeinem. A samozřejmě odpuštění a omluva může být efektivní jen v 
případě, když s tím jedinec přestane. Mám pravdu? 

C:   Ano. 

T:   OK. A ovšem tím můžeš eliminovat potřebu brát ty pilulky a eliminovat všechno 
toto napětí v těle a křeče či jakékoli existující fyzické problémy a ustavit nový model 
a styl života odpovídající duchovní bytosti, která se stejnou měrou, náležitě, 
správně, dobře, milujíce, zdravě, moudře stará o všechny aspekty svého jsoucna a 
esence, svého ducha, své duše a svého těla. Konec konců, tělo je součástí celku, že
ano? 

C:   Ano. 

T:   Tedy péče o tělo a ve zdravém těle zdravý duch. Tak, co bys nyní chtěla udělat, 
pokud souhlasíš, aby prošel tím procesem odpouštění všem, a ne pouze těm na 
fyzické, vnější úrovni, ale také těm na negativní straně v duchovním světě, kteří jej 
krmili všemi těmi zkresleními a nesmysly a jedem; a po odpuštění potom procesem 
odstranění jakýchkoli fyzických problémů, které má, a jakékoli potřeby alkoholu, 
nadměrné spotřeby alkoholu, či užívání pilulek (člověk nepotřebuje žádné 
pilulky);ale namísto toho, aby se spolehl na léčivé schopnosti pravé Niterné mysli, 
tebe. Ty máš léčivé schopnosti. Nuže, proč teď nepoužiješ tyto léčivé schopnosti, 
abys ho vyléčila ze všeho, z čeho se jeho tělo potřebuje vyléčit, po té, co se omluví, 
požádá o odpuštění a začne skutečně respektovat a milovat, upřímně, 



bezpodmínečně a s moudrostí stejně, stejnou měrou jak svého ducha, tak i svou 
duši a své tělo? Toto je náležitý duchovní způsob. Niterná mysli, mám pravdu, že 
toto je náležitý duchovní způsob? 

C:   Ano. 

T:   OK. Zvednuty jsou oba „ANO“ prsty, velice důrazně to potvrzují. Prosím, dej se 
tedy do toho, vykonej ten proces odpuštění a ospravedlnění a poté očištění a 
zbavení se všech těch problémů a viny a trestání a zneužívání a nesprávného 
používání těla, a pak jej nakonec vyleč bílými světly Božské Lásky a Božské 
Moudrosti Nejvyššího, odstraň všechny ty problémy v duchu a v duši a v těle i tu 
vinu a tělesné projevy této viny a uvolni ho, osvoboď ho a potom, až skončíš, dej mi
vědět, a pak půjdeme a stanovíme náležitý životní styl, jaký by potom měl mít. Pak 
dáme sugesce. Dej se do toho a dej mi vědět, až skončíš s očišťováním a 
odpouštěním a se vším, co jsem navrhl. (Dlouhá pauza.) 

C:   OK. 

T:   Všechno vykonáno? 

C:   Ano. 

T:   Dobrá, ustanovme náležitý životní styl, život bezpodmínečné lásky a moudrosti a
stejné péče o ducha, duši a tělo jako o jedno, o Niternou mysl, vnitřní mysl, vnější 
mysl jako o jednu bytost, kterou je H. na Zemi. Na planetě Zemi funguje jako H. 
Nuže, co navrhuješ, co by měl udělat? A ochota změnit se? Jaký životní styl 
navrhuješ, Niterná mysli? Co je pro H. nejlepší, nejvhodnější? 

C:   Vyvážený život. Hlavní problém, který musí překonat, je nebýt tak horlivý, když 
chce, aby se něco udělalo. Mít potěšení z aktivity. Například, během posledních 
třech týdnů, víš, dokonce v duchovních věcech začal být takový horlivý, že z toho 
opravdu neměl potěšení. Nejspíše vstřebával, snažil se vstřebat příliš mnoho v příliš
krátkém čase, a tak začal být podrážděný a popudlivý vůči lidem, kteří jej vyrušovali,
a měl by si vyčlenit tolik a tolik hodin denně, a pokud se to neudělá, tak se to 
neudělá. Potom strávit tolik a tolik hodin plodnou prací, tolik a tolik hodin denně s 
rodinou... 

T:   A tolik a tolik hodin denně zábavou. 

C:   ...zábavou, správně. Nuže, toto je jedna oblast, kterou trvale zanedbává. 

T:   Dobře, dejme mu sugesci, že od této chvíle, z Tvé pozice, tak jak určíš Ty, že si 
zorganizuje dny tak, víš, já nevím, kolik hodin je potřeba na duchovní věci, kolik 
hodin na plodnou práci na fyzické úrovni, kolik na rodinu a kolik na zábavu. O toto 
vše je potřeba se postarat ve stejné míře, se stejnou důležitostí. A, víš, ať se necítí 
provinile, když něco nedokončí dnes, neboť existuje i zítřek. 

C:   Ano. 

T:   Tak urči ze tvé pozice množství a rozsah času, který by měl věnovat své 
duchovní pohodě, své duševní pohodě, své práci na fyzické úrovni, své rodině, 
ostatním lidem a zábavě. A ovšem nejen to, víš, chci, abys zašla do detailů; chceš, 



aby dělal všechno s mírou? Myslím, že úspěchem této situace je dělat všechno s 
mírou, uvolněně, střídmě. Neopíjet se, nepřejídat se, nesledovat příliš televizi, nic 
nepřehánět, ale všechno dělat s mírou. Víš, je to komické, protože lidé si myslí, že 
když to dělají s napětím, že toho udělají více. Dělají-li to s mírou, udělají mnohokrát 
víc, než když to dělají ve spěchu, mlčky, s napětím, s přepínáním se a bez jakékoli 
umírněnosti. Dohlédni na to, aby si H. uvědomil, že když začne dělat věci s mírou, 
dosáhne mnohem více, než byl kdy schopen dosáhnout předtím. Mám pravdu, 
Niterná mysli? 

C:   Ano. 

T:   OK. Zvednuty jsou oba „ANO“ prsty, potvrzují, že jde o správnou situaci. Tak, 
chceš, aby úplně přestal pít alkohol? 

C:   Ne. 

T:   Ne. Tak kolik by měl normálně, průměrně pít, co je pro něho nejzdravější jako 
příklad, co myslíš, co navrhuješ? 

C:   Víno. 

T:   Kolik? Při jídle? 

C:   Při večeři si dá láhev vína s manželkou, bílého vína. 

T:   Láhev bílého vína? 

C:   Nějakého dobrého, dobrého... 

T:   Kvalitního vína? 

C:   ...kvalitního vína. 

T:   Ano, Zaslouží si jen kvalitní víno, a ne nějaké stolní víno, které ničí mozkové 
buňky. Dobrá tedy, to je půl láhve na osobu, to jsou v průměru asi dvě sklenice. 

C:   Ano. 

T:   OK. A co čaj? 

C:   Ne, s čajem to nepřehání... 

T:   Ale s Pepsi to přehání? 

C:   Ano. 

T:   Kolik Pepsi, pokud vůbec nějakou? Neměl by přejít na Pepsi bez kofeinu? 

C:   Nebo na vodu. 

T:   Na vodu, OK. Tak odstraň Tvou mocí, odstraň touhu či potřebu pít to a ať začne 
pít vodu nebo minerálku. 



C:   Minerálku. 

T:   Ano, nebo například lisovaný pomerančový džus, nebo grepový lisovaný, 
čerstvý, něco takového. Je tolik překrásného ovoce v tropech, které lze vylisovat a 
vypít, ovocného džusu. Co ty na to? Vylisovaný, víš, ne v konzervách, ale pěkně 
vylisovaný, víš, čerstvý. A vodu samozřejmě. Mají tam v tropech dobrou vodu? 

C:   Ano. 

T:   OK, tak to není žádný problém. Odstraň potřebu a touhu pít takový odpad. 
Cvičení, teď fyzické cvičení a ovšem duševní a duchovní cvičení, vcházení do 
transu, k Niterné mysli, k duchovním rádcům, k Nejvyššímu a každodenní sezení s 
nimi. A kolikrát denně by měl mít s Tebou konzultace, Niterná mysli, s vámi všemi? 

C:   Měl by být v kontaktu po celou dobu, ale myslím... 

T:   Já myslím formálně. 

C:   ...formálně alespoň dvakrát. 

T:   Dobrá, to říkám i já, dvakrát denně. A samozřejmě po celou dobu konat všechno 
z vnitřní pozice, všechno čerpat z nitra. Stále si být vědom Tvé přítomnosti, dělat 
vše z nitra, ale formálně, tak jako nyní, minimálně dvakrát denně. A, víš, pokud je 
čas, potom třikrát. Tak nějak. 

C:   Ano. 

T:   Tak mu dejme sugesci. Ať je to od této chvíle pravidlem, novým životním stylem,
a věci se nesmírně změní. Dosáhne mnohem více a rodina bude také šťastnější, 
když bude takto postupovat. 

C:   Ano. 

T:   Dělá to tedy pro všechny, pro sebe a zároveň pro všechny. Protože když to děláš
pořádně pro sebe, tím, že to pořádně děláš pro sebe, děláš to pořádně pro všechny. 
Toto je pravidlo, duchovní pravidlo. Velmi dobře, co ještě by měl udělat? Přichází ti 
něco na mysl? Jaký druh cvičení by měl provádět? 

C:   Pravidelně cvičí, což by mohl rozšířit o častější chození. Asi by měl večer více 
chodit. 

T:   Ale až potom, po rozjímání, ne před rozjímáním. 

C:   Ano. 

T:   Samozřejmě, že rozjímat může i během chůze. 

C:   Ano. 

T:   Je to překrásný způsob, jak být v kontaktu s Vnitřním Zdrojem a s Nejvyšším a 
se svou Niternou myslí. Takže to lze také spojit. 



C:   Ano. 

T:   OK. Tak mu to navrhněme, ať to dělá, OK? 

C:   Ano. 

T:   Toto je sugesce, standardní sugesce, je tam touha a potřeba to dělat, najít si na 
všechno čas. 

C:   Ano. 

T:   Jeho produktivita v práci se po tomto mnohonásobně zvýší. 

C:   Ano. 

T:   Vidíš, lidé si to neuvědomují, víš. Myslí si, že když stráví méně času v práci, 
ztratí. Namísto toho se ale produktivita mnohonásobně zvýší, takže práci nemusí 
věnovat tolik hodin. Víš, když použiješ umírněnost při konání toho všeho, co ti 
navrhuje Niterná mysl, víš, za dvě hodiny uděláš tolik, kolik normálně za osm hodin. 
Ať si to tedy uvědomí. Už si to uvědomuje? 

C:   Ano. 

T:   Poslouchá pozorně? 

C:   Ano. 

T:   OK, chci, aby si to zapamatoval. Každé jednotlivé slovo. A teď, jaká je podle 
Niterné mysli jeho normální tělesná váha? Jaká je jeho normální výška, nejzdravější,
nejvhodnější váha? 

C:   175. 

T:   Jak to uvedl zde na tomto papíru? 

C:   Do 180. 180 by mělo být jeho maximum. 

T:   Maximum 180 a minimum 175. 

C:   175. 

T:   Dej mu tedy rozpětí těch 5 liber (1 libra = 0.45 kg). 

C:   Dobře. 

T:   Takže má nadváhu. Kolik má nadváhu? 

C:   4 libry. 

T:   Oh, to je snadné shodit, proč to neshodíš Ty? 

C:   On to shodí. 



T:   Žádný problém. S láskou k jeho tělu jako k součásti jeho celku by to neměl být 
problém. Teď chci, Niterná mysli, abys použila své léčivé schopnosti a vyléčila ho z 
toho všeho, aby nikdy nenachladl, nedostal chřipku a žádné trápení; netrpěl žádným
kožním problémem či úzkostí. Dobrá, možná se toto týká dalšího, následujícího 
problému, říkám to jen v souvislosti s odstraněním viny a potřeby trestat své tělo. 
Potom ovšem nepotřebuješ žádný z těch symptomů, protože tělo se bouří proti 
trestu objevením se všech těch symptomů. Takže, pokud odstraníš vinu, to se v 
první řadě v ohromné míře postará také o tyto fyzické symptomy a eliminuje jich. 
Mám pravdu? 

C:   Ano. Myslím, že tvoje sugesce, aby vešel dovnitř a požádal o niternou pomoc, o 
každodenní léčení, se o to postará. 

T:   A ovšem odstranění potřeby a touhy brát tabletky, protože ty jsou pro 
organismus pouze jedem. 

C:   Ano. 

T:   Pokud samozřejmě není nějaký důvod... který je potom potřeba zkontrolovat s 
Tebou, a poté samozřejmě jen přechodně, a pak ovšem požádat, je-li to 
nevyhnutelné, aby ta pilulka, a je-li to nevyhnutelné, antibiotika, okamžitě 
zapůsobila a pomohla. Je-li to nevyhnutelné, víš. Ale musí to být kontrolováno 
Tebou. Správně? 

C:   Ano. 

T:   OK. Jaká další... zkontroluj prosím a zjisti, zda je nějaká další věc, která se týká 
tohoto problému viny, nějaké další situace v jeho životě? 

C:   Myslím, že H. se učí nebo se doposud naučil, že když půjde dovnitř a požádá o 
niterné vedení dříve, než něco udělá, většina z jeho takzvaných problémů bude 
odstraněna. Myslím, že jen co bude přesvědčen, že teď hovoří s pravou Niternou 
myslí a s pravým Zdrojem v Niterné mysli, bude to vedení následovat na sto 
procent. 

T:   A teď jsme v kontaktu s pravou Niternou myslí. 

C:   Ano. Víš, dostával buď špatné rady, nebo kontaminované rady, a tak přestal. 

T:   A já doufám, že se dozvíme, až tu vyřešíme tyto problémy, někdy během tohoto 
procesu, dozvíme se, proč to bylo dovoleno. 

C:   Ano. 

T:   To je důležité, abychom se to dozvěděli, neboť pro všechny je prospěšné poučit 
se z této situace. Ok, pokračuj. Takže, je něco dalšího v souvislosti s tímto 
problémem viny, nebo jsme se o tento aspekt celkem dobře postarali? Důkladně to 
zkontroluj, protože nechceme na něco zapomenout. 

C:   Vina je... nebo vina byla jeho hlavním zdrojem znepokojivých osobních 
problémů. Odstraněním viny dostane do budoucna vedení, předtím, než bude 



jednat, a po důkladné kontrole skrze jeho přístupy ke mně, k jeho Niterné mysli a ke 
Zdroji v jeho Niterné mysli, k Nejvyššímu, odstraní všechny své osobní problémy. 

T:   Takže všechno, co tu můžeme odstranit, víš, odstraňme. Vše, co je okamžitě 
potřeba odstranit, aby nás nekontaminoval, neznečistil a nerušil negativní stav, až 
se pustíme do toho stínu, duchovních rádců a do všech ostatních věcí. Tak co je 
další? Co navrhuješ jako další krok? Nebo další problém? Zdá se, že jsme se dost 
obšírně věnovali všem čtyřem problémům, neboť všechny spolu souvisí. Je to 
správný předpoklad? 

C:   Ano. 

T:   Ale přece jen chci, abys důkladně zkontrolovala a zjistila, zda nemáme něco 
další, co bys chtěla uvést do naší pozornosti a ujistit se, že v H. nezůstalo nic, co by
bylo použito jako otvor, kontaminace, znečištění, až se pustíme do dalších kroků 
tohoto procesu. Zkontroluj to tedy a zjisti a uveď to do mé pozornosti i do jeho 
pozornosti, abychom na tom mohli pracovat. 

C:   Měli bychom prozkoumat tyto dvě oblasti, které negativní stav použije proti 
němu, nebo se pokusí je proti němu použít. 

T:   Jaké jsou to oblasti? 

C:   Jednou by byly sexuální aktivity. 

T:   A druhou? 

C:   Možná kontrola či potenciální kontrola velkého množství peněz. Bude si muset 
se Mnou stanovit pevné zásady. 

T:   Dobrá, OK, takže přezkoumejme to. Pusť se do toho, přezkoumej obě ještě 
jednou. Samozřejmě, jak víš, v tomto ohledu může dostat radu o sexualitě také od 
svého pravého ženského rádce. Správně? 

C:   Ano. 

T:   A ve finančním podnikání od svého pravého stínu po té, co zkonvertuje na 
pravého duchovního rádce. Správně? 

C:   Ano. 

T:   Tak zřejmě toto bude cesta, kterou se vydáme, až budeme připraveni učinit ten 
krok. Pojďme ale z pozice Niterné mysli. Ještě jednou chci, abys mu pověděla o 
sexu a jak negativní stav využívá sex na napadání lidí a vniknutí do nich na základě 
viny ohledně sexuality a ovšem ohledně podnikání ve financích, které je doménou 
negativního stavu. A jak využít, jak změnit podnikání ve financích na službu pravé 
duchovnosti a pravému Nejvyššímu, Pánu Ježíši Kristu, Jednomu Bohu 
Nedělitelnému. Chceš-li přispět čímkoli, dej se do toho a udělej to hned, abychom to
mohli důkladně posoudit. Vytvoř ochrannou sféru proti vniknutí a zasahování 
negativního stavu. 

C:   Myslím, že tvůj návrh posoudit tyto oblasti s duchovními rádci by stačil. 



T:   Jsou do toho zapojeni? 

C:   Správně. 

T:   Jsme už nyní na to připraveni? 

C:   Ano. 

T:   Nejsou tentokrát žádné další problémy? 

C:   Ne. 

T:   Postarali jsme se dost důkladně o vše, o co bylo nezbytné se postarat? 

C:   Ano. 

T:   V tomto konkrétním sezení? 

C:   Ano. 

T:   OK. Velmi dobře, pak bychom měli pokračovat? 

C:   Ano. 

T:   OK. Koho chceš přivést jako prvního, stín, nebo ženského rádce? 

C:   Stín. 

T:   Nejprve stín. OK. Ať se H. dívá vlevo. Je na vrcholku hory? 

C:   Ano. 

T:   Bude se dívat vlevo a stín přijde z údolí vzhůru po pěšině nahoru na vrcholek. 
Niterná mysli, popiš všechno, co se bude dít a co se objeví. Voláme pravý stín. Až 
přijde pravý stín, kvůli kontrole, zda je to pravý stín, či ne, nebo nějaký podvodný 
duch, postav ho dopředu, na východ a a zalij ho bílými světly a jestli v těch bílých 
světlech přežije bez úhony, pak je to pravý stín. Bude-li to podvodný, negativní 
duch, pak nebude schopen přežít a uteče, vrhne se střemhlav zpět do pekel. Takže, 
voláme pravý stín. Je čas se ukázat. Ukaž se. Přichází někdo? 

C:   Je tam nějaký pohyb v mlze. 

T:   Vyzýváme pravý stín H., aby vyšel z mlhy a přidal se k nám na vrcholku 
duchovní hory za účelem navázání vztahu, náležitého a milujícího vztahu a přátelství
a konverze. Dáváme mu příležitost změnit se v jeho vlastním zájmu z nepřítele na 
přítele. Ukaž se. 

C:   Přichází. 

T:   Jak vypadá? 

C:   Jako obr, vypadá jako džin. 



T:   OK, ať přijde na horu. 

C:   Přichází. 

T:   Až přijde, tak ho tam přivítej. 

C:   Je tady. 

T:   Děkuji, že jsi přišel. Zeptej se ho, jak se teď jmenuje. 

C:   Abdul. 

T:   Abdul? OK. Stačí ho postavit do bílých světel a zjistit, zda je to skutečně pravý 
stín. Ať řekne „Jediný Bůh, Pán Ježíš Kristus, Nejvyšší, Jeden Bůh Nedělitelný“. 
Protože pravý stín to dokáže říci, negativní, zlý duch nikoli. 

C:   Jediný Bůh... 

T:   Pokračuj, řekni to. Ty to dokážeš. Zaplav ho bílým světlem. 

C:   Začíná být průhledný. 

T:   Je to podvodník? 

C:   Ano. 

T:   Je to podvodník. 

C:   Správně. 

T:   Nedokázal říct Jeden Bůh Nedělitelný. 

C:   Správně. 

T:    Dobrá, pošli ho zpět. Na to mu nenaletíme. Projev mu lásku a řekni mu, že chce-
li se změnit, možná se chce změnit, řekni mu, že chce-li se změnit, zeptej se ho, zda 
se chce změnit. Přečti mu jeho práva a výsady. On není navěky uvězněn v jednom 
stavu. Může se z hloubi svého srdce kát, požádat o odpuštění a litovat a vyznat 
svoje hříchy Nejvyššímu, a poté bude proměněn a poslán do školy, pokud chce. 
Pokud chce, je to jeho volba, co si vybral? 

C:   Zmizel. 

T:   OK, vybral si návrat zpět. Teď jim řekni, aby skončili s těmi nesmysly a propustili
pravý stín. Z Moci a Pověření Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha 
Nedělitelného osvobozujeme pravý stín z otroctví negativních duchů a dovolujeme 
mu přijít na vrcholek hory. OK, podívejme, kdo přichází nyní. Už žádné podvodníky 
prosím, na ten nesmysl nenaletíme. 

C:   Vypadá jako velká, obrovská zelená stonožka. 

T:   OK, ať přijde nahoru. Už je na vrcholku hory? 



C:   Ne, přichází nahoru, ale myslím, že je někdo na ní. 

T:   Dej se do toho, jednoduše ho zkontroluj a zjisti, kdo to je a co to je. Postaráme 
se o ně, žádné obavy. 

C:   Vypadá to směšně, ale je to nějaká osoba, která má podobu jako Mickey Mouse. 

T:   Dobrá, to je pěkné. On je na ní, nahoře? 

C:   Uhhmmm. 

T:   Na tom obrovi? 

C:   Na té obrovské zelené stonožce. 

T:   OK. Už jsou na vrcholu? 

C:   Uhhmmm. 

T:   Dobře, přivítej je a postav je na východní stranu a dej je do bílých světel a až 
budou v těch bílých světlech, nechej je zopakovat onu formuli. Zjisti, zda ji dokáží 
říci. A co se stane, až budou v bílých světlech. 

C:   Zmenšují se. 

T:   Dobře, to je OK, pokud dokáží říct... 

C:   Jediný Bůh, Pán Ježíš Kristus, Nedělitelný... 

T:   Jsou schopni to říct? 

C:   Mění formu. 

T:   Ano. Je to pravý stín? Jakou formu nabývají? 

C:   Teď to vypadá jako ďábel. 

T:   Jeden nebo dva? 

C:   Jeden. 

T:   Jak se jmenuje? Zeptej se ho na jméno. 

C:   Zažívám temnotu, jakousi černou siluetu, černý vnitřek a červené konečky po 
celém obvodu s... nevidím nic, pouze červený obrys. Je to téměř jako by to trochu 
mihotalo plameny. 

T:   Obklop to znovu bílými světly z východu a pozdrž ho v té poloze, prosím. 

C:   OK. Uhhh. 

T:   Ano, co se děje? 



C:   Vítám ho... 

T:   Dobrá, pozdrav ho. 

C:   Nezdá se, že by měl ústa nebo něco podobného. 

T:   Dobrá, dej mu ústa. Nejvyšší mu dá ústa. Může mluvit. Jak se jmenuje? 

C:   Belzebub? 

T:   Belzebub. 

C:   Zní to jako Belzebub... 

T:   Ano, je takové peklo... nazývané Belzebub. 

C:   Správně. 

T:   Požádej Nejvyššího ve slunci, aby ti dal pocítit, zda je to tvůj pravý stín nebo ne. 
Je to pravý stín, forma pravého stínu? Nebo tu máme dalšího podvodníka? Udržuješ
jej v bílých světlech? 

C:   Ano. Je to jako nějaká černá díra, je to, zasahuje ho to do zad, ale... 

T:   Snáší to? 

C:   Zatím to snáší, ale od Nejvyššího dostávám „ne“. 

T:   Dobrá, v tom případě mu předlož volbu. Zda si zvolí odvrátit se od zel a nepravd,
vyznat své hříchy, litovat a požádat o milosrdenství a odpuštění z hloubi svého 
srdce a postavit se dopředu a nechat se proniknout a přeměnit a poslat do Nové 
školy, nebo bude poslán zpět a uvězněn. 

C:   Sklání se před bílým světlem, kříži ruce na hrudi s hlavou dolů. 

T:   OK. Prosí o odpuštění? 

C:   Neumím odpovědět. 

T:   Požádej Nejvyššího, aby ti zbystřil sluch, abys slyšela, co se děje, co říkají. 

C:   Říká, prosím Tě, odpusť mi Ježíši Kriste, Nejvyšší. 

T:   Vyznává Jednoho Boha Nedělitelného? 

C:   Jediný Bože Nedělitelný, Vládce nebe i pekla, Prosím Tě, odpusť mi mé hrozné 
hříchy. 

T:   Pokud ta prosba vychází z hloubi jeho srdce, potom jej bílé světlo Nejvyššího 
přemění na zářivě bílého ducha a až se stane zářivě bílým duchem, potom přijdou 
dva andělé a doprovodí ho do školy, do Nové školy. 



C:   Ztrácí se v něčem bílém a objevují se tam dvě postavy. 

T:   Berou ho do školy? 

C:   Ano. 

T:   OK. Odešel? 

C:   Ano. 

T:   OK, takže teď... 

C:   Zkusme to znovu. 

T:   Dobře. Takže požádejme Nejvyššího o pomoc, aby přivedl skutečný stín, pokud 
ovšem není nějaký důvod, proč se objevují tyto věci. Ale podívejme se opět nalevo a
zjistěme, zda ho můžeme přinutit vyjít, skutečný stín, ten, jenž je tvou součástí, 
který sem po konverzi náleží jako jeden z tvých duchovních rádců. 

C:   Teď nám sem přilétá veliký pták. 

T:   Oh, dobře, Ať ti sedne na rameno. 

C:   Myslím, že na to je trochu velký. 

T:   Dobře, OK, tak potom vedle tebe. 

C:   Vypadá jako... ne jako skutečný pták, je nějaký umělý. Vypadá jako mechanický 
pták. Veliký zobák, černé, mechanicky vypadající oči. „H., jsem tvůj pravý stín.“ 

T:   Říká pravý stín? 

C:   Jsem z hlubin pekelných. 

T:   Identifikuj se pomocí formule. Jsi zaplavován bílými světly. Pokud jsi pravý 
stín... 

C:   Vyzařuje z něj. 

T:   Zeptej se Nejvyššího, zda je to pravý stín. Ano, nebo ne. 

C:   Ano. 

T:   Je? 

C:   Ano. 

T:   Dovol mi hovořit s pravým stínem skrze tvůj hlas. Umožni, aby pravý stín použil 
tvůj hlas a hovořil se mnou. 

C:   Jsem pravý stín H. 



T:   Vítám tě tady, pane. Jak se jmenuješ? Jak tě nazývali v peklech? 

C:   Spektor. 

T:   Spektor. Co reprezentuješ v životě H., cos reprezentoval doposud? 

C:   Reprezentuji všechno, co je negativní, zlé, černé, temné, odporné, hrozné, 
hnusné, zkažené. 

T:   Chápeš, že věci, které jsi vyjmenoval, nemají žádnou budoucnost, že jsou 
destruktivní a že v nejzazším smyslu vedou k ukončení života, i tvého vlastního? 

C:   Dobrota je zlá a nepohodlná. 

T:   Zažil jsi někdy dobrotu? Zažil? 

C:   Ne. 

T:   Dobrá, jak to potom víš? 

C:   Řekli mi to. 

T:   Věříš nepravdám? Věříš takovým věcem bez jejich vyzkoušení? Proč 
neuzavřeme dohodu? Proč nezkusíš dobrotu a pokud se ti nebude líbit a bude 
nepohodlná, vždy se můžeš vrátit zpět. Ale dej sám sobě šanci a příležitost zkusit 
něco jiné. Co ty na to? Kdo ti navykládal takové nepravdy? 

C:   Entity, se kterými jsem. 

T:   Byl jsi s nimi? 

C:   Ano. 

T:   Doufám, že jsi je opustil. 

C:   Ano. 

T:   OK. Takže chtěl bys zkusit něco jiného a zjistit, zda mají pravdu, zda ti říkají 
pravdu, nebo klamou? 

C:   Ne. 

T:   Co ne? 

C:   Nechtěl bych to zkusit. 

T:   Proč? Jak bys to věděl? Chceš setrvat v tom trápení a v tom utrpení a v té 
temnotě, zle a nepravdách a v ohavnosti a ničení? Co je na tom tak úžasného? 
Jakou máš z toho zábavu? 

C:   Vím, že nevím, co říkáš. 



T:   Nuže, to je důvod, proč na tebe naléhám, abys to na minutu vyzkoušel, na 
vteřinu, a pokud se ti to nebude líbit, vždy se můžeš vrátit zpět, proboha! Dej sám 
sobě šanci a příležitost. Toto je tvoje věčná příležitost. Propásl bys tu příležitost? 
My tě máme rádi, staráme se o tebe, vážíme si tě, chceme, abys byl skutečně 
šťastný a aby ses cítil mocný, nezávislý, svobodný... 

C:   Opravdu? 

T:   Ano, chceme to my všichni. Nic jiného. Ale musíš to zkusit. 

C:   Bůh mě miluje? 

T:   Ano. Zeptej se ho. Je před tebou ve slunci. Jediné, co musíš udělat, je kát se, 
požádat o odpuštění a On tě přemění a staneš se tím, čím máš být: Mocným 
bojovníkem Mírového sboru Nejvyššího, pravého Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, 
Mírového sboru Jednoho Boha Nedělitelného, jenž bude bojovat se zly a 
nepravdami, pevně, s chutí, energicky, moudře, s láskou, ve svobodě a nezávislosti.
To je to. 

C:   Bojovat s mými přáteli? 

T:   To jsou tvoji přátelé? Myslíš si, že to jsou tvoji přátelé, když tě drží v negativitě a 
ve zlu a v nepravdách, v destrukci, přivádějí veškeré stvoření ke zničení? Všechno 
znič, znič sebe - to jsou tvoji přátelé? To jsou tvoji nepřátelé. 

C:   Kdo je skutečný? 

T:   Nejvyšší, Pán, pozitivní stav. Oni jsou tvoji skuteční přátelé, protože chtějí, abys 
byl svobodný, chtějí, abys byl nezávislý a chtějí, abys přijal jejich lásku. Ale nic 
nevnucují, víš, chtějí, aby sis zvolil svobodně, protože my nic nevnucujeme, jak ti 
vnucují tvoji takzvaní přátelé v peklech. 

C:   Je tu teplo. 

T:   Není tady lépe než tam dole? 

C:   Ano. 

T:   Dobře, tak proč to nevyzkoušíš, vyzkoušej si pozitivní stav. Zjisti, jaké to je. 
Požádej Nejvyššího, aby tě zaplavil... vykroč na východ... zaplavil bílými světly a 
přeměnil, transformoval a změnil. Čím bys chtěl být, mužem nebo ženou? 

C:   On řinčí okolo. 

T:   Na východ. 

C:   Uhhmmm. 

T:   Zeptej se ho, čím by chtěl být. Dobrá, ať se postaví do světel a bude přeměněn. 

C:   Začíná být velice bílý na vrcholku hlavy a nějak se mu to natahuje dolů zády. 
Mmmm... 



T:   Co tam máš? 

C:   Velice pěknou mladou dámu. 

T:   Oh, chce být ženou. OK, nechej mě s ní promluvit. 

C:   Velice milé, velice... 

T:   Nechej mě s ní promluvit. 

C:   Příjemný vývoj událostí. Že? 

T:   OK, jak se cítíš? 

C:   Nádherně. 

T:   A uvnitř je to pozitivní, je to pohodlné? 

C:   Ano. 

T:   Není to mnohem lepší než... chtěla bys... chtěla by ses vrátit zpět do té černoty a 
temnoty? 

C:   Ne, ne. 

T:   Tak podvedl jsem tě? 

C:   Ne. 

T:   Požádej tedy Nejvyššího, aby ti dal nové jméno. Jaké jméno si teď chceš zvolit? 
Už nejsi Spektor. Musíme ti dát nové jméno. Vyber si jméno. 

C:   Jenifer. 

T:   Jenifer? 

C:   Ano. 

T:   Tak se chceš jmenovat? 

C:   Ano. 

T:   OK, Jenifer, co budeš od této chvíle představovat v životě H. po té, cos byla 
přeměněna ze vší té škaredosti, ohavnosti a zla a nepravd a nechutnosti a temnoty?

C:   Budu ho chránit. Znám všechny formy negativních sil. Jsem silná. 

T:   Teď dostaneš... Poklekni před Nejvyšším, prosím, a Nejvyšší ti dá meč pravdy a 
moudrosti a lásky, dvojsečný, který budeš pořád nosit. 

C:   Mám ho. 



T:   Dobrá. Budeš mocným bojovníkem Mírového sboru pravého Nejvyššího. Nyní 
chci, abys z této pozice zopakovala formuli, že od této chvíle budeš uctívat... Koho 
budeš od této chvíle uctívat a milovat? 

C:   Pána Ježíše Krista, Nejvyššího, Jednoho Boha Nedělitelného, Stvořitele celého 
vesmíru, všeho, co jest, i pekel. 

T:   Touto identifikací ses prokázala jako trvalý člen duchovní rodiny a jeden z 
duchovních rádců H. Teď jsi pro něj také zdrojem energie, síly, vitality z Nejvyššího, 
dobře se o něj pečuj, o jeho tělo, duši, ducha a o všechno z pozice ochrany proti 
útokům, různým formám negativity a entit, OK? 

C:   Ano. 

T:   A ovšem promluvme si teď o té finanční situaci. Jak víš, toto je velice citlivý bod,
neboť peníze jsou vynálezem pekel. Takže máš nějaký komentář k tomu, jak můžeš 
pomoci H. v jeho transakcích, aby nebyl pomýlený, zaváděný zlem a nepravdami a 
negativitou pekel? 

C:   Peníze milují entity, které se o ně patřičně starají a nezneužívají je. Konec konců,
byly stvořeny z Božího materiálu, ale častěji jsou zneužívány než náležitě používány.
Povedu H. v jejich náležitém používání. 

T:   Dobrá, myslím, že vhodnější je použít slovo „radit“ než „vést“. 

C:   Ano. 

T:   Řekni to. 

C:   Budu mu radit s jejich používáním. Budu mu radit v jejich náležitém používání. 
Pomohu mu nést jeho břímě, kterým se peníze v těle mohou snadno stát. Naučí se 
bavit jejich využitím, najde potěšení v dávání a přijímání, neboť konec konců 
všechno, co nám dává Pán Ježíš Kristus, je dobré. 

T:   Správně. 

C:   Najde potěšení v mojí radě. 

T:   A samozřejmě radou a návrhem tady je, že až bude rozjímat, praktikovat 
autohypnotický trans na vrcholku své hory, budeš tak vždycky přítomná s ostatními 
rádci. 

C:   Ano. 

T:   Že bude s tebou komunikovat, že budete sdílet věci tváří v tvář, žádné 
automatické psaní, víš, jen pokud to nebudeš považovat za užitečné. Ale buď v 
tomto smyslu krajně opatrná a pozorná. Není lepší komunikovat tváří v tvář? 

C:   Ano. 

T:   A vědět, kdo je kdo? 



C:   Ano. 

T:   Žádná slepota. Řekni mi, podílela ses nějakým způsobem nebo cestou na těch 
hrozných nepravdách a kontaminacích a podvodech, které se objevily během těch 
tří dnů nebo čtyřech dnů duchovního transformačního procesu, nebo to nebyla tvá 
práce? 

V:   Ne 

T:   Víš, kdo to udělal? 

C:   Ano. 

T:   Kdo? 

C:   Nejvyšší dovolil knížeti pekla, aby zasahoval do procesu H., aby mohlo dojít k 
boji a naučení se lekcí všemi, kteří se podíleli na tom sezení, obzvláště H., neboť 
obzvláště H. potřeboval více ponaučení z důvodů známých jen Nejvyššímu. 

T:   Dobře, s Nejvyšším budeme hovořit o tom všem, až přijde čas, bude-li Nejvyšší 
někdy chtít hovořit. A jsem si zcela jist, že bude, protože On rád s námi hovoří a 
pomáhá nám. OK. Děkuji Jenifer. Chtěla bys teď ještě něco dodat? 

C:   Cítím se šťastně a dobře. 

T:   Obejmi H. Obejměte se navzájem a vítej v pozitivním stavu. Učinila jsi moudré 
rozhodnutí. 

C:   Obejmu H. a budu tu jako jeho rádce. 

T:   Pravý duchovní rádce? 

C:   Pravý duchovní rádce. 

T:   Nyní budeš mít ohromnou moc lásky a moudrosti od Nejvyššího, která také 
pomůže H. zjistit, kdo je kdo a okamžitě demaskovat všechny podvodníky, falešné 
rádce či kohokoli, kdo přijde pod maskou pozitivity, ale uvnitř je plný ohavnosti a 
negativity. Prostým položením toho meče, který máš, na ně budou okamžitě 
demaskováni, odhaleni a proměněni na to, čím skutečně jsou. Toto je jeden úkol, 
jeden z úkolů, které ti dává Nejvyšší. Přijímáš to? 

C:   Ano. 

T:   Ty je dobře znáš. Díky tvé zkušenosti budeš okamžitě schopna ucítit krysu a 
zabránit a ochránit H. před věcmi, které se staly předtím. Uznáváme, že to bylo kvůli 
poučení a zkušenosti a cvičení a jsem si zcela jist, že lekce jsou naučeny, užitek se 
získal a my už více nedovolíme žádným negativním silám, aby zasahovaly do života 
H.. Dohodnuto? 

C:   Ano. 

T:   Děkuji ti. Je ještě něco, Jenifer, co chceš dodat nebo říci v tomto okamžiku? 



C:   Ne, děkuji. 

T:   Bylo nám potěšením. Chci, aby ses nevzdalovala, protože teď už jsi součástí 
této rodiny a budeš stále přítomná a pokud se tě budu muset na něco zeptat, buď 
tady, OK? 

C:   Budu tady sedět. 

T:   Dostaneš překrásný domov od Nejvyššího, kde budeš žít a kde budeš stále 
přítomná na vrcholku hory, kdykoli tam H. půjde. 

C:   Budu tady sedět na slunci a vnímat jeho teplo. 

T:   Je to nádherné, že? 

C:   Ano. 

T:   Dobře, Niterná mysli, jsme připraveni vyvolat z pravé strany jednoho z dalších 
duchovních rádců, pravých duchovních rádců? 

C:   Ano. 

T:   Ano? OK. Potom se podívej doprava a pokud jsi připravena, zpoza balvanu, 
skály, kterou vidíš po své pravé straně, z pravé strany někdo vyjde. Dej mi vědět, až 
někoho uvidíš. Jenifer, buď připravena na ověření. 

C:   Ano. 

T:   OK, dej se do toho. (Dlouhá pauza.) 

C:   Indián, kterého jsem viděla ve svých... 

T:   Snech? Vychází? 

C:   Ano. 

T:   OK. Ať přijde blíže a ty běž a představ se mu. Řekni mu své jméno. Ačkoli ho 
zná, je věcí zdvořilosti představit se a zeptat se, jak se jmenuje a kdo je. Co 
reprezentuje? 

C:   Jmenuje se Tonto. 

T:   Jak se to vyslovuje? 

C:   T-o-n-t-o. 

T:   Tonto. 

C:   A reprezentuje moudrost. 

T:   OK. A maskulinní princip? Mohu s ním hovořit přímo? Požádej ho, aby převzal 
tvé hlasivky a nechej mě s ním promluvit. 



C:   Ano. 

T:   Tonto? 

C:   Ano. 

T:   Vítám tě tady. Kvůli bezpečnosti a jistotě se identifikuj, prosím, a řekni mi, koho 
uctíváš? 

C:   Jsem Tonto. Uctívám Pána Ježíše Krista, Nejvyššího, Stvořitele celého vesmíru, 
všeho, co je v nebi i v pekle... 

T:   A kdo je...? 

C:   Pán Ježíš Kristus, Nejvyšší, Duch Svatý, Jeden „nidělitelný“. (slovo 
„nidělitelný“ je nesprávně vysloveno a zkomoleno.) 

T:   Zopakuj to. 

C:   Jeden nedělitelný. (slovo „nedělitelný“ je zkomoleno.) 

T:   Omlouvám se za tuto bezpečnostní prověrku, ale víš, co se děje. 

C:   Ano. 

T:   A chápeš to? 

C:   Ano. 

T:   OK. Jsi jeho pravý mužský duchovní rádce? 

C:   Ne. 

T:   Nejsi? 

C:   Ne. 

T:   Kdo jsi? 

C:   Představuji... Představuji velice... 

T:   Jaký je tvůj vztah k němu? 

C:   Kamarádství. 

T:   Co? 

C:   Kamarádství. 

T:   Jsi pomocník? 

C:   Ano. 



T:   Oh, ty jsi pomocník, přítel? 

C:   Ano. Ochránce. 

T:   Jak mu můžeš pomoct? 

C:   Chráním jeho dům a jeho rodinu. Neustále dávám pozor. 

T:   Nebude ti vadit, když přijde Jenifer a dotkne se tě svým mečem? 

C:   Ne. 

T:   Dej se do toho, Jenifer, dej se do toho, dotkni se ho. Nuže? 

C:   Je to nejasné. 

T:   Co? 

C:   Je to nejasné. 

T:   Co se děje? 

C:   Nejprve jsem měla jeho mizící se obraz a potom další, její, jak se dotýká jeho 
ramene a jak zůstává. Teď je hmotnější. Ona dává svůj meč do pouzdra, nebo co to 
je. 

T:   Jenifer, znovu polož meč na něj a zjisti, zda to vydrží. Jenifer, převezmi to, 
prověř ho a řekni mi, co se děje. Má těžkosti s vyslovením slova „nedělitelný“. 

C:   Stále se rozkládá a znovu spojuje zpět. 

T:   Dobře Jenifer, prověř ho a zjisti, kdo to je, zeptej se Nejvyššího, kdo to je a jaká 
je tu jeho funkce. Je to nějaký podvod, nebo nikoli? Něco tady není v pořádku. Nebo
je to nějaké přestrojení? Ať nabere svou pravou podobu. Dotkni se ho sedmkrát za 
sebou svým mečem a při sedmém dotyku, pokud je opravdu tím, co říká, že je, 
zůstane jako indián, silný a bez problémů. Pokud ne, potom nabude svou pravou 
podobu, svou skutečnou formu. 

C:   Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. 

T:   Tak tedy. 

C:   Změnil se na prach. 

T:   OK. Byl to podvodník? 

C:   Uhhmmm. 

T:   Všimla sis, že se neustále vyhýbal tomu, aby řekl slovo „nedělitelný“? A že řekl 
nidělitelný, nikdy neřekl nedělitelný. Všimla sis toho? 

C:   Ano. 



T:   OK. To jsou subtilnosti, na které si musíme dávat pozor, H. Jenifer, dbej na to, 
aby byl takový test vykonán na každém. 

C:   Ano. 

T:   Takže to byl podvodník? 

C:   Ano. 

T:   Podívej, teď dokonce dokáží přijít z pravé strany, vidíš. Od té doby, co bylo 
bojiště přeneseno na planetu Zemi, dokáží to udělat. OK. Zkusme to znovu. Žádáme,
aby se objevil pravý duchovní rádce. Jenifer, znovu buď připravená na zkoušku. Víš,
co dělat. Voláme jednoho z pravých duchovních rádců H., ať vystoupí zpoza skály z 
pravé strany. 

C:   Petře, můžu si dát krátkou přestávku? 

T:   Oh, ano. Dobrá, možná bychom si měli dát... dejme si přestávku na toaletu... 

C:   Dobře. 

T:   ...a běž na toaletu, OK. Potom si dáme přestávku na oběd. (Přestávka na toaletu.)
OK. Jen dovol, abych posílil... dotknu se tvého čela, což tě dostane přímo zpět do 
stejného místa, rozpoložení, stavu, na vrchol tvé duchovní hory, před slunce a 
Jenifer s jejím mečem Pravdy z Dobra. Jsi tam? 

C:   Uhhmmm. 

T:   Je tam Jenifer? 

C:   Ano. 

T:   OK. Máš u sebe svůj meč? 

C:   Ano. 

T:   Takže Niterná mysli opět to převezmi a řekni mi, zdali bychom se měli pokusit 
před obědem vyvolat nějakého pravého duchovního rádce. Jaká je tvá rada? 

C.   Ano.

T:   Vyvolat, pokusit se? OK, potom tedy voláme ve Jménu Nejvyššího, Pána Boha 
Ježíše Krista, Jednoho Boha Nedělitelného, jediného Stvořitele, co navždy jest, co 
je, co existuje, veškerého stvoření z Něho/Ní, ve jménu tohoto Jednoho Boha 
Nedělitelného, mocného Boha, věčného Otce, voláme pravého duchovního rádce, 
kohokoli, kdo je připraven přijít z pravé strany, zpoza skály na vrcholek duchovní 
hory. Dej mi vědět, až se někdo objeví. Jenifer, buď připravena na ověření. (Dlouhá 
pauza.) 

C:   Objevuje se nějaký muž. 

T:   Jak vypadá? 



C:   On je... řekla bych vysoký asi 1,9m. Vypadá to jako nějaké starodávné brnění, 
jakési zlaté brnění, nějaký náprsní pancíř a helma s nějakým červeným chocholem, 
nebo červenou věcí uprostřed, podobné typu Mohykán, na ramenou a na nohou má 
ochranné štíty, něco jako trojský válečník. Má meč, nese si jej, ale teď jej dává... jak 
to nazýváš? 

T:   Pochva? 

C:   Ano. 

T:   A běž k němu a představ se a zeptej se ho, jak se jmenuje. 

C:   Adonis. 

T:   Adonis. Dobrá, Jenifer, vyzkoušej ho, dotkni se jej sedmkrát svým mečem a 
zjisti, co se stane. Toto je meč Pravdy z Dobra od Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, 
Jednoho Boha Nedělitelného. 

C:   Poklepává ho po ramenou. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. 

T:   Co se stalo? 

C:   Je opravdu průhledný. 

T:   Přiveď bílé světlo z východu a zahal ho do něj. Zjisti, zdali to dokáže přežít. 

C:   Všechno v pořádku. 

T:   Stojí pevně? 

C:   Ano. 

T:   Nechej mě s ním promluvit. 

C:   OK. 

T:   Dovol, aby převzal tvoje hlasivky a řeč. Máš dovoleno je převzít za účelem 
konverzace a ověření. Identifikuj se. 

C:   Jmenuji se Adonis. Jsem ctitelem Pána Ježíše Krista, Nejvyššího, Stvořitele 
nebe a země, Nedělitelného Pána všech nebes i všech pekel. Jsem loajální Pánu 
Ježíši Kristu, Nejvyššímu a jsem duchovním rádcem H. 

T:   Pravým duchovním rádcem? 

C:   Ano. 

T:   Dokážeš říct, že uctíváš Jednoho Boha Nedělitelného, Pána Ježíše Krista? 

C:   Uctívám Jednoho Boha Nedělitelného, Pána Ježíše Krista. 

T:   Chápeš nevyhnutelnost tohoto ověřování? 



C:   Ano. 

T:   Nevadí ti to? 

C:   Ne. 

T:   Dobrá. OK, co reprezentuješ v životě H.? 

C:   Reprezentuji moudrost. Jsem jeho mužský rádce. Miluji ho. Dlouho jsem čekal, 
abych mohl promluvit. 

T:   Toto je tvoje příležitost, děkuji ti a vítej v rodině. Dej se do toho. 

C:   Je potřeba se věnovat různým aspektům esence H. 

T:   OK. Dej se do toho. 

C:   Chceš se ptát? 

T:   Dobrá, nejprve mi řekni, kdo byl Tondo? 

C:   Tondo byl z negativního stavu. Všichni jsme prověřováni z důvodů známých jen 
Nejvyššímu. Neobvyklá činnost. 

T:   Chápu to. Je toto dostatečný test, formule, meč Jenifer a formule „Jeden Bůh 
Nedělitelný, Pán Ježíš Kristus, jediný Nejvyšší“, abychom zjistili, kdo je kdo? 

C:   Nemám tuto znalost. Toto je znalost, kterou si nechává Nejvyšší. 

T:   Zeptám se přímo Nejvyššího. Jak můžeš pomoci v životě H.? 

C:   Potřebuje více moudrosti ve svých každodenních aktivitách. Na jedné straně je 
potřeba jeho mužskost zmírnit, ale na dalších posílit. 

T:   Jsi ochoten s ním každodenně pracovat? 

C:   Samozřejmě. 

T:   Se všemi ostatními duchovními rádci? 

C:   Ano. 

T:   OK. Víš, kolik má celkem duchovních rádců? 

C:   Ano. 

T:   Kolik? 

C:   Osm. 

T:   Budeme schopni představit je všechny během tohoto procesu? 



C:   Ano. 

T:   Dobrá. OK. Proč jsi přišel, objevil ses s takovým náprsním pancířem a s těmi 
věcmi? Jaký je význam a smysl toho všeho a tvého jména Adonis? 

C:   Tak se jmenuji. 

T:   Hmmm? 

C:   Tak se jmenuji. 

T:   Chápu. Jaký je význam toho bojového vzezření? 

C:   Jsou to charakteristické rysy mých počátků. Já jsem v pohodě. 

T:   Odkud pocházíš? 

C:   Pocházím z mého času a prostoru. Ostatní mě vidí jako rádce. Omylem jsem byl 
považován za něco víc než jen za prostého duchovního rádce. 

T:   Co to bylo? Za co jsi byl považován? 

C:   Za nějakou bytost hodnou uctívání, což ovšem není pravda. 

T:   Správně. Neboť ty sám uctíváš Jediného. 

C:   Pána Ježíše Krista, Nejvyššího. 

T:   A jsi pokorným služebníkem Jednoho Boha Nedělitelného? 

C:   Ano. 

T:   Můžeš to říct? 

C:   Ano. Jsem služebníkem Ježíše Krista, Pána Ježíše Krista, Nejvyššího, Jednoho 
Boha Nedělitelného, Stvořitele všech. 

T:   Děkuji. 

C:   Řekl jsem to předtím, ale H. to nezopakoval. 

T:   Proto nemůžeš být uctíván, neboť jsi služebník Nejvyššího. 

C:   Ano. 

T:   Dobrá, jme rádi, že tě tady při sobě máme a doufáme, že tu společně vykonáme 
nějakou příjemnou práci z této pozice moudrosti, kterou reprezentuješ, a mužskosti,
maskulinity, kterou reprezentuješ, a že budeš schopen pomoci H. vyřešit všechny 
problémy týkající se tohoto aspektu a pomoci mu nabýt moudrost z Nejvyššího. Jsi 
ochoten to udělat? 

C:   Ano. 



T:   OK. Spřátelil by ses tedy s Jenifer? 

C:   Rád. 

T:   Dobře, běžte a obejměte se... polibte se navzájem a polibte se všichni tři s H. 
jako jedna rodina, jedna duchovní rodina. 

C:   Jenifer chce vyjádřit svoji radost, že je opět v tomto stavu. 

T:   Dobře, máme z tebe velkou radost. OK. Adonisi, chceš dodat v této chvíli něco 
dalšího, než si dáme přestávku na oběd? 

C:   Ne, jen to, že i já chci říci, že jsem šťastný, že mohu konečně mluvit. 

T:   Konečně. Nikdy ses nedokázal projevit skrze automatické psaní a nikdy jsi 
nepřišel během těch čtyřech dní? 

C:   Ne. 

T:   Až tak jsi byl blokován? 

C:   Ano. 

T:   Ale to nyní skončilo, takže tu budeme mít realitu, skutečnou realitu z Nejvyššího.

C:   Ano. 

T:   Děkuji pane, opět tě vítáme a máme tě rádi a staráme se o tebe a chceme využít 
všechno, co můžeme, a chceme ti také posloužit, budeš-li potřebovat naše služby, 
naši pomoc, stačí říct. Neboť toto je vzájemné, vzájemný užitek s obecným blahem a
sdílením. Chápeš to? 

C:   Ano. 

T:   Tak, pro H. je důležité si uvědomit, že duchovní rádcové nejen radí a jsou 
služebníky Nejvyššího ve funkci rádců, ale naší povinností a radostí a potěšením je 
též poskytnout naše služby, H., nabízíš jim své služby, víš, cokoli, co můžeš pro ně 
udělat jako služebník, služebník Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha 
Nedělitelného. 

C:   Ano. 

T:   OK. Dobře, děkuji vám všem a dáme si přestávku na oběd. Chci, abyste zůstali s 
námi. Všichni jste zváni na oběd. Zapojte se z vaší pozice a H. setrvá v plenárním 
stavu. Bude schopen hovořit, neboť nyní nemůže, ale půjde mnohem hlouběji, a 
pokračovat budeme ve 14 hodin. Pokračovat budeme představením duchovních 
rádců a všech, které navrhne Niterná mysl a Absolutní Zdroj, Nejvyšší, Pán Ježíš 
Kristus, Jeden Bůh Nedělitelný a Niterná mysl. Všichni souhlasí? 

C:   Ano. 



T:   Potom budeme hovořit z této pozice, z tohoto stavu, ve 14 hodin, a teď se 
půjdeme naobědvat a po obědě, H., můžeš jít do svého pokoje a trochu si 
odpočinout a absorbovat a vstřebat a být se svými duchovními rádci, se kterými ses
doposud seznámil, s Adonisem a Jenifer, a připravit se na čtrnáctou hodinu. OK. 
Můžeš otevřít oči a půjdeme. Děkuji. 

PŘESTÁVKA NA OBĚD 

T:   Dobře, půjdeme pokračovat po přestávce na oběd. Jaký byl oběd a jaká byla 
přestávka? Můžeš jít do transu a informovat mě. Takže tvrdíš, že jsi viděl během 
přestávky modré světlo. 

C:   Ano, prostě jsem viděl řadu světel. 

T:   Potom... 

C:   To byla jedna z otázek, zapsal jsem si je, abych je nezapomněl. 

T:   Potom, po tom modrém světle... 

C:   Lámal jsem si hlavu nad tou scénou v knihovně před šesti či sedmi lety, nebo z 
roku 1977. Vracel jsem se zpět, nasedal jsem do letadla v Chicagu a dostal jsem 
horečku 40°C asi dvě minuty po nasednutí do letadla a když jsem se vrátil zpět, 
doktor mi bez toho, aniž by mě prohlédl, dal nějaký lék proti bolesti, který se 
jmenuje, jak se jmenuje... 

T:   Demeral? 

C:   Demeral, myslím. A bral jsem jej asi den a potom jsem zavřel oči a když jsem je 
otevřel, viděl jsem, že jsem v knihovně, v té staré knihovně a viděl jsem ven i celé 
okolí. Bylo to úžasné. Víš, nakonec jsem zvedl telefon a řekl mu, „jsem v koncích, už
to víc nebudu brát“. Měl jsem zápal hrtanu. On mi dal penicilinovou injekci. Překonal
jsem to, ale už nikdy více nebudu brát něco takového, to ti řeknu. Bylo to skutečně 
divné. Myslel jsem si, že bychom se mohli na to někdy podívat, co to bylo. 

T:   Ovšem. 

C:   Dále, nějaké vysvětlení sáněk plných entit nebo lidí, co jsem viděl. Přemýšlel 
jsem, co to bylo. A chci vědět, co se stalo Luterovi. 

T:   Oh, o tom jsem přemýšlel. 

C:   A dříve nebo později to chci udělat. 

T:   Ano. OK, připraven dát se do toho? 

C:   Hummm? 

T:   Připraveni dát se do toho? 

C:   Dobře. 



T:   OK. Můžeš si dát dolů brýle, nepotřebuješ je, a zavři oči. Musíš dodržovat 
postup. OK, protože jsi stále v plenárním stavu transu, přesně když se tě dotýkám 
tady a tady, můžeš nyní značně prohloubit plenární stav a zahrnout do toho vše, co 
se děje okolo, uvnitř i vně, neustále zažíváš větší stupeň niternosti, víš a pamatuješ 
si, že neexistují hranice toho, jak hluboko do nitra můžeš jít. A půjdeš úplně až do 
nitra, do centra. A necháš svoji Niternou mysl, ať všechno převezme. Chci, aby teď 
všechno převzala tvoje Niterná mysl, tvou mysl, tvé tělo, tvoje prsty, všechno, a aby 
šla na vrchol duchovní hory, zjistila, zdali je tam Jenifer a Adonis, a dál budeme 
dělat vše, co nám bude naznačeno, všechno, co je nezbytné, s otevřenou myslí, a 
nakonec budou všechny tvoje otázky ve vhodnou dobu zodpovězeny, ve správném 
čase, jak budeme procházet tímto procesem. Takže teď, když je tvoje Niterná mysl 
připravena převzít vedení, nechej tvoji Niternou mysl, ať jasně převezme tvoje 
hlasivky, tvou schopnost hovořit a řekni mi, zda je tu a zda je připravena a zda jsme 
my připraveni pokračovat a udělat vše, co je nezbytné. Niterná mysli chci, abys to 
nyní převzala a navodila velmi intenzivní, hlubokou úroveň plenárního stavu, hlubší 
než ráno, pokaždé hlubší, po celou dobu s větší jasností, chápáním, pohodou, 
mírem, tichem, klidem a jistotou, s eliminací všech pochybností a váhání, které 
přicházejí z vnější mysli a které by chtěl u tebe vidět negativní stav, abys nevěřil 
tomu, co se děje. OK, připravena? 

C:   Jsem tady, Petře. 

T:   Kdo je to? 

C:   Tady je Niterná mysl H. 

T:   Pravá Niterná mysl? 

C:   Ano. 

T:   Identifikuj se tak, že řekneš, komu sloužíš a koho uctíváš. 

C:   Sloužím Pánu Ježíši Kristu, Nejvyššímu, který vládne všem oblastem pekel a 
celému vesmíru, jenž byl stvořen Ježíšem Kristem, Nejvyšším, kdo je Jeden 
Nedělitelný... 

T:   Nedělitelný co? 

C:   Bůh. Jeden a Nedělitelný. 

T:   OK. Jsou tam Jenifer a Adonis? 

C:   Ano. Jenifer sedí na zemi se zkříženýma nohama a Adonis tam stojí se 
založenýma rukama, pozorují nás. 

T:   Pamatuj, že vždycky, když máme přestávku, toto dělám kvůli... toto chci kvůli 
poučení, vždy, když máme přestávku, během té přestávky se mohou stát všemožné 
věci. A je nevyhnutelné, abychom se vždy, když ukončíme přestávku, vždy, když 
někdo převezme vedení, ujistili, že to nepřevzala žádná negativní entita, která by 
zasahovala, je nevyhnutelné identifikovat se slovy „Uctívám a sloužím Jednomu 
Bohu, Pánu Ježíši Kristu, kdo je Jeden Bůh Nedělitelný, jediný Stvořitel veškerého 
stvoření“. 



C:   Jeden Bůh Nedělitelný veškerého stvoření. 

T:   Je to jasné? Chápeš důvod, proč je to nevyhnutelné? 

C:   Oh, ano. Jasné. 

T:   A toto je náležitý postup. OK. Děkuji. H. si teď o přestávce stěžoval, že měl 
nějaké těžkosti uvěřit tomu všemu, že to není skutečné. Řekni mu, jak je to 
skutečné. Co je skutečné a co není? 

C:   Teď zažíváš skutečnost, H., a je to, jako by ses probouzel nebo jako by tě 
probouzeli z noční můry. Noční můra by vypadala reálně, zatímco svět, ve kterém 
žiješ, by vypadal na pár minut nereálně. A jak budeš s námi interagovat tímto 
způsobem, budeš se cítit stále více příjemněji. S H. je ten problém, že automatické 
psaní se stalo skutečným, neboť viděl, jak se to děje, zatímco tato metoda je nová i 
tyto techniky jsou nové, ale on je trpělivý a zvykne si na to. Nemyslím, že je třeba si 
s tím nyní dělat starosti, protože toto je poprvé, co hovořil či komunikoval se svou 
Niternou myslí. Jeho experimenty s automatickým psaním byly krátkodobé a 
kontaminované, pokud jde o Niternou mysl, a při jeho předchozí práci v transu se 
nikdy nesetkal se svými pravými duchovními rádci a neměl žádnou zkušenost na 
vrcholku hory, na vrcholku duchovní hory. 

T:   To je rozhodující rozdíl. 

C:   Když zažil takzvaného Lucifera, Lucifer ho vlastně na ten čas posedl a to bylo 
pro něj nesmírně reálné. 

T:   Co se stalo s takzvaným Luciferem, s tou posedající, zlou, negativní entitou, co 
se nazývá Lucifer? 

C: Lucifer je uvězněn někde uprostřed, do pozitivního stavu ještě nebyl plně 
zkonvertován a do negativního stavu se už vrátit nemůže. 

T:   Čeká na úplnou konverzi? 

C:   Podle mých nejlepších vědomostí ano. 

T:   Dobrá, prověříme to později, pokud to bude nutné. Myslíš, že to bude vhodné? 
Zeptáme se Nejvyššího, až to převezme On/Ona, OK? 

C:   Ano. 

T:   Co bychom nyní měli udělat? Měli bychom nejprve vyřešit nějaký problém či 
něco jiného, nebo bychom měli pokračovat ve vyvolání dalších duchovních rádců? 

C:   Vyvolej ven více duchovních rádců. 

T:   OK. Potom ať se Adonis a Jenifer připraví. Jenifer, se svým mečem Pravdy z 
Dobra, který bojuje se zly a nepravdami a rozpozná, kdo je kdo, buď připravena! 
Jenifer, jsi připravena? 

C:   Ano. 



T:   Adonisi, pomůžeš nám? 

C:   Ano. 

T:   Z moudrosti zaplavíš ty lidi, kteří přijdou ve světle, a zkontroluješ je a budeš 
dbát na to, že žádné negativní entitě není dovoleno infiltrovat se z pravé pozice 
Niterné mysli, Niterné mysli v tobě, která uctívá Pána Boha Ježíše Krista, 
Nejvyššího, jednoho Jediného Boha Nedělitelného. Připraveni? 

C:   Ano. 

T:   OK. Voláme dalšího duchovního rádce. Dívej se napravo a někdo vyjde ven, kdo 
je připraven vyjít z pravé strany, zpoza skály. A až se ta osoba objeví, popiš Niterná 
mysli, co vidíš. 

C:   Vidím nějakou dámu oblečenou v modrém rouchu, v nějakém volném oděvu. 
Vypadá opravdu bledá. 

T:   Bledá? Proč? Dobře, uvidíme. Běž, představ se jí a zeptej se, jak se jmenuje a ať 
Jenifer jde a provede bezpečnostní prověrku sedmkrát s mečem na rameno. 

C:   Má obuty sandále. Tvář ještě není moc jasná. 

T:   Přines světlo Adonisi a posviť jí do tváře. 

C:   Má načervenalé vlasy. Její pokožka se teď mění, jakoby v tom světle zezlátla. 
Jak do něj vchází, její pokožka se rozehřívá, jakoby byla zářivá, vypadá opálenější či
zlatější. Ona... má... 

T:   Běž, představ se jí. 

C:   ...zelené oči. 

T:   Zeptej se jí, jak se jmenuje. 

C:   Jmenuje se Diana. Jenifer ji poklepává po rameně, po pravém rameně svým 
mečem. 

T:   Sedmkrát. 

C:   Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. 

T:   A jak vypadá teď? 

C:   Je to něco zvláštního. Zvedla meč a políbila jej. 

T:   Váží si pravdy. 

C:   Jenifer odkládá svůj meč a odstupuje. 



T:   Dovol, ať si s ní promluvím. Diano, máš dovoleno převzít hlasivky H., jeho ústa a
řeč, a identifikuj se, a kvůli bezpečnostní prověrce mi řekni, komu sloužíš a koho 
uctíváš. 

C:   Jsem Diana, princezna Diana, a sloužím... můj Pán je Ježíš Kristus, Nejvyšší, 
Jeden Nedělitelný, Kdo stvořil a vládne stvoření, nebi i zemi a Kdo je můj Pán po 
celou dobu, věčně. Zdravím tě. 

T:   Děkuji ti a také já tě zdravím. Takže ty uctíváš toho stejného Boha Nedělitelného 
jako my? 

C:   Ano. 

T:   Je dobré mít tě tady. A jsi pravým ženským duchovním rádcem H.? 

C:   Ano. Znám jej jako Ht. Jsem jeho duchovní rádce a jsem ráda, že mě konečně 
někdo poznal. 

T:   Toto je poprvé, co tě někdo poznal? 

C:   Ano. 

T:   To jsme velice rádi. Co představuješ v jeho životě? 

C:   Představuji lásku, dobrotu, čistotu, krásu, radost, lásku k životu, lásku k duchu. 

T:   A lásku k Bohu. 

C:   A lásku k Bohu. 

T:   Toto jsou nádherné reprezentace, a jsi ochotna pomoci ostatním duchovním 
rádcům H. získat takové lásky? 

C:   Ano. 

T:   Radost a potěšení a rozkoš? 

C:   Ano. 

T:   OK. Patříš k Adonisovi? Nebo je tam někdo jiný pro tebe? Pouze Nejvyšší to ví. 

C:   Nebylo naznačeno... 

T:   Zatím. 

C:   ...že bych k někomu patřila. 

T:   Chápu. Myslím, pokud jde o manželství Lásky a Moudrosti, to jsem měl na mysli.
Nikoli náležení k někomu, ale spojení, Spojení v tomto smyslu. 

C:   Ano. 



T:   Chápeš? 

C:   Ano. 

T:   OK. Toto prověříme později s Nejvyšším, dobře? 

C:   Ano. 

T:   Tak tedy vítej, a Jenifer tě může obejmout i Adonis tě může obejmout a H. tě 
může také obejmout. 

C:   Mmmmm, děkuji. 

T:   Mám pravdu v interpretaci, že když jsi políbila meč, znamená to, že Láska miluje 
Pravdu? 

C:   Ano. Miluji pravdu. 

T:   A to je důvod, proč jsi políbila meč, který reprezentuje, symbolizuje Božskou 
Pravdu? 

C:   Ano. 

T:   Velmi dobře. Potom bys neměla mít vůbec žádný problém vycházet dobře s 
Jenifer. 

C:   Ne. Bude s Jenifer vycházet velmi dobře. 

T:   A samozřejmě ty miluješ moudrost, a proto bys neměla mít žádný problém 
vycházet dobře ani s Adonisem. 

C:   Ne, nebudu mít žádný problém s Adonisem. Znám jej už dlouho. 

T:   Dlouho? 

C:   Ano. 

T:   Proč vám nebylo dovoleno objevit se, když vás volali v procesu v San Diegu a v 
Los Angeles? Namísto toho, lidi, se místo vás objevili nějací pseudoduchovní 
rádcové. Máš k tomu nějaký komentář? 

C:   Ano. 

T:   Dej se do toho. 

C:   Proces H., jeho transformační proces, byl téměř pod naprostou kontrolou 
negativního stavu. Nikdo z nás nebyl s to nebo Nejvyšší nám nedovolil zúčastnit se, 
protože Nejvyšší cítil, že bylo potřeba naučit se lekce, jež nezahrnovaly pravé 
duchovní rádce H. 

T:   Velice dobře, ale nyní je správný čas navázat trvalý vztah s jeho duchovními 
rádci? 



C:   Ano. 

T:   OK. Máš nějaké další poselství pro H., nebo něco, co bys mu navrhla v tuto 
chvíli, jak se natrvalo připojuješ k duchovní rodině na vrcholku hory? 

C:   Automatické psaní H. na téma sex a sexuální vztahy byly extrémně zamořeny a 
já se pokusím napravit jeho dojmy, aby nebyl tak znechucen, jak byl díky těm 
konkrétním textům, které mu připadaly velice odporné a které jej zmátly ještě víc, 
než už byl. Pokusím se jej naučit prožívat opravdovou radost z milování a co 
znamená pravé manželství duchovních a sexuálních vztahů. Milovat bez viny či 
strachu z následků. 

T:   Správně. Toto bude proces učení v jeho soukromých transech, až půjde na 
vrchol hory. 

C:   Ano, bude na to dost času. 

T:   Ano. Mohla bys jednoduše kvůli záznamu vyjádřit nějaké předběžné pocity, 
názory a postoje, které můžeš nyní uvést o sexu? Stručně mu něco sdělit, vysvětlit?

C:   Ano. 

T:   Dej se do toho. 

C:   Milenci by si měli užít kompletní menu rozkoší jim dostupných jak v duchovní, 
tak i v lidské rovině. Vzájemné milování si muž a žena nemohou opravdu užít tak, jak
si ho užívají v duchovní říši, ale lze ho učinit stokrát příjemnějším, než zakusil H. v 
minulosti. Odstranění viny z H. bude či je velmi pozitivním krokem vpřed a on ocení 
také znalost toho, jak vejít do hypnotického plenárního stavu a jak do toho zahrnout
jisté pozastavení času a další techniky, které zvětší jeho potěšení z milování a z 
lásky a vážení si svého sexuálního partnera. Existuje možnost, že ho zasvětíme do 
nějakých mimotělních sexuálních duchovních spojení, které mu taktéž pomohou 
odstranit poslední stopy odporu, aby si užíval tento osvícený stav zkušenosti. Budu
ale mít dostatek času na práci s ním v této oblasti. 

T:   Dobře. Budeš to mít na starosti a až přijde čas, k mimotělní sexuální zkušenosti 
dojde pravděpodobně s tebou, nebo tak nějak. 

C:   Já... neslyšela jsem to. 

T:   Je nějaká možnost, aby byl první zážitek, mimotělní sexuální zážitek, duchovní 
sex, který je pravým vyjádřením Duchovní Lásky Nejvyššího, s tebou? 

C:   Přála bych si to, ale to je volbou H. 

T:   Dobrá, to je dobře, neboť my máme vždycky možnost volby přijmout to, nebo to 
odmítnout. Je nevyhnutelné odstranit všechny stopy viny ohledně toho, mít 
sexuální pocity, neboť ty pocity mohou být svaté a Božské, pokud pramení ze 
vzájemného prospěchu, obecného blaha, sdílení a většího poznání Nejvyššího nebo
ostatních i sebe. Je to tak? 

C:   Ano. 



T:   OK. Jsem rád, že ho budeš moci naučit náležitému způsobu lásky, duchovní 
lásky a milování se a přispět k jeho pohodě v tomto ohledu. Je ještě něco dalšího, 
co bys chtěla nyní dodat či říci? 

C:   Ne. 

T:   Děkuji Diano a připoj se k ostatním na vrcholku hory, a my postoupíme a 
seznámíme se s ostatními. Niterná mysli? 

C:   Ano. 

T:   OK. Připravena? Tak se znovu podívej. Voláme dalšího duchovního rádce a 
Jenifer, Adonisi a Diano vizte, že čím více budeme mít pravých duchovních rádců, 
tím těžší bude pro negativní stav poslat nějakého podvodníka, protože Diana z 
pozice intenzivní lásky, Adonis z pozice intenzivní moudrosti, Jenifer z pozice 
Božské Pravdy bojující se všemi zly a nepravdami svým mečem, vy můžete 
skutečně zajistit, aby nikdy nepřišel žádný podvodník z negativního stavu. Tak se 
teď připravte. Zavolejme dalšího a podívejme se, kdo to je. Voláme dalšího pravého 
duchovního rádce. 

C:   Ano. Vidím nějakého starověkého Číňana. Také on má modrý oděv, dvojdílný, 
má bílou bradu, bílo-modrou čepici s copem. Je velmi shrbený. Jako by zářil, svítil. 

T:   Dobře, jdi, představ se mu. 

C:   Má nějakou hůl. Pomalu kráčí podél nás ven, aby byl tváří k východu v plném 
slunečním světle. Chvěje se a zdá se, že ve slunečním světle sílí. Pouští hůl a obrací
se k nám, vypadá mnohem mladší a zdravější. 

T:   A jmenuje se... zeptej se ho, jak se jmenuje. 

C:   Jmenuje se Kon-fucious, Konfucius. 

T:   Konfucius. To je ten, co byl učitelem na planetě Zemi, když zde byl inkarnován? 
Zeptej se ho. 

C:   Ano. 

T:   OK. Přesto ještě stále ho potřebujeme zkontrolovat, a prosím Jenifer, Adonise a 
Dianu, prověřte ho, Jenifer sedmkrát. 

C:   Jenifer... také on se dotkl prsty meče, když skončila, a políbil špičku meče. 

T:   Dobře. 

C:   Diana mu položila ruku na čelo, vypadala spokojeně. 

T:   Pak Adonis? 

C:   Položil mu ruku na rameno, podíval se mu do očí a vypadal spokojeně. 



T:   Nechej mě s ním promluvit skrze tebe. Dovol, aby převzal tvoje hlasivky, tvá 
ústa, tvou mluvu. Konfuciusi. prosím, převezmi je. Toto je můj starý přítel. 

C:   Ano, Petře. 

T:   Jak se máš? 

C:   Cítím se mnohem silnější, děkuji. 

T:   Není zač. Řekneš nám, kvůli bezpečnosti, koho uctíváš. 

C:   Uctívám a sloužím Pánu Ježíši Kristu, Nejvyššímu, Jednomu Bohu 
Nedělitelnému, Kdož stvořil veškeré stvoření i pekla. Uctívám stejnou Entitu, Petře, 
jako ty, jak víš. 

T:   Ano. Dobře, On nestvořil pekla, že? On vládne peklům. 

C:   Vládne peklům. Pekla byla vytvořena z Jeho materiálů. 

T:   Správně. Lidé vytvořili z Jeho materiálů. 

C:   Ano. 

T:   Jasně. Takže ty uctíváš toho stejného Jednoho Boha Nedělitelného, Pána Ježíše 
Krista jako my? 

C:   Ano. 

T:   Děkuji. Omlouvám se za tuto nutnost, ale víš, jak vychytralí jsou negativní 
duchové. 

C:   Ano. 

T:   Dobře, můj starý příteli, jak se všechno daří v duchovním světě? 

C:   Cítím znepokojení, že nejsem využíván tak, jak bych měl být mými pozemskými 
dětmi. Teď jsem šťastnější, když jsem s H. Scházely mi hovory s tebou. Mám tě rád, 
Petře. 

T:   Oh, také tě mám rád. Je milé hovořit s tebou skrze H. Je to příjemný pocit. 

C:   I pro mne. 

T:   Děkuji. Co budeš reprezentovat v jeho životě? Nějaká specifika, podrobnosti? 

C:   Konkrétně duchovní poznání. Potřebuje se hodně učit, jak víš. 

T:   Správně. Jsem si toho vědom. A ty mu to dokážeš poskytnout? 

C:   Ano. 

T:   A budeš vždy k dispozici na vrcholku duchovní hory, když tam půjde? 



C:   Ano. 

T:   Velmi dobře. Máš konkrétní vysvětlení... (výměna pásku). 

T:   OK, tak můžeme pokračovat. Toto je kvůli poučení pro všechny, to je tedy důvod,
proč toto zaznamenáváme. Máš nějaké sdělení o těchto věcech nebo o něčem, o 
čem si myslíš, že by to nyní bylo pro nás užitečné vědět? 

C:   Ptal ses na... proč... 

T:   Z tvého hlediska. 

C:   ...zkoušel automatické psaní? 

T:   Dobře, to je také... 

C:   Znáš důvod, rovněž jako já, proč byl nucen čekat tak dlouho na tento okamžik. 
Musel zůstat v pozici, ve které byl udržován jeho zájem, ale ve stavu učení se. 
Pokud bychom nezvládli tu situaci úplně správně, pravděpodobně by se stal 
nějakým trapistickým mnichem nebo něčím horším a nemohl by získat nezbytné 
informace o působení negativního stavu, což jej činí tak cenným pro pozitivní stav. 
Takže mým úkolem bylo dohlédnout, že dostal právě tolik duchovních informací, 
aby se udržoval v hledání, ale aby se nevzdal neduchovního, svých neduchovních 
aktivit. Automatické psaní bylo jen další metodou, jak ho posunout v pohybu vpřed 
a stát se, naučit se stát silným; zatímco zároveň jsme mu neustále posílali intuitivní 
zprávy, že to, co se dělo, bylo špatně, aby se tedy nerozběhl a nezačal kázat 
nesmysly, které přijímal. 

T:   Což po něm chtěl negativní stav, aby to udělal tak špatně? 

C:   Ano. 

T:   Dobře, vidíš, tyto víš a i já to vím. Ptal jsem se jen kvůli němu a kvůli ostatním, 
kteří se učí z této zkušenosti. 

C:   Ano, chápu. 

T:   Nějaký komentář k transformačnímu procesu? 

C:   Zajímavý experiment. Dost nebezpečný, až na to, že byl pod velmi přísnou 
kontrolou Nejvyššího. Několikrát byl velmi blízko katastrofy, jak však víš, někdy 
musíme podstoupit velice velké riziko, abychom dokončili nevyhnutelné přípravy 
pro duchovní obrození. 

T:   Ano, chápu. Ale nyní je to pod kontrolou. 

C:   Ano. Stále se však doporučuje krajní opatrnost. 

T:   Oh, samozřejmě. Máš nějaké další metody, o kterých nám snad můžeš říct z 
tvého hlediska, když jsi učitel pravého duchovního poznání z Nejvyššího, jaké další 
metody, kromě těch, které používám v současnosti, by bylo možné použít na 
okamžité zjištění podvodníků. Podívej, já zatím používám, jak víš, spojenou 



rozlišovací schopnost tří duchovních rádců: Jenifer a její Meč, Adonise a jeho 
Moudrost, Dianu a její Lásku, a identifikaci proslovem, že uctíváme Jednoho Boha, 
Pána Ježíše Krista, Kdož má kromě toho mnoho jmen, Kdož jest však Jedním 
Bohem Nedělitelným, Stvořitelem veškerého stvoření a kdož je také vládcem pekel. 
Máš mimo toto nějaká znamení, která nám můžeš poskytnout, abychom tu 
obezřetnost uplatnili speciálně u H.? 

C:   Petře, tvoje intuitivní pocity o tom, co se děje, jsou stále ještě tvou nejcennější 
jedinečnou ochranou. Vždycky tam bude nebezpečí do té míry, do jaké tvým 
pomocníkům tohoto procesu chybí ten intuitivní pocit. Negativní stav je nesmírně 
vychytralý a bude využívat veškerý svůj čas k pokusu zničit tvůj most a všechno, 
čeho jsi dosáhl. Intuice je tvá jediná opravdová ochrana. Nejvyšší dovolí 
kontaminaci pouze tehdy, když bude cítit, že je potřeba nějaké tvrdé lekce. 
Kontaminace transformačního procesu H. byla dovolena z mnoha důvodů. H. 
potřeboval především tvrdou lekci z pokory. 

T:   A co A., M. a G.? 

C:   G. má krásného ducha, ale je velice nezralá, co se týká jejích metod. 

T:   Potřebuje více zkušeností? 

C:   Mnohem více zkušeností. Toto neovlivňuje její duchovnost, ale ona neumí 
pochopit, proč ostatní nejsou na její úrovni, a má tendenci jednat s každým, jako by 
byl takový, jaký by měl být, a ne jaký je. A. začal být uvolněný přesně z opačných 
důvodů. Měl takovou dobrou znalost nebo silnou znalost náležitých metod, že měl 
pocit, že se klidně může odchýlit bez ohrožení tohoto procesu. Naučil se 
neocenitelnou lekci a jsem si jistý, že ta epizoda se nebude opakovat. On je krásná 
entita. M. tam byla zřejmě z nějakých nesprávných důvodů, ale my jsme měli pocit, 
že je nutné toto využít, aby H. mohl zakusit čistotu její lásky ke Stvořiteli v její v 
podstatě nebroušené formě. Také ona se naučila nějaké cenné lekce z této 
zkušenosti. V jistém smyslu se naučila více, než všichni ostatní zbylí účastníci 
dohromady. 

T:   Včetně H.? 

C:   Včetně H. T. Kvůli záznamu, máš nějaký poznatek o tom, proč bylo 
nevyhnutelné, abych já sám, myslím s Nejvyšším a s tebou, dokončil tento proces 
bez přítomnosti kohokoli, kdo byl jeho účastníkem během těch čtyř dní? 

C:   Petře, H. je ještě stále podezřívavý a na správné dokončení své transformace 
vyžadoval intenzitu, jakou jsi dokázal poskytnout jen ty. Musí mít absolutní poznání, 
že jeho transformace je... že jeho transformace do pozitivního stavu je kompletní. To
poznání musí být pro něho tak reálné jako cokoli jiného, co kdy zažil, jinak bude 
ztracen, pro Hnutí bude ztracen. Tvé poslání nebude úplné, dokud se toto 
nedosáhne. Děkuji ti za ochotu dokončit jeho proces. 

T:   Dobrá, je mi potěšením, jak víš. Je mi duchovním potěšením hovořit s tebou, můj
starý příteli. A ovšem i s ostatními. A budu žádat i tvou pomoc, víš, aby H. získal 
pocit dokončení a reality ohledně toho, co se děje, a že je úplně transformován do 
pozitivního stavu a stává se nositelem a pokorným služebníkem Nejvyššího a všeho
pozitivního a dobrého, v jednotě, ve shodě a v souladu se všemi členy duchovní 



rodiny pozitivního stavu. Pravé duchovní rodiny. Máš něco dalšího, co bys v této 
chvíli dodal? 

C:   Ne. Petře, rád bych si dal přestávku, je-li to možné. 

T:   Jistě, samozřejmě. Dej se do toho a až se vrátíš, vejdeš hlouběji do transu. 

PŘESTÁVKA 

C:   Také jsem se s ním dostal do mnohem hlubšího transu, takže jsem začal být 
trochu nervózní. 

T:   Proč? 

C:   Byl jsem, bylo to, bylo to... 

T:   Přestaň být teď nervózní, jsi v dobrých rukou, všechno je pod naprostou 
kontrolou, celý proces je veden Nejvyšším, těmito nádhernými lidmi, na které můžeš
být hrdý, a dovol, ať zajdeš ještě hlouběji, pokud je to nutné a vhodné a prožij vše, 
co je vhodné a správné. 

C:   Ano. 

T:   Je tam Jenifer? 

C:   Ano. 

T:   Adonis? 

C:   Ano. 

T:   Diana? 

C:   Ano. 

T:   A Konfucius, můj starý přítel, je přítomen? 

C:   Ano. 

T:   Zeptej se Konfucia, zdali je nyní ochoten být stále přítomen na vrcholku hory, až 
půjdeš každý den do svého transu, nejméně dvakrát denně, aby sis povykládal a 
aby tě všichni učili, a také on. 

C:   Ano, říká: „řekni mému starému příteli Petrovi, že mi bude potěšením.“ 

T:   Jsem tak šťastný. Jsem za to nesmírně šťastný. Děkuji. Takže se podívejme, zda 
bychom měli přikročit k vyvolání dalšího rádce. Co je teď na programu? 

C:   Ano. 

T:   OK. Ať Jenifer, Adonis, Diana a Konfucius pomohou při identifikaci. Nikdo 
nedokáže podvést tady mého starého přítele, a on zná všechny podrobnosti, takže 



žádám obzvláště jeho o pomoc při identifikaci toho, kdo to je. Voláme dalšího 
pravého rádce, pod záštitou, jménem našeho Milovaného Pána Boha, Ježíše Krista, 
Nejvyššího, Jednoho Boha Nedělitelného. Z pravé strany... 

C:   Vidím velkou černou slizovitou substanci. 

T:   Z pravé strany? To je negativní stav. Co se děje? Musíme se zabývat někým, kdo 
se tě pokouší posednout, zasahovat tu? 

C:   Myslím, že je to nějaké varování. Vypařuje se to, hoří, jak to vchází do světla. 

T:   Varování ohledně čeho, ohledně následujícího? 

C:   Postupně se to... 

T:   OK. Všichni se otočme k východu. Připojuji se nyní k vám na vrcholku hory, můj 
duch se k vám připojuje. Dej mi vědět, až se tam objevím. 

C:   Jsi zde. 

T:   Zůstanu tam s vámi. Teď se všichni otočme na východ a požádejme Nejvyššího 
ze slunce, aby nám poskytl představu, pochopení, co to znamená. Co to znamená? 
Ty teď získáváš osvícení a řekneš nám... 

C:   Ještě stále to hoří. 

T:   Ano, nechej to shořet. 

C:   On/Ona, Pán Ježíš Kristus, Nejvyšší říká: „Toto je příklad toho, jak hluboko 
pronikl negativní stav do vaší obrany. Další pseudorádce jsem proměnil ve sliz 
dříve, než se mohli objevit.“ 

T:   Děkujeme ti za to. Vyčistíme vrchol hory od jakýchkoli zbytků té slizovité 
substance. 

C:   Připomíná mi to tu černou látku, kterou používali k hoření, tu látku, kterou pálili 
čtvrtého července. Všechny ty hady. 

T:   Už to mizí? 

C:   Je to odfoukáváno pryč. 

T:   OK. Zajistěte, aby byl vrchol hory uklizen, neposkvrněn a čistý a aby bylo 
všechno ozářeno teplem a světlem Božské Lásky a Božské Moudrosti Nejvyššího, 
pravého Stvořitele, Jednoho Boha Nedělitelného. 

C:   Všichni se teď držíme za ruce a hledíme k východu. Vzduch začíná být opět 
čistý, zápach mizí. 

T:   OK. Všechno je čisté? 

C:   Ano. 



T:   Můžeme nyní pokračovat? 

C:   Ano. 

T:   OK. Voláme tedy dalšího duchovního rádce, pravého duchovního rádce. (Dlouhá 
pauza.) 

C:   Vidím nějakou indiánskou dívku. Má dlouhé černé vlasy a dva copy a má 
oblečeny šaty z jelenice, mokasíny bohatě zdobené korálky, čelenku. 

T:   Nechej ji vejít do Světla, na východ. Ať ji Jenifer prověří. 

C:   Vešla do slunce, zvedla ruce a pokorně se uklonila k východu. Teď se obrací 
tváří k Jenifer, která se dotýká jejího pravého ramena. Ještě stále je zde. 

T:   Ať ji prověří také Adonis a Diana a Konfucius. 

C:   Něco šeptají Konfuciovi do ucha. 

T:   Je můj přítel spokojený? 

C:   Usmívá se. 

T:   Ať Petr přijde k ní a zkontroluje ji. 

C:   Zdá se, že ti něco říká. Je to celkem veselé. 

T:   OK, ať to převezme, a nejprve, jak se jmenuje? 

C:   Jmenuje se Mayl. 

T:   Jak to vyslovuješ? 

C:   M-a-y-l. 

T:   M-a-y-l? 

C:   Mayl. 

T:   Tak se jmenuje? 

C:   Ano. 

T:   Mayl, teď máš oprávnění převzít hlasivky H., jeho ústa, jeho schopnost mluvy a 
hovořit přímo se mnou na této úrovni, s mým fyzickým já, jak hovoříš s mým 
duchovním já na vrcholku hory. 

C:   Jmenuji se Maya. 

T:   Jak se to hláskuje? 

C:   M-a-y-a. 



T:   Maya. 

C:   Maya. 

T:   Uhmmm. Komu sloužíš a koho uctíváš? 

C:   Uctívám Pána míru, Pána Ježíše Krista, Nejvyššího, Jednoho Boha 
Nedělitelného, Stvořitele všeho, co jest, všech lesů, stromů i zvířat a ptactva. 

T:   Jsi jednou z pravých ženských duchovního rádců H.? 

C:   Ano. 

T:   A co reprezentuješ v jeho životě? 

C:   Představuji potenciální poznání H., znalost i potenciální poznání přírody, jak 
zachovat planetu v přírodním stavu i její přirozený stav. Naučím ho a poradím mu 
způsoby, jak ochraňovat zemi, aby poznal, že pokud bude zničena, okamžitě bude 
Nejvyšším nahrazena. Pořád je lepší chránit a žít a zachovat tento svět, než jej zničit
a opět procházet tímto procesem. Příroda se dokáže uzdravit sama, je-li jí dána 
příležitost. H. má hluboký cit pro všechno, co existuje, a dokud je to hluboko v něm, 
mělo by to být probuzeno a jeho poznání by se mělo využívat. On miluje zemi, 
stromy. Proto žije v tropech, proto mu Nejvyšší pomohl najít domov na jednom z 
nejkrásnějších míst na zemi v této době, zatímco mu ještě stále poskytuje 
vymoženost schopnosti zůstat produktivní. 

T:   Správně. Dobře, rád bych tě přivítal v rodině, v naší duchovní rodině a požádal 
tě, abys převzala aktivní roli v pomoci H. s jeho posláním. Navrhuji, abyste byli 
všichni stejně zapojeni na 100%. 

C:   Ano. Cítím to. Petře, hovoří Niterná mysl. Pozoruji, že zatím máme velice milující
a příjemnou skupinu rádců. 

T:   Nuže, tak to má být, že? 

C:   Ano. 

T:   V okamžiku, jak přijde někdo, kdo nebude příjemný a přátelský, znamená to, že 
on nebo ona není rádcem a my to musíme napravit. Takže zajisti, aby byla stále 
přítomná ta sympatie a láska, a vzájemný respekt a láska, protože ve chvíli, co 
nebude, něco bude strašně špatně. Toto je další způsob, jak zjistit infiltraci 
negativního stavu. Jsi spokojena? 

C:   Ano. 

T:   Je H. stále více přesvědčen, že je toto reálné? 

C:   Zkušenost H. s tvým starým přítelem Konfuciem, myslím... 

T:   Donutil ho konvertovat? 

C:   Ano. 



T:   Přesvědčil ho? Dobře, ještě jsme nehovořili přímo s Nejvyšším, s pravým 
Nejvyšším. Maya už domluvila? 

C:   Ano. 

T:   Moc ti děkuji. A teď máme jednoho, dva, tři, čtyři, pět. Ještě stále máme tři. 
Dobře, z těch osmi... je jeden z těch osmi Nejvyšší, nebo se Nejvyšší počítá zvlášť? 
Ne zvlášť, ale jako devátý. Zeptej se Konfucia, on přesně ví, jaké je skóre. 

C:   Petře, tady Konfucius... 

T:   Ano, příteli můj? 

C:   ...hovoří. 

T:   Jaké máme v této věci skóre? 

C:   Ty budeš jedním z duchovních rádců H. 

T:   Šestý, ano. To je důvod, proč jsem se objevil právě včas. 

C:   Nejvyšší bude osmý. 

T:   Nejvyšší duchovní rádce. 

C:   Nejvyšší duchovní rádce. 

T:   Takže máme už jen jednoho. Řekni mu, co bude Petr reprezentovat v jeho životě.

C:   Petr bude reprezentovat most mezi ohromným množstvím spiritualismu, 
duchovní esencí, což je nezbytné, aby H. znal. Ale příliš mnoho poznání by mu 
ztížilo a znepříjemnilo pobyt v těle, takže Petr bude fungovat jako termostat. 

T:   Ano. Zajišťující, že dostane pouze tolik poznání, na kolik je připraven a kolik je 
schopen absorbovat a zahrnout krok za krokem do svého života. Tak nějak? 

C:   Ano. Bude nebo je nadále v neustálém nebezpečí, že ztratí vládu nad svým 
tělem. 

T:   Proč? 

C:   Nadále se cítí nesvůj ve svém těle. 

T:   No, to já také. To je toho. Je to drsné, víš, žádná spřízněnost. Je-li někdy nesvůj, 
snad... protože znáš, příteli můj, míru mé nepohody, snad nikdo se s tím ani srovnat 
nemůže. 

C:   Správně. Je v tomto těle 52 let či více a bude tam i nadále, ale poskytnout mu 
povzbuzení a podporu nebolí. 

T:   Oh, rozhodně. 



C:   Jako dostáváš ty. 

T:   Ano. I já mu s tím mohu pomoci. 

C:   To je v podstatě tvůj... 

T:   Přemostit ho s tímto tělem a duchovním světem. 

C:   Ano. 

T:   Dobře, ve společnosti, v tak nádherné společnosti, jako jste vy, lidi, víte, budu 
více než šťastný, když na vrcholku hory udělám to nejlepší. Takže mě začlení na 
vrchol hory, až půjde k Tobě rozjímat. 

C:   Ano. 

T:   Také já jsem mu k službám, pokud budu v tomto těle a pokud bude moci dorazit 
ke mně z jeho nádherného domova... 

C:   Ano. 

T:   ...do nádherné Santa Barbary, co ty na to? A ovšem je vždy vítán, kdykoli fyzicky 
přijde k nám na návštěvu a zůstane u nás, kdykoli, za každých okolností. Nuže, 
konec konců, příteli můj, je jedním z nás. Je čas, aby...no...pravděpodobně se to 
dozví večer během posledních tří hodin, do určité míry, odkud pochází a kdo je a 
jaké je jeho pravé poslání. Mám pravdu ve svém předpokladu? 

C:   Jsem si jist, že Nejvyšší mu poskytne... 

T:   Nezbytné informace. 

C:   Správně. 

T:   Děkuji za to, že jsi mě uvedl, OK. Chápej, nechtěl jsem se sám uvádět. Bylo lepší,
když mě představil můj starý přítel, který mě tak dobře zná. 

C:   Bylo mi potěšením. 

T:   OK. Je to o mně vše, o mé funkci? Jsme připraveni vyvolat sedmého? 

C:   Ano. 

T:   OK. Takže teď je nás šest. Můžeme skutečně zkontrolovat cokoli, pod záštitou, 
vůdcovstvím, vedením Nejvyššího. Potřebuje se tam můj duch identifikovat ve 
smyslu proklamace, koho uctívá a komu slouží? Ať se mne Jenifer a vy všichni, lidi, 
dotknete a necháte mě prohlásit nahlas a jasně, koho uctívám. Ujistěte se, že to není
nějaký Petrpodvodník, pseudo-Petr. Jenifer? 

C:   Jenifer tě poklepe na rameno. 

T:   A všichni ostatní. Postavte Petra dopředu k východu. 



C:   Také on políbil meč. 

T:   Láska k Boží Pravdě. 

C:   Ano. Jenifer je spokojená, všichni ostatní vypadají spokojeně. Každý tě objímá. 

T:   Nechte mě říci: „Uctívám Jednoho Boha Nedělitelného, kterým je Pán Ježíš 
Kristus, Nejvyšší, jediný Stvořitel vesmíru a všeho ve stvoření a který je také 
nejzazším vládcem a pánem pekel.“ Řekl jsem to? 

C:   Snažím se myslet jako ty, kdybys mohl hovořit skrze mne. 

T:   Dej se do toho, je to možné. Toto je multidimenzionální situace. Tento Petr, tady, 
hovoří ve fyzickém těle, skrze tebe může můj duch hovořit bez přízvuku, protože 
používá tvoji angličtinu, ne tu, co je v tomto těle. Takže to není problém, dej se do 
toho. Požádej Petra, ducha Petra, aby převzal tvoje hlasivky. 

C:   Uctívám Pána Ježíše Krista, Nejvyššího, Jednoho Boha Nedělitelného, Stvořitele
celého vesmíru, všeho, co jest a vládce nebe i pekla. 

T:   Jsem spokojen. Děkuji. Je to pravý duchovní rádce. OK. Teď můžeme vyvolat 
sedmého, OK? 

C:   Ano. 

T:   Dobrá, všichni se připravte a zjistěte, kdo přichází, aby se připojil k této 
nádherné rodině, plné lásky a moudrosti a dobroty a sympatie a radosti. 

C:   Hovoří Niterná mysl... 

T:   Ano? 

C:   Vidím muže oblečeného v mnišském rouchu, pokorného, staršího muže, krásná 
tvář. 

T:   Jakou barvu má jeho roucho? 

C:   Hnědou. 

T:   Hnědou. 

C:   Kráčí... 

T:   Na východ? 

C:   ...na východ. Kleká a lehá tváří k zemi směrem k východu. Slunce, to bílé světlo 
tak trochu pulzuje, je to zajímavé. Zůstává tam. Konečně se narovnává a stále je na 
kolenou, dělá velmi pomalý znak kříže. přichází k Jenifer. Ona ho poklepává po 
pravém rameně. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Také on líbá špičku meče. Zdá
se, že se velice dobře zná s Konfuciem, objímají se, svírají se v náručí. Zdá se, že ty 
jej také znáš. Také ty jej objímáš. 



T:   Jeho jméno, zeptej se jej na jméno. 

C:   Jmenuje se Páter Pio. 

T:   Jak to hláskuješ? 

C:   P-i-o. 

T:   Pio? 

C:   Správně. 

T:   Dovol mi s ním promluvit skrze tvoje hlasivky. Pátere Pio, máš oprávnění převzít 
hlasivky H. a identifikovat se: komu sloužíš a koho uctíváš? 

C:   Uctívám, pokorně uctívám Pána, našeho Pána Ježíše Krista, Nejvyššího, 
Jednoho Boha Nedělitelného, Stvořitele celého stvoření, Vládce nebes i pekel. 

T:   Rád bych tě uvítal, příteli můj, na vrcholku hory. Je mi potěšením mít tě mezi 
námi. Jsi jedním z jeho pravých duchovních rádců? 

C:   Ano. 

T:   A co představuješ v jeho životě? 

C:   Útěchu. Jsem někdo, kdo trpěl v těle mnohem více než H. kdy začne trpět, a 
zatímco ty budeš fungovat jako most, já jej utěším během mnoha útoků z 
negativního stavu. 

T:   Což znamená, že je pro něho důležité, aby si uvědomil, že pokud jsme v tomto 
těle na této Zemi v zóně vymístění, kde je negativní stav dominantní, aktivní, kde 
despoticky vládne a panuje, je nemožné vyhnout se napadání negativním stavem, 
ale když půjde k vám všem na vrchol hory a vždy se obrátí k Nejvyššímu a v nitru ke
své Niterné mysli na vrcholku hory, vždy bude schopen zvítězit, porazit ho a zdolat 
ho. 

C:   Ano. 

T:   Ať se stane. Vítej v rodině. 

C:   Je dobré být s tebou, Petře. 

T:   Je dobré být s tebou a mám tě rád. 

C:   Také já tě mám rád. 

T:   Máš něco dalšího, co bys H. nebo nám pověděl v této chvíli? 

C:   Pouze to, že jsem velice rád, že jsem členem této duchovní rodiny a že pokorně 
přijímám toto pověření od Nejvyššího být duchovním rádcem H., být nadále 
duchovním rádcem H. 



T:   Děkujeme ti za tvou ochotu a oceňujeme tvou dobrovolnost v tomto úkolu. Teď 
jsme všichni pospolu a myslím, že je čas, Niterná mysli a všichni duchovní rádcové,
všech sedm... ověřme si to, obraťme se na východ a pokorně se zeptejme, zda je 
čas na představení pravého Nejvyššího, Jednoho Boha Nedělitelného, Pána Ježíše 
Krista, Stvořitele, jediného Stvořitele všeho ve stvoření a jediného Vládce nebes a 
pekel. 

C:   Všichni se chytáme za ruce, držíme se za ruce, obráceni k východu. 

T:   Nejvyšší přijde v jeho známé fyzické podobě Ježíše Krista, pokud se tak 
Nejvyšší rozhodne přijít. 

C:   Vypadá jinak, než vypadal minulý týden, úplně jinak. 

T:   Máš na mysli v tom pseudo... 

C:   Toto, uh... 

T:   Jak vypadá? 

C:   Vypadá, uh, minulý týden to byla vysoká, zlatá postava, která vypadala jako 
čisté zlato, téměř světlozlatá, a postava, co se blíží k nám, vypadá, jakoby se 
teleportovala, vypadá mnohem lidštěji a není tak vysoká, je víc... mám na mysli, 
minulý týden měl dvacet osm metrů... 

T:   Myslíš před dvěma týdny. 

C:   Před dvěma týdny... 

T:   V tom procese s... 

C:   Správně. 

T:   Před dvěma či třemi týdny.

C:   A dojem, který ve mně vyvolává, je velice... víš, pouze bílý oděv a volná šňůra 
okolo, brada, hnědá brada, černé oči, husté vlasy, nádherný úsměv. 

T:   Dobře, nechej Ho, ať převezme tvoje hlasivky, tvá ústa a stane se Pánem, 
Nejvyšším Pánem tvého života. 

C:   Nyní kráčí směrem k nám. 

T:   OK. 

C:   Petře, hovoří Ježíš Kristus, Nejvyšší, Stvořitel všeho, co jest, pravý Vládce 
všech duchovních světů a pekel. 

T:   Potřebujeme další identifikaci 

C:   Potřebujete další identifikaci? 



T:   Ano. Něco chybí při Tvé identifikaci, velmi důležité. 

C:   Jsem Jeden Bůh, Pán, Ježíš Kristus, Nejvyšší, jeden s Duchem Svatým, 
Nedělitelný, Stvořitel všech nebes, všeho, co bylo stvořeno. 

T:   Děkuji. Promiň mi tuto identifikaci, ale tolikrát nás podvedli a zaváděli, že 
nechceme udělat stejnou chybu. Jsi pravým Nejvyšším duchovním rádcem H.? 

C:   Ano. Můj příchod byl pro H. těžký, ale musí se naučit, že Nejvyšší musí být 
patřičně identifikován. 

T:   Bylo by bezohledné, kdy ses podrobil meči Jenifer a ostatním? 

C:   Ne. 

T:   Dejte se do toho. Jenifer a všichni ostatní, dejte se do toho kvůli objektivitě a 
spravedlnosti a soudnosti. 

C:   Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Také On políbil meč. Vypadá to, že se s 
každým objímá. 

T:   Dobře. A také s H. Děkuji, můj Pane, že ses podrobil tomuto testu. Protože jsi 
Stvořitel všeho a také hlasivek a hlasu, podotkl bych, že Nejvyšší může hovořit 
lehce bez jakýchkoli dlouhých přestávek mezi slovy. A ovšem H. může být v 
hlubokém transu, je-li to vůbec možné. 

C:   Petře... 

T:   Ano, Pane? 

C:   Hovoří Nejvyšší. (Zvedá se jeho pravá ruka.) 

T:   Kdykoli... kvůli identifikaci bych chtěl, abys vždy řekl „hovoří Nejvyšší, Pán Ježíš
Kristus, Jeden Bůh Nedělitelný“, pokud by ti to nevadilo. 

C:   Petře, hovoří Pán Ježíš Kristus, Nejvyšší, Jeden Bůh Nedělitelný. 

T:   Děkuji, Pane. 

C:   H. má nějaké těžkosti, neboť si chce být naprosto jistý, že se ven dostávají 
správná slova, ale už to začíná být snadnější. 

T:   Dobře. 

C:   Všichni, ty i tvoje děti jste se naučili úžasnou lekci během posledních týdnů. 

T:   Ano. 

C:   Mohu vám všem složit poklonu za to, jak to bylo zvládnuto? 

T:   Děkuji. 



C:   Chápeš nezbytnost této lekce, jak jsme o tom diskutovali, kvůli záznamu? 

T:   Ano. Možná by byl dobrý nápad, kdybys to kvůli záznamu rozvedl. 

C:   Ty jsi byl úspěšný při budování tvého mostu a dalo se očekávat, že dojde k 
tvrdým útokům. Načasování procesu H. nebylo náhodné. 

T:   Tak jsme se dali dohromady. 

C:   Využila se panika negativního stavu, kdy H. byl uveden ke G., a těch devadesát 
dní bylo ovšem perfektně načasováno, aby kolidovaly s dokončením knihy, 
závěrečné knihy, a s nezbytností dokončit proces A. tehdy, kdy ho vykonal. Ta lekce 
měla dopad na všechny zúčastněné. Tvůj most je nyní skutečně dokončen a 
zpevněn a silný kvůli těžkosti tohoto procesu. Jak všichni velice dobře víte, vždy je 
tendence polevit, když je vítězství na dohled a toto byl jednoduše příhodný čas 
nechat negativní stav vynaložit ohromné množství energie a času a úsilí na poslední
beznadějný pokus zničit, co bylo vybudováno. (Pravá ruka klesla.) H. se začal cítit 
nepohodlně. 

T:   Jo, to je v pohodě. Je v pořádku uvolnit se. 

C:   Jak víš, Petře, dalším varovným signálem, že negativní stav infiltroval nějaký 
proces, který by se měl zahrnout mezi signály, je, když je tělo nuceno držet ruce 
nahoře dvě až tři hodiny v kuse. 

T:   Až do bodu, kdy člověk dostane bolesti, že? 

C:   Správně. To se stávalo pořád během procesu H. Jeho ruce zdřevěněly do té 
míry, že je bylo potřeba třít, aby se v nich rozproudila krev, a on byl hodiny držen v 
nehybnosti a toto není... 

T:   Od Nejvyššího? 

C:   ...od skutečného, pravého Nejvyššího. Máš nějaké otázky? 

T:   Dobře, jaký je další krok? Skutečně chceme uzavřít manželství, je-li čas, principů
Lásky a Moudrosti, maskulinity a feminity. Je čas? 

C:   Zdá se, že Diana a Adonis jsou ochotni... 

T:   Reprezentovat to sjednocení? 

C:   Ano. 

T:   Dobře, jako symbolismus a jako sjednocení principů maskulinity a femininity, ale
především jako sjednocení Lásky a Moudrosti, což se nerovná moci, jak se chybně 
předpokládalo, ale pravému životu a pravé přítomnosti Nejvyššího. Láska a 
Moudrost se rovnají Životu a pravé Přítomnosti Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, 
jediného Boha Nedělitelného. A Dobro plus Pravda se rovná Moci. Jelikož pouze 
Nejvyšší, Pán Ježíš Kristus, Jeden Bůh Nedělitelný může spojit do manželství tyto 
principy, navrhoval bych, aby se Nejvyšší o toto postaral okamžitě. Je Nejvyšší, Pán
Ježíš Kristus, Jeden Bůh Nedělitelný ochoten to učinit? 



C:   Ano. 

T:   Pak se dej do toho. Niterná mysli, můžeš popsat, co se děje. 

C:   Přicházejí k bílému světlu. Pán Ježíš Kristus stojí zády k východu a Adonis je po
Jeho levici, Diana po Jeho pravici. Všichni se za nimi shromažďují do kruhu či do 
půlkruhu. Všichni poklekávají. Adonis a Diana mají skloněné hlavy a tisknou si ruce 
a Pán Ježíš Kristus, Nejvyšší, pokládá Svoje ruce nejprve na jejich čela. On teď... 
všichni tři se drží za ruce. Vypadá to jako nějaká sálající teplá záře. Skutečně 
neslyším žádná slova. Vypadají velice šťastně. On stojí opodál, Jeho ruce jsou 
takové... stále se drží za ruce, otáčejí se k sobě a objímají se a líbají. Teď je objímají 
všichni přítomní na té oslavě. I když jsem neslyšel žádné slovo. Vypadá to jako 
komunikace beze slov. 

T:   No, mám pravdu, že to bylo telepatické, že slova zněla v jejich myslích? Teď si to
můžeš přečíst nahlas, teď to můžeš slyšet. Ve tvé mysli zní, co říkali. 

C:   Adonisi, kdož reprezentuješ Moudrost, bereš si Moji milovanou dceru Dianu, 
kdož reprezentuje Lásku, za svou duchovní manželku? Adonis říká „beru“. Diano, 
kdož reprezentuješ Lásku, bereš si Adonise za svého duchovního milujícího 
manžela? „Beru“. Ve jménu Otce, Nejvyššího, Ježíše Krista a Nedělitelného Ducha 
Svatého vás nyní prohlašuji za sjednocení Lásky a Moudrosti, za manželství Lásky a
Moudrosti. Teď jste manželé. Teď jste úplní. Ať vás Moudrost a Láska učiní... ať z 
vás manželství Moudrosti a Lásky učiní zdatné duchovní rádce H. Děti moje, buďte 
požehnány. Budu stále s vámi na vrcholu hory. Na vrcholu duchovní hory. Všichni 
jásejme. 

T:   Děkuji. 

C:   Myslím, že teď, v tuto chvíli se všichni objímají. 

T:   Je tam veselo? 

C:   Ano, velice. 

T:   Nuže, jsem rád, že se to stalo. Od této chvíle bude H. pociťovat ohromný 
pozitivní dopad tohoto sjednocení Lásky a Moudrosti a Maskulinity a Femininity ve 
svém životě. To z něj učiní vyrovnaného a rozvážného, soudného, mnohem 
silnějšího, mnohem bystřejšího a mnohem duchovnějšího člověka, dodá mu to 
velké množství Lásky a Moudrosti a energie a síly a vitality a života a moci tvořit z té
věčné Přítomnosti, z Nejvyššího jako Absolutního Zdroje v naší Niterné mysli. 
Dobrá, můžeme pokračovat? 

C:   Ano. 

T:   Chtěl bych se zeptat Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha 
Nedělitelného, co bychom měli dělat s tím, kdo se jmenoval Lucifer a kdo se měl 
změnit na Lutera. 

C:   Přiveďte ho ke Mně, pokud si tak zvolí. 

T:   Každopádně, kdo to byl? Jaké bylo jeho skutečné jméno? 



C:   Jmenoval se Callebeder, Callebeder. 

T:   Jak se to vyslovuje? 

C:   C-a-l-l-e-b-t-e-r. 

T:   Callebter. 

C:   Callebter, jak jsem vás informoval, je vůdce nové pekelné společnosti a byl 
vyslán s určitým posláním vykonat několik věcí, destruktivních věcí. Jednou bylo 
samozřejmě zničit ten proces. Pokud by H. nepokračoval v tomto procesu, snahy 
poslat poštu by byly vážně nabourány, protože jeho dopis byl zahrnut jako součást 
poštovní zásilky. Byl to úžasně ďábelský plán s téměř nesčetnými způsoby vítězství 
pro tu negativní společnost. 

T:   Správně. 

C:   Cítili, že tak či onak dosáhnou velké vítězství. Tlak na H. byl v té době intenzivní.
Tvůj pásek byl náhodou diktován na jeho narozeniny, což je pro něho vždycky 
traumatický den, a byl přijat v den jeho stěhování, což je také pro jeho konkrétní 
osobnost přinejmenším těžký den. Pásek byl přijat v 5:00 hodin, a během období 
intenzivního tlaku a pocitu viny, protože byl toho názoru, že by měl být doma, 
poslouchal pásek a skončil přesně tehdy, když přicházel do svého domova, který, 
jak si můžete domyslet, vypadal jako skutečný chlívek. Toto všechno bylo 
naplánováno. Reakce byla jiná, než se čekalo. Existovalo příliš mnoho způsobů pro 
to, aby se zjistily možnosti negativního stavu částečně poškodit nebo vlastně zničit 
ten most, pokud by došlo nejprve k publikování. 

T:   Správně.  

C:   To by byla naprostá katastrofa. Ale jak jsem řekl, došlo k excelentní odpovědi na
tu výzvu. 

T:   Potvrzuješ, že to, co obsahoval ten pásek, bylo správným vyhodnocením 
situace? 

C:   Rozhodně. 

T:   Děkuji. A Callebter byl jedním z vůdců nové pekelné společnosti? 

C:   Ano. Jedním z hlavních vůdců, ale pro negativní stav došlo k nečekanému 
nepříjemnému zvratu událostí v té skutečnosti, že bezpodmínečná láska, proudící 
na Callebtera od M., uspěla částečně v tom, že ho alespoň přesvědčila, že chtěl mít 
příležitost zažít pravou konverzi. 

T:   Dobře, měli bychom ho přivolat na vrchol hory? Měla by Jenifer, která má od 
Tebe na starosti tyto věci, přijít a dovést ho nahoru? 

C:   Ano. 

T:   A uvidíme, co si vybere. OK, Jenifer, z autority Nejvyššího přivedeš toho, kdo je 
známý jako Callebter. 



C:   Ano, Jenifer sestupuje. 

T:   Kde je držen? V tom farmářském domě? 

C:   Byl ve farmářském domě a teď vystupuje na horu a čeká na úpatí cestičky v 
mlze na příležitost objevit se. 

T:   OK, ať ho Jenifer přivede nahoru. 

C:   Ano. 

T:   Teď víme, kdo ve skutečnosti je a známe jeho pravé jméno. Jaký je význam toho 
jména, Pane? 

C:   Callebter má význam pro sebe sama v nejtemnější části pekla. 

T:   Uhhmmm. Nejzazší sebeláska, egoismus, že? 

C:   Ano. Jeho význam má co do činění s čistou, vyloženou nenávistí vůči všemu 
dobrému, čistému, pozitivnímu, nevinnému. Jeho význam je, jeho pravý význam 
není ve skutečnosti být slyšen, ale má nesmírný význam v temných oblastech. 

T:   Už je nahoře? 

C:   Ano. 

T:   Dobře, dejme mu příležitost, šanci konvertovat, jelikož pravidlem je, že ve Tvém 
stvoření a v peklech není nikdo uvězněn navěky v jednom stavu a rozpoložení a že 
každý se může změnit, vyzná-li z hloubi svého srdce hříchy, kaje se a požádá o 
milosrdenství a odpuštění Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha 
Nedělitelného, Kdož za tímto účelem přišel na tuto planetu Zemi, aby absolvoval 
misi spásy lidstva a aby poskytl možnosti a příležitosti všem v negativním stavu, 
dokonce v nejhlubším pekle, kát se, odvrátit se od svých hříchů a nechat je ze sebe 
všechny smýt a být poslán do speciálního oddělení Nové školy pro duchovní 
obrození, znovupoučení a restrukturalizaci, ve věci transformace z negativního 
ducha na pozitivního a umístění na pozitivní stranu stvoření. Přeje si promluvit? 

C:   Kleká před Nejvyšším. Toto říká Niterná mysl H. 

T:   Ano, rozumím. 

C:   Jenifer stojí vedle něho. On má ještě stále podobu malého dítěte. 

T:   Je čas, aby vyrostl. Nechejme ho změnit se, až učiní své konečné rozhodnutí a 
vyzná svůj hřích a bude se kát a požádá o milosrdenství a odpuštění, a dostane se 
mu soucitu a empatie Božské Lásky a Božské Moudrosti Nejvyššího s 
bezpodmínečnou milostí. Potom bude přeměněn v zářivě bílého ducha a dostane 
nové jméno. 

C:   Neslyším ho nic říkat. 

T:   Ať promluví. 



C:   Měl by použít hlas H.? 

T:   Ano, Dej se do toho. 

C:   Pane Ježíši Kriste, prosím Tě, odpusť mi moje nepopsatelné a hrozné hříchy. 
Uvolni mi nějaké místo v pozitivním stavu. Odpusť mi moje mnohonásobné a hrozné
hříchy proti Tobě, mému Stvořiteli. Prokaž mi milosrdenství, Pane, dárce života, 
dárce světla, odpusť mi. Vezmi mě zpět do tvé náruče. Dovol mi, abych Ti sloužil 
jakýmkoli způsobem, jaký zvolíš. Svobodně se vracím k Tobě, abych Ti sloužil, jak 
rozhodneš. Prosím Tě, vezmi mě z této pekelné společnosti a nechej mě sloužit 
Tobě, poté, co dokončím své vzdělávání, svou převýchovu. Prosím Tě, Bože, dovol 
mi kát se a přidat se k Tobě. 

T:   O toto žádáš ze své svobodné volby? 

C:   Ano. 

T:   Dobře, postav se na východ. Pán tě zalije Bílým Světlem a promění tě na 
dospělého bílého ducha a přijdou dva andělé-pomocníci a ukáží ti cestu do 
speciálního oddělení Nové školy pro duchovní obrození, znovupoučení a 
restrukturalizaci. Ale než tam půjdeš, dostaneš nové jméno. Niterná mysli, co se 
děje. 

C:   No, je... je transformován z dítěte na, neumím rozeznat tu postavu, je to bílá 
entita, ale vysoká. 

T:   Bílý duch? 

C:   Ano. Vypadá jako příjemný duch, i když ho neumím rozeznat. Mám dojen, že 
dostává... že dostal... 

T:   Ano, jak se jmenuje? 

C:   ...to, co dostal, co pro něho bylo vybráno minulý týden - Luter. 

T:   Myslíš tím, že toto je jméno, pod kterým bude fungovat? 

C:   Správně. Myslím, že se mu to jméno jistým způsobem líbilo. 

T:   Líbí se mu? Dobře, to nebylo minulý týden, bylo to kdy? ...před třemi týdny. 

C:   Dva nebo tři týdny, správně. 

T:   Dobrá... 

C:   A dva andělé, co se objevili, jej zvedají a berou do Školy. 

T:   Dobrá, to je ohromný důvod k oslavě, víš, neboť v nebi není větší radosti, než 
když někdo konvertuje z nejhlubších pekel do pozitivního stavu. Dobrá, než 
skončíme tuto část, chtěl bych položit jednu otázku Nejvyššímu. Smím? 

C:   Ano. 



T:   Pane, byl bych rád, kdybys nám udělal laskavost a prohledal ducha, duši, mysl a
tělo H. Svou Božskou Mocí a zjistil, zda jsou tam nějaké další negativní entity nebo 
duchové, jako byl Callebter, kteří posedli, pronikli, kteří jsou přilepeni k H., kterými 
se bude muset zabývat a odstranit je, aby už více nebyli součástí jeho života. 

C:   Padám dolů dlouhým tunelem. Nad hlavou mi stále běží protáhlá světla. 

T:   Prověř, zda se tam někdo ukrývá, víš, z negativního stavu. 

C:   Vypadá to jako skupina... vypadá to jako stroje, ale nemají na konci reflektory, 
teď jsou všude. 

T:   Dobře, chci důkladný průzkum. Pokud tam někdo je, nechej je vyjít, postav je na 
vrchol hory vlevo. Co je tam? 

C:   Petře? 

T:   Ano. Kdo to mluví? 

C:   Tady je Pán ježíš Kristus, Nejvyšší, Jeden Bůh Nedělitelný, Stvořitel všeho. 

T:   Děkuji. Pravá identifikace. Co se děje? 

C:   Právě se chystáme dokončit důkladný průzkum. Zdá se, že tam nejsou žádné 
další negativní entity. Avšak, udělal bych tohle... Navrhuji dělat tento průzkum 
častěji... 

T:   Dobře. 

C:   ...neboť... 

T:   Mohou vstoupit. 

C:   ...z důvodu, který znáš a já ho také znám, ale H. si jej ještě neuvědomuje. 

T:   Dobře, ať se jej dozví. Jak často by toto měl dělat ve svém transu, žádat Tě o 
průzkum? 

C:   Řekl bych, že v jeho transu... mluvil jsem o tom, že si myslím, že H. by to měl 
provádět denně. Ale myslím, že jeho rádcové by to měli provádět často a on, pokud 
je v transu... 

T:   Oh, prověříme to. Až se vrátíme po přestávce, prověříme to zas a znovu a zítra 
ráno to zkontrolujeme opět. Nevynechám nic... neboť si ty věci velice dobře 
uvědomuji. A ovšem zeptáš se duchovních rádců, zda budou tak laskaví a udělají to,
pomohou v tom procesu pod Tvou záštitou, vedením, předsednictvím? Jsou 
ochotni? 

C:   Ano. 

T:   Oh, výborně. Dobrá, je po páté hodině, což je čas naší přestávky, přestávky na 
večeři, do sedmi. A samozřejmě, pokud to bude podle Tebe vhodné a náležité, 



budeme pokračovat v sedm. Budeme připraveni vrátit se do tohoto okamžiku a 
rozpoložení a jít domů, odkud přišel, abychom se dozvěděli, odkud pochází, kdo je a
jaké je jeho poslání, v rozsahu, v jakém mu jej zjevíš, a vykoná se cokoli další, co 
bude potřebné vykonat? 

C:   Ano. 

T:   OK. To bude tedy plán na večer. 

C:   Ano. 

T:   Jsme připraveni si nyní dát přestávku? 

C:   Ano. 

T:   OK. Děkuji Ti, Nejvyšší, náš Milovaný Pane Ježíši Kriste, Jeden Bože Nedělitelný,
za pomoc a děkuji všem duchovním rádcům a Niterné mysli H. A ty, H., zůstaneš v 
hlubokém transu a budeš si užívat a relaxovat a bavit se a bude-li to potřebné, 
můžeš jít do svého pokoje nebo ven, sednout si, abys tam mohl toto absorbovat a 
správně všechno asimilovat a reálně cítit nesmírný pozitivní, dobrý dopad tohoto 
procesu na sebe, aby ses mohl opravdu stát následovníkem a služebníkem 
Nejvyššího v pozitivním stavu a být jedním z nás, protože ty jsi jedním z nás a jsi 
cenný, milovaný náš bratr, partner, spojenec ve službách Nejvyššího, abys to mohl 
cítit a zažít. Neustále v hlubokém transu, i když budeš z takového typu transu venku.
Opět bych chtěl navrhnout, aby sis pamatoval všechno, co se událo, protože to je 
způsob, jak se můžeš poučit. Nedovol negativnímu stavu, aby ti ukradl tvou 
vzpomínku. Prosím všechny duchovní rádce pod záštitou Nejvyššího, Ježíše Krista, 
aby ti umožnili mít neustále tuto vzpomínku a chránili tě před tím, aby ti negativní 
stav ty vzpomínky ukradl. Dohodnuto? 

C:   Dohodnuto. 

T:   Všem děkuji a budeme pokračovat za dvě hodiny a přejdeme na tuto úroveň, a 
teď si dáme přestávku na večeři. 

PŘESTÁVKA NA VEČEŘI  

T:   OK, teď pokračujeme po přestávce na večeři a až se tě dotknu, tvého čela, 
půjdeš do nitra, mnohem hlouběji, a můžeš se přenést na vrcholek své duchovní 
hory a ke svým lidem, ke své duchovní rodině, pod záštitou, vůdcovstvím, vedením, 
předsednictvím Nejvyššího, našeho Milovaného Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha 
Nedělitelného, jediného Stvořitele veškerého stvoření, a přichystáš se na všechno, 
co je potřeba zažít, na všechno, co bude navrženo. Dobře, až bude tvá Niterná mysl 
připravena... nejprve chci hovořit s tvou pravou Niternou myslí a provést kontrolu, 
Niterná mysli, po tvé identifikaci, neboť jsme měli tuto dvouhodinovou přestávku, 
ujistím se, že se do Tebe nedostalo nic negativního; budeš se identifikovat tím, že 
řekneš, že jsi služebníkem, uctívatelem Nejvyššího, Jednoho Boha Nedělitelného, 
Pána Ježíše Krista. Až budeš na to připravena, ať předstoupí všichni duchovní rádci
a odtud budeme pokračovat. Uvolněně, klidně. 

C:   Petře. 



T:   Ano. 

C:   Zde je Niterná mysl H... 

T:   Děkuji. Identifikuj se. 

C:   ...služebník, uctívatel Pána Ježíše Krista, Nejvyššího, Jednoho a Nedělitelného 
Stvořitele všeho, co jest. 

T:   Děkuji ti za Tvou identifikaci. Jsou Tvoji duchovní rádci na vrcholku hory? 
Zkontroluj, zda jsou všichni přítomni. 

C:   Ano. 

T:   Jsou tam všichni? Nejdříve, než budeme dnes večer pokračovat důležitými 
věcmi, chtěli bychom zjistit, zda nedochází v tomto procesu k nějakému zkreslení 
nebo nějaké kontaminaci. Kdo by chtěl o tom podat zprávu? Kdo by to měl na 
starosti? Aha, v jednom bodě „ANO“ prst pravé ruky H. klesl a „ANO“ prst na levé 
ruce se zvedl, což byla matoucí situace. A kdo o tom bude ochoten podat zprávu? 
Kdo to ví? 

C:   Přichází k nám Konfucius. 

T:   OK. 

C:   Velice rád by promluvil. 

T:   OK. Dovol, aby převzal vedení a aby se identifikoval, jako se identifikovala 
Niterná mysl. 

C:   Tady je Konfucius, Petře, služebník a uctívatel Pána Ježíše Krista, Nejvyššího, 
Jednoho Nedělitelného Stvořitele všeho, co je ve vesmíru. 

T:   OK. Děkuji. Děkuji ti, příteli můj. Tak o co se tam jednalo? Prověříš to a 
vysvětlíš? Týkalo se to toho indiána, nebo to bylo něco jiného? 

C:  Ten pohyb prstů, ty signály, ta změna byla vyvolána tehdy, kdy došlo na okamžik
k negativnímu zamoření, a když bylo to zamoření odstraněno, byly dány obrácené 
signály, znamení prsty. 

T:   Bylo to tehdy, když vnikla dovnitř ta tmavá slizovitá substance? 

C:   Byl tam pokus o průnik, který se nestal zjevným a vědomá mysl H. zareagovala 
a vyvolala reakci Niterné mysli a ta reakce způsobila, že se ta negativní entita stáhla.

T:   Takže nedošlo k žádné kontaminaci či zkreslení. 

C:   Ne. 

T:   OK. Dobře, jsem rád, že si byl natolik vědom této situace, že okamžitě rozpoznal,
že něco bylo špatně, což je chvályhodné. 



C:   Zmíní se ti o tom někdy příště. 

T:   Ano, prosím. I když jsem měl oči stále otevřeny, víš, když dáváme na takovou 
situaci pozor všichni čtyři, je to mnohem lepší, než když dává pozor jenom jeden. 
OK. Jsou tu nějaké otázky. Vysvětlení sání plných lidí, kteří někde v dětství... 

C:   Ano. 

T:   Co to bylo? Víš, o čem mluvím? 

C:   Ano. 

T:   OK. Co je to? 

C:   Úkaz domnělých sání byl ve skutečnosti nebeským duchovním vozidlem, které 
přivezlo rádce H. a další, ke kterým má blízko, na každovečerní setkání a aby mu 
poradili a vzpružili ho, aby věděl následující den, co má dělat. Toto ovšem mělo 
pokračování. Vydali jsme se na vrcholek hory, což si on nepamatuje. Jeho vědomá 
mysl si nepamatuje tuto konkrétní část, a po večeru konzultací a osvěžení duše a 
kamarádství se vrátil v dobré náladě, aby čelil výzvám následujícího dne. 

T:   Mělo to tedy velice pozitivní konotaci. 

C:   Rozhodně. 

T:   Tak to všechno jste byli vy, lidi? Pomáhali jste mu. 

C:   Ano. 

T:   Myslel jsem si to. Víš, jen jsem nechtěl vnucovat žádné názory. A lámu si hlavu, 
co znamená ta vize knihovny, v knihovně? Nějaký komentář k tomu? 

C:   Jednoduše to bylo umělé zkreslení jeho mozkových funkcí. 

T:   Oh, navozené léky? 

C:   Správně. To způsobilo, že viděl nebo na okamžik zahlédl jinou dimenzi, která 
existuje ve stejném prostoru. Ta knihovna je rovněž skutečná jako jeho ložnice, jen 
v jiném čase. 

T:   Neobsahuje to žádný význam? 

C:   Ne. 

T:   OK. 

C:   Víš, nevěděl, jak to ovládat. 

T:   Dobrá, víš, že je-li někdo na lécích, zbavuje to kontroly. Všechny zážitky lidí na 
lécích jsou zkreslené a jsou to nepravdy, že? 

C:   Ano. 



T:   OK, teď musíme... co radíš, jak bychom nyní měli postupovat? Máš ohledně této 
věci nějakou radu? Je čas, aby navštívil domov, svou domovskou základnu, odkud 
přišel? Aby se dozvěděl, proč se dobrovolně nabídl přijít...? 

C:  Petře, ještě stále hovoří Konfucius. 

T:   Ano. 

C:   Chceš, aby pokračoval, nebo chceš... 

T:   Jistě. 

C:   OK, výborně. Takže následující krok může řídit kterýkoli rádce? 

T:   No, následující krok by měl řídit Nejvyšší, ale když hovoří Konfucius, chtěl jsem, 
aby on dal úvodní informace, co si o tom myslí. 

C:   OK, skvěle. Radil bych vrátit ho do životní situace před jeho narozením. 

T:   Než přišel na planetu Zemi. 

C:   Přesně. 

T:   Všichni souhlasí? Zkontroluj to. 

C:   Od někoho jsem dostal odpověď „ne“. 

T:   A od koho? Kdo říká „ne“? 

C:   Adonis říká „ne“. 

T:   Kdo? 

C:   Adonis. 

T:   Adonis, proč? 

C:   Chybí mu moudrost. 

T:   Komu chybí moudrost? 

C:   H. 

T:   Oh. Dobrá, na to Adonise máme, aby tu byla moudrost. Chybí mu moudrost na 
to, aby pochopil, co se stalo? Aby správně interpretoval, co se stalo? 

C:   Starost mi dělá jen jeho vědomá mysl. 

T:   Ano, chápu a oceňuji tvoji starost, neboť vědomá mysl je komická věc, víš. Proč 
nevložíme rozhodnutí do rukou toho, komu toto rozhodnutí náleží? Jediného 
Jednoho, našeho Stvořitele, Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha 
Nedělitelného. Co vy na to? 



C:   Dobrý nápad. 

T:   OK. Obraťme se na Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha Nedělitelného
a ve skromnosti, pokoře a poníženosti požádejme, aby nám Nejvyšší poradil 
ohledně dalšího kroku a zdali by bylo dobrým nápadem podniknout regresi a 
dozvědět se všechno, co je potřeba se dozvědět. Nebo cokoli, co chce Nejvyšší, 
abychom udělali na tomto večerním sezení. Aby to teď převzal s patřičnou 
identifikací. 

C:   Petře, hovoří Pán Ježíš Kristus, Nejvyšší, Jeden Bůh Nedělitelný, Stvořitel 
Nebes a Země i všeho, co jest... 

T:   Děkuji, Pane. 

C:   ...hovoří. 

T:   Ano. Děkuji za Tvou identifikaci a ochotu být zde. Co radíš? 

C:   H. musí podstoupit regresi s podporou nás všech, aby se zjistilo mnoho věcí. 

T:   Můžeš nás vést v tomto procesu? Vedl bys nás v tomto procesu? 

C:   Kvůli tvé zkušenosti se podvolíme tobě. 

T:   OK. Všichni se vrátíme s H., samozřejmě pod záštitou, vedením, vůdcovstvím 
Nejvyššího a Niterné mysli H. Kolik má nyní H. let? 52? 

C:   Ano. 

T:   Jak budu počítat od 52 zpět, půjdeš zpět v čase a během počítání se uvidíš, 
pocítíš, zažiješ, jak jdeš rychle zpět v čase a prostoru, takže až dopočítám do nuly, 
budeš v čase, na místě, ve stavu svého původu, svého pravého domova. Ve tvém 
původním domově, ze kterého ses přišel inkarnovat na planetu Zemi za určitým 
účelem. Budeš schopen vzpomenout si na všechno, co se událo v té době před tvou
inkarnací na planetu Zemi. Jak ses rozhodl? Proč jsi učinil rozhodnutí přijít na 
planetu Zemi? Jaké důvody tě sem přivedly, jaké je tvé poslání? Kdo jsi? Proč sis 
zvolil typ rodičů, který sis zvolil, abys cítil vinu po takovou dobu, jaký je účel toho? 
Všechno ti bude vysvětleno a ty budeš schopen patřičně to vstřebat, správně to 
pochopit a vědět a poučit se z toho v takové míře, jak je to pro tebe užitečné, 
prospěšné v současné době a v takové míře, abys mohl duchovně růst a přijmout 
své poslání a další krok ve svém duchovním pokroku. Tak, jak budu počítat, toto se 
stane. Jak se tě dotknu, budeš se nyní vracet zpět, rychle. 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 
45, 44, 43, 42, 41, 40. Jdeš rychle nazpět. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 
27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 
nula! Nyní jsi v tom druhém světě, úplně zpět v čase a prostoru, situaci, rozpoložení,
jsi před inkarnací na planetu Zemi. Niterná mysli, chci, abys hlásila, co se děje, 
hlasitě a zřetelně. 

C:   Petře, hovoří Niterná mysl H. 

T:   Děkuji. 



C:   Vidím matoucí, no, neřekla bych matoucí... 

T:   Dobrá, jen popiš, co vidíš. 

C:   Je toho tak moc k popisu. Páni! 

T:   Dobrá, dělej, jak nejlépe umíš. 

C:   Namodralá obloha, úplně tmavě modrá, mnoho pohybu, vysoké budovy. 
Všechno... oblečení... Je to dezorientující v porovnání s fyzickou rovinou H. 

T:   Proč je to dezorientující? 

C:   Příliš mnoho pohybu. 

T:   Dobrá, požádejme, aby byl někdo z toho místa přidělen jako cestovní průvodce, 
nebo jak to tam nazývají. Někdo, kdo to místo zná a může tě tam provést, ukázat ti 
místo, odkud pocházíš. Nejvyšší tamější budova, víš, ta, ve které je sídlo Rady, tam 
půjdeme a požádáme o přidělení někoho. Co ty na to? 

C:   Jsme v nějaké vstupní hale, oválné hale, s velkou vnitřní soudní síní. Jsme 
velmi vysoko, ale je to ještě o dost výš nahoru uvnitř dutého jádra té budovy. 

T:   OK. Pojďme tam. 

C:   Zdá se, že nikdo není dezorientovaný, jen vědomá mysl H. Všichni ostatní 
procházejí klidně, jakoby věděli, kam jdou. 

T:   No, to je důvod, proč žádám o někoho z toho místa, kvůli vědomé mysli H., aby 
pomohl s orientací. Pojďme do zasedací síně. Rozhlédněte se, zda nepotkáme členy
rady, vládce tohoto místa a položíme jim nějaké otázky. Podívej se, zda někoho 
poznáváš. 

C:   Zdá se, že Konfucius poznává. Těší se na objetí s někým. 

T:   Uh, huh. 

C:   Dookola je představuje. Konfucius chce promluvit. 

T:   Dej se do toho. 

C:   Petře, tady je Konfucius, pamatuješ? 

T:   Ano. 

C:   Pamatuješ si tuto entitu? Tohoto člena rady? 

T:   Ano. 

C:   On nás provede. 

T:   OK. Ať vysvětlí H., jak se nazývá to místo, jaký to je svět, jaká to je dimenze. 



C:   H... 

T:   Má nějaké těžkosti? 

C:   Mé jméno není důležité, ale jsem starší člen rady. Máte tu výsadu být dopraveni 
sem mezi nás. Půjdeme dovnitř... 

T:   OK. 

C:   ...sálu, vnitřního sálu. Nahoře jsou tam okna... nějaké obloukovité stěny, 
přicházíme k nějakým velkým dubovým... vypadá to jako dubové dveře. Podlaha je 
jako mramor. Je to obrovská hala. Mnoho lidí. Trochu se to vylidňuje. Přicházíme ke 
dveřím, dveře jsou otevřeny... vstupujeme a je tam veliká místnost s lidmi sedícími 
všude kolem, s entitami. Nevypadá to, že by tam byl nějaký... je tam kulatý stůl 
uprostřed nějakého amfiteátru, s lidmi okolo, s kulatým stolem. Vypadá to jako 
mramorový stůl. Lidé sedí. Vstávají, zdraví naši společnost. Ježíš se teď pohybuje 
před skupinou a jde dolů, aby zaujal místo u stolu rady, jakoby byl... 

T:   On to vede. 

C:   A přece, vypadá to, jakoby... ano, přisedá si k jakoby kulatému stolu, a to On je v
křesle naproti vchodu, kterým jsme vešli. Postrkují mě. Rádcové zaujímají místa. Je 
tam něco, co vypadá jako řady sedadel stoupající vzhůru. Každý je velmi 
soustředěný. Konfucius stojí u mne a stojíme tváří k Ježíši Kristu. Konfucius říká, 
„Pane Ježíši Kriste, Nejvyšší, vůdce všech světů, celého vesmíru i pekel a Předsedo
Rady, mohu Ti uvést Tvé dítě H. kvůli radě? Hledá informace o svém původu a o 
svém poslání“. Konfucius se vzdaluje a sedá si. (Dlouhá pauza.) Konečně si klekám 
a říkám, „Pane Ježíši Kriste, jsem Tvůj služebník. Pane Ježíši Kriste, Nejvyšší, 
Jeden Nedělitelný Stvořiteli všeho ve vesmíru, Stvořiteli všech. Já opět a zpět... 
přerušení, Petře? 

T:   Ano. 

C:   Dostávám signál „ano/ne“. 

T:   Ano, vidím. Co je za problém? 

C:   Nevím. 

T:   Prověřme to. Pane Ježíši Kriste, co je za problém? OK. Zaplavme všechno světly
a zjistěme, co je za problém. 

C:   Petře, hovoří Pán Ježíš Kristus, Nejvyšší, Jeden Nedělitelný Stvořitel všeho, co 
jest ve vesmíru. 

T:   Ano, Pane, co je za problém? 

C:   Vědomá mysl H. má problém zvládnout tu situaci. Bylo by od tebe moudré, 
kdyby ses zapojil aktivněji. 

T:   Dobře, uveďme vědomou mysl do nečinného, pozorovacího stavu, až se dotknu 
levé strany jeho mozku, která souvztaží s vědomou myslí. Vědomá mysl bude 



pasivní, pozorující, bez jakýchkoli emocí, naprosto nestranná, pouze oznamující 
fakta, nezasahující do ničeho. H., jsi zde, aby ses učil, a ne to blokoval. Pokud ti 
Nejvyšší řekne, že je užitečné a prospěšné znát určité věci, znamená to, že je to 
prospěšné a užitečné a že jsi na to připraven bez ohledu na to, co si myslí tvá 
vědomá mysl, a budeš schopen to snadno vstřebat, osvojit si, přijmout a poznat 
sebe sama. Pomůže ti to lépe poznat sebe. Nyní se všichni aktivně zapojme. Všichni
duchovní rádcové, žádám vás, zaujměte ochranný postoj, pozici v této situaci, pod 
záštitou, vedením, vůdcovstvím Nejvyššího a uklidněte, utěšte ho... Pátere Pio, ty 
utěš ten fyzický aspekt. Žádám neustálou stoprocentní aktivitu při uklidnění jeho 
vědomé mysli, ať není ohromena, ale ať je schopna pozorovat, poznat a čerpat 
potěšení, rozkoš a radost z vědomostí. Neboť „poznáš pravdu a pravda tě 
osvobodí“. A všichni duchovní rádcové, nyní vás žádám, abyste zaujali ochranný 
postoj a způsob a postavení, abychom mohli pokračovat bez zábran, bez překážek 
ze strany vědomí nebo bez jakékoli negativity v tomto procesu. Všichni souhlasí? 
Niterná mysli, souhlasíš? 

C:   Ano. 

T:   Je to teď lepší? 

C:   Ano. 

T:   Můžeme pokračovat? 

C:   Ano. 

T:   OK, začněme, pokračujme hned. 

C:   Zatímco se toto dělo, H. absolvoval okružní cestu, viděl trochu z tohoto světa. 
Klenuté chodby vedou dolů k moři a celá oblast je kompletně obklopena hlubokým, 
tmavomodrým oceánem. Všechno ostatní je bílé a modré a nádherné. 

T:   Dobře, tak proč je ohromen? Měla by tam být radost, štěstí, ne ohromení. 

C:   No, to bylo... věci už se dávají do pořádku. 

T:   Oni se dávají do pořádku? Ať to vidí jasně! Nedovol, aby se sem vměšovalo 
něco z vědomí. Pokračuj. 

C:   Niterná mysl bude pokračovat. 

T:   OK, Niterná mysli, převezmi to. 

C:   Pane, opět Tě pokorně žádám, abys zjevil určité informace, které by mohly být 
pro H. nápomocné, aby lépe pochopil svůj důvod existence v negativním stavu... H., 
hovoří Pán Ježíš Kristus, Nejvyšší, Jeden Nedělitelný. Dobrovolně ses nabídl 
opustit tento ráj, tvůj útulný svět, abys byl Mým agentem v negativním stavu za 
účelem naučit se různé metody a techniky, které používá negativní stav na kontrolu 
srdcí a myslí obyvatel jiných světů. Než jsi odešel, poznal jsi, že to bude odporné, 
ale sloužil jsi Mně předtím a sloužil jsi Mně dobře a byl jsi výjimečně kvalifikován 
pro tuto konkrétní misi. Negativní stav používá peníze, zákon, peníze a zákon, 
peníze a zákon na kontrolu všech entit v těle v negativním stavu. Kontroluje jejich 



schopnost rozmnožovat se, jíst, pít, existovat, mít přístřeší, poskytovat informace za
použití peněz, a moc negativního stavu je pevně zakotvena v oficiálních církvích, 
finančních institucích a v justici. Ty máš příležitost studovat způsob, jak všechny 
tyto oblasti fungují. Byl jsi u vojska, byl jsi intenzivně zaangažován do práva, byl jsi 
důkladně vyškolen ve finančních tricích. Tvá pozice je jedinečná, Můj synu. Plán 
tvého života byl připraven, než ses narodil. Teď jsi dobře vytrénován a jediné, co 
mohu říci, je, že toto byl oboustranně přijatelný plán, který jsi přijal dobrovolně, a že
kdykoli v budoucnu samozřejmě můžeš svou misi ukončit a vrátit se ke Mně. Zatím 
se bude tvůj životní plán nadále odvíjet den za dnem a ty máš nyní přístup ke svým 
rádcům a ke Mně a k Petrovi a postupně pochopíš, a bude ti řečeno tolik, kolik je 
potřeba, jak se bude ten plán nadále odvíjet. Žádám tě, buď trpělivý. Měl by ses těšit
z vlastního pokroku. Jdeš přesně podle plánu. Dlouhou dobu jsi putoval s Petrem. 
On byl tvým studentem. To je pro tuto chvíli vše. Přeješ si ty nebo některý z tvých 
rádců položit otázky Mně nebo členům Rady? 

T:   Můžeme klást otázky? 

C:   Ano. 

T:   Chápu to správně, že vstup do negativního stavu nezačal na planetě Zemi, ale 
nejprve v zóně vymístění intermediálního světa? 

C:   Ano. 

T:   A právě tam jsme spolu, já a H., pracovali na určitých věcech? 

C:   Ano. 

T:   Jaký je přesně vztah mezi H. a mnou a Petrem? 

C:   Ty a Petr a H. jste byli dáni dohromady v boji, který se odehrál v intermediální 
zóně a který byl úspěšný, což vám přeji i teď, abyste byli úspěšní ve vašem 
současném boji. Byl jsi a také jsi kamarád H., který slouží... Vidím pevnost, 
obrovskou pevnost. Ukazuje mi to obraz... z... 

T:   Ano, v tom intermediálním světě? 

C:   ...ohromné bitvy, něčeho, co vypadá jako z hvězdných válek. Tipuji, že to byl 
nějaký velitel. 

T:   Chtěl bych se Pána znovu zeptat, jaký byl náš vztah. Je to svět rádců, tento ráj, 
je to nebe, duchovní svět? 

C:   Petře, takovýmto způsobem by ten svět vylíčil H. Jak víš, realita tohoto světa by 
byla skrze jeho současný zrak doslovně nepopsatelná. 

T:   Ano, rozumím. 

C:   Pokoušíme se tomu dát určitou stabilitu pro jeho lidský zrak. Je to duchovní 
svět. Sloužil jsi v intermediálním světě, který, opět, je pro něho velice těžké... 

T:   Pochopit? 



C:   Pochopit nebo si představit. 

T:   Byli jsme příbuzní? Byli jsme příbuzní v duchovním světě? 

C:   Vaše přátelství je těžké vysvětlit lidskými termíny. Váš svět je plný hodností a 
označení, které v našem světě neexistují. 

T:   Dobře, chápu to dokonale. 

C:   A pro Mne je těžké odpovídat ve vašem jazyce, jaký byl váš přesný vztah, jen že 
jste měli spolu dlouhotrvající vztah a že jste si navzájem sloužili jako kamarádi a 
učitelé a že jste putovali stejnou cestou. 

T:   Něco jako bratři-dvojčata? 

C:   Ano. 

T:   Takže jsme byli asi ve stejném věku. 

C:   Ano. Ale často jste si měnili pozice. Každý si osvojoval jiné oblasti odbornosti, 
jak jste se pohybovali po těch zónách. 

T:   Toto je poslední zastávka, než půjdeme domů? 

C:   Doufejme, ale potom je to na vás, a před vámi bude množství voleb a budou 
těžké a vy budete muset stále činit rozhodnutí. Jediné, co mohu říci, je, že směřujete
správným směrem. 

T:   Děkuji. Máš nějakou zvláštní radu pro H., co by měl se sebou dál dělat, 
každodenně? 

C:   Oba děláte svoji práci a budete si navzájem velice pomáhat, protože každý z vás
se učí nebo zvládá odlišné oblasti a pro každého z vás získat naprosté poznání toho
druhého by bylo v tomto stádiu nemožné, měli byste tedy pokračovat, jak jste to 
dělali v minulosti, a nepokoušet se zaujmout roli toho druhého, ale jednoduše stát 
po boku a radit si navzájem, až to bude nezbytné. Oba máte úžasně veliký potenciál 
dělat zázraky na misích, jež vám byly přiděleny. Bude to fakticky exploze vašich 
oblastí odbornosti. Ty budeš potřebovat radu H. ohledně finančních věcí a právních 
věcí a všech ostatních věcí, které použije negativní stav na to, aby se tě pokusil 
zničit. Zatímco, na druhé straně, H. je v podstatě vyprahnutý a odřezán od 
duchovního světa, aby mohl zvládnout techniky, které bude muset znát, protože 
jeho rozličné duchovní aktivity nesmírně rychle rostou. On ti už poskytl svoje 
pozorování, tobě a Glorii. Dělá to s neochotou, protože má rád všechny, kterých se 
to týká, ale mnozí se pokusí svést se s tebou, takoví, co jsou nekompetentní. 

T:   Jsem si vědom tohoto nešťastného faktu. 

C:   A jelikož H. bude mít stejný problém, neboť jeho finanční říše začíná růst, bude 
potřebovat stálou, soustředěnou duchovní radu, aby se vyhnul tomu, aby se znovu 
chytil do pasti negativního stavu. Vlastně, on je ve větším nebezpečí než ty. 

T:   Jsem si tohoto vědom. 



C:   Neboť je obklopen, naprosto obklíčen... 

T:   Žraloky. 

C:   Ano. Toto dělá špatné jméno žralokům. 

T:   Je to ještě horší, že? (Smích) Rozumím. 

C:   Moje ryby jsou nevinné ve srovnání s entitami v lidských tělech, které obklopují 
H. Ti nemají žádné slitování, žádný soucit. A ani na jednoho z vás nebudou pohlížet 
s potěšením. 

T:   Dobře, cítíme Tvou ochranu a neustálý kontakt s duchovním světem, s našimi 
duchovními rádci, a za Tvého vedení nemohou nikdy zvítězit. 

C:   Oba jste už značně vytěžili všechny zdroje na vaši ochranu. 

T:   To je pravda. 

C:   A my vás nadále budeme chránit. 

T:   Vážíme si toho, neboť to potřebujeme. 

C:   Uznejte oba, že je zázrak, že jste... naživu, oba. 

T:   To je pravda. 

C:   Není-li toto předvedení síly pozitivního stavu, jiné vám nemohu dát. 

T:   Příklad, ano? Je to reálná demonstrace síly pozitivního stavu. A způsob, jakým 
nás teď napadli, v tomto procesu, je pomyslnou korunou tomu všemu. Ničemný 
útok. 

C:   Byla to prostá demonstrace jejich moci a síly pozitivního stavu. 

T:   Ano. Co by měl H. ještě v tuto chvíli vědět? 

C:   Podle mého odhadu svůj proces dokončil. 

T:   Úspěšně? 

C:   Úspěšně. Takže, pokud jsi měřil čas, jak... kdyby byl celý proces zvládnutý jako 
toto sezení, potom by byl kompletní. Jinými slovy, čas by byl... 

T:   Měli jsme tedy dostatek času dokončit tento proces? 

C:   Ano. 

T:   Děkuji. No, rád bych samozřejmě kvůli H. zdůraznil důležitý fakt. Ty víš a já vím...
toto je pouze pro vědomou mysl H. ...že to není završení; v jistém smyslu je to 
začátek. 



C:   Ano, on to chápe. 

T:   On chápe, že... 

C:   Správně. 

T:   ...že teď je na něm, aby to převzal a pokračoval. 

C:   Byl přinucen plně si nyní uvědomit své zdroje. 

T:   Jak tedy vidíš, je na něm, aby použil tyto zdroje, takže já se nemusím pouštět do 
sugescí a do toho všeho. 

C:   Teď skrze něj otevřeně říkám, že by si měl zachovat tuto vzpomínku. 

T:   OK, ať si zachová tuto vzpomínku. Co navrhuješ ohledně automatického psaní? 
Měl by ho úplně odstranit? Je to nebezpečný hazard. 

C:   Je to nástroj, který může příležitostně použít za přítomnosti některých, co by to 
ověřili... 

T:   Ano. Jak? 

C:   Myslím takový způsob, že pokud ty nebo M., nebo Glorie, nebo někdo s 
vynikající reputací je svědkem a klade otázky a ověřuje to skrze všechny své 
intuitivní a všechny prstové signály, to je potom zkrátka další zdroj, který lze použít 
na objasnění věcí, jako je psaní knih, informačních článků... 

T:   Ano. 

C:   ...víš, tohoto druhu věcí. Je to dobrý nástroj, až na specifické vedení, které by 
měl používat, a chození na vrcholek hory; měl by zintenzivnit používání nástrojů, ve 
kterých jsi ho školil ty. 

T:   Mezi čtyřma očima? 

C:   Správně. T: To je jediná, správné, spolehlivá cesta. To je dobrý nápad, víš, psát 
skrze automatické psaní články, které jsou od tebe. To je jiný příběh. A ovšem vždy 
to zkontrolovat se mnou nebo s M., nebo s někým duchovně pokročilým, aby ho 
neoklamali. Dobrá, víš, co by bylo možná dobrým podnětem? Že pokud by to 
potřeboval udělat, potom by si zobrazil, představil nebo se cítil, že je na vrcholu 
hory, obrácen k Tobě, z východu, obklopen všemi svými duchovními rádci včetně 
mne, neboť já jsem jeden z jeho duchovních rádců, a vždy s náležitou identifikací, 
písemně se identifikuje, kdo je kdo, uctívající Jednoho Boha Nedělitelného, 
Nejvyššího, Pána Ježíše Krista a důkladně kontrolující pomocí pohybové 
signalizace a verbalizace a hovoru s tebou, zda to přišlo od tebe, nebo ne. Co ty na 
to? 

C:   Ano, to by bylo postačující. 

T:   Velmi dobře tedy. 



C:   Ale má to omezené použití, neboť je to nebezpečný nástroj. 

T:   Ano, to je. A pouze za účelem psaní článků pro noviny či psaní knih. Ne za 
účelem žádosti o radu. V tom spočívá nebezpečí. A ne za účelem předpovídání 
budoucnosti. 

C:   Správně. 

T:   Souhlasíš s tím, že touha poznat budoucnost, přesná data, je z negativního 
stavu? 

C:   Ano. 

T:   To je jeden ze způsobů, jak můžeme poznat, že do tohoto zasahuje negativní 
stav, protože oni tam milují předpovídání budoucnosti. Milují rozhovory o fyzické 
reinkarnaci. Míchají a zaměňují fakt, že procházíme různými úrovněmi, víš, a 
zakoušíme různé věci, a potom přicházíme na planetu Zemi a lidé si myslí, že tady 
už byli předtím. 

C:   Mohu vám oběma slíbit, že se nebudete reinkarnovat na planetu Zemi. 

T:   Byli jsme tu už někdy? 

C:   Ne. 

T:   Dobře, řekni mu to, protože ohledně tohoto existuje mnoho nesmyslů. 
Automatické psaní a, víš, ona hnutí na této Zemi jsou výborná v oblasti fyzické 
reinkarnace, což je, jak víš, baštou negativního stavu. Souhlasíš s tím? 

C:   Ano, on chápe, že toto je jeho jediná návštěva; že Já jsem laskavý, vlídný Bůh a 
že nejsem tak krutý, abych vás tam dolů poslal dvakrát. 

T:   Nebo víckrát. 

C:   Nebo víckrát. Správně. 

T:   Děkuji. Navrhuješ, že bychom snad měli mít krátké společné sezení a 
rozmlouvání s duchovními rádci zítra ráno? Byl by to dobrý nápad. 

C:   To by mohl být dobrý nápad. 

T:   OK, než to dokončíme, mohl bych tě opět poprosit, ve spojení, v jednotě, ve 
shodě a v souladu se všemi duchovními rádci, abys ho důkladně prověřil ohledně 
jakékoli možné přítomnosti negativních entit, kontaminací, zamoření, otrav, ke 
kterým mohlo dojít v tomto procesu, abychom je mohli okamžitě, na místě napravit 
a odstranit? Projít důkladně každou jednotlivou buňkou, oblastí jeho ducha, duše, 
mysli, těla, mozku, všeho a poté mi sdělit výsledek. (Velice dlouhá pauza.) 

C:   Ještě stále je bez negativní kontaminace. 



T:   OK. udržuj tento stav, toto rozpoložení nepřetržitě, jak jen je to možné, a znovu 
bych chtěl zopakovat, že H. to bude dělat každý den. Vždy, když bude v transu, když 
začne a když skončí, provede takový průzkum. Dohodnuto? 

C:   Ano. 

T:   Je to velice důležité, že? 

C:   Ano. 

T:   A to samé teď... Rád bych navrhl, aby si H. zapamatoval všechno, co se událo a 
aby měl víru, důvěru a spolehnutí v realitu toho, co se stalo, bez jakýchkoli 
pochybností, bez toho, aby byl ohromen vědomím, a ať všechno vstřebá a osvojí si 
všechno během nočního spánku. Potřebuje-li nějaké potvrzující sny ohledně tohoto,
můžeš mu je poslat, nebo cokoli jiného. Aby strávil velice pěkný večer a měl 
příjemný noční spánek a zítra ráno se pustíme do sezení, půjdeme do hlubokého 
transu, ujistíme se, zkontrolujeme, zdali jsme udělali vše, co bylo nezbytné udělat, 
prostě jen kvůli jistotě a abychom byli na bezpečné straně. A také bych chtěl ještě 
zítra ráno prohodit pár slov s každým jedním rádcem zvlášť i společně a ovšem s 
Nejvyšším. Dohodnuto? 

C:   Ano. 

T:   Děkuji. Je to pro dnešní noc všechno? 

C:   Ano. 

T:   Všichni jsou spokojeni? 

C:   Všichni se usmívají. 

T:   Jenifer? 

C:   Usmívá se. 

T:   Adonis? 

C:   Usmívá se. 

T:   Už se více neobává, že nemáš dostatek moudrosti? 

C:   Usmál se. 

T:   Dobrá, nic ti nevyčítám. A Diana? 

C:   Usmívá se. 

T:   A můj skvělý starý přítel Konfucius? 

C:   Krásně se usmívá. 

T:   A Maya? 



C:   Maya vypadá trochu zmateně, ale myslím že... 

T:   Jak to? 

C:   ...dává další pozemské „ano“. 

T:   Příliš mnoho přírody, že? 

C:   Správně. 

T:   Je v nějakém koženém oblečení? Z kůže? 

C:   Vypadá to jako kůže, ano. 

T:   Kůže. No, kůže souvztaží s přírodním dobrem, chápete. Ale ona je OK. 

C:   Uhhmmm, je v pořádku. 

T:   Petr? 

C:   Vypadá šťastně. 

T:   Páter Pio? 

C:   Vypadá šťastně. 

T:   A Nejvyšší? 

C:   Usmívá se. 

T:   Dobře, potom bych chtěl s požehnáním Nejvyššího vyjádřit své poděkování a 
vděčnost za to, že sem byl H. konečně poslán, a za to, že jsme spolu strávili 
příjemné chvíle, a za to, že jsme měli příjemný zážitek, a zůstaňme spolu nadále a 
užijme si zbytek večera. Skončili jsme poněkud dříve, než bylo plánováno, asi o 
hodinu, ale to je v pořádku. A jak říkám. ať dnešní noční spánek... řekněme, ať 
uběhne dalších deset let během noci ve zkresleném čase. Deset let, během kterých 
bude všechno vstřebáno, naučeno, inkorporováno a vyléčeno. Zajisti, aby 
pokračovalo uzdravování ze všech těch fyzických problémů, souvztažností a aby 
během noci došlo ke kompletnímu odstranění jakékoli viny, nejistoty a pochybností.
Noc bude použita jako deset let na úplné odstranění všeho škodlivého a na to, aby 
zesílil a získal odvahu a kuráž a aby byl statečný, nebojácný, bez obav, bez pocitů 
viny, plný bezpodmínečné lásky a moudrosti. Pravý nástroj a služebník Nejvyššího, 
našeho Milovaného Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha Nedělitelného, Stvořitele 
veškerého stvoření a všeho, co jest, i Vládce pekel. A zítra ráno, samozřejmě, může 
vstát v hlubokém transu, takže po snídani přijdeme a budeme mít krátké sezení 
nebo cokoli, co je potřeba, abychom se ujistili, že jsme udělali vše, co bylo nutné 
udělat. Je to všechno? 

C:   Ano. 

T:   Děkuji. Nyní se můžeme přesunout na tuto úroveň a pro dnešní večer končíme. 



TERAPEUT POKRAČUJE příští ráno. 

T:   Dnes je 31. července a toto je následné závěrečné sezení. Jak se tě teď dotknu, 
přeneseš se, přesuneš se do hlubokého, plenárního stavu duchovního transu, který 
může být mnohem hlubší než cokoli, co jsi zažil předtím, bude-li to tvá pravá Niterná
mysl a praví duchovní rádcové považovat za vhodné. Ať tvá pravá Niterná mysl a 
tvoji praví duchovní rádcové rozhodnou, co je pro tebe nejlepší zažít, co je pro tebe 
nejlepší v tom smyslu, čeho je třeba dosáhnout nebo se naučit či shrnout, nebo 
podobně v tomto posledním sezení tvého procesu intenzivní duchovní 
hypnoterapie. A jak pomalu, hluboko a pravidelně dýcháš, vstupuješ stále hlouběji 
do nitra, úplně až do centra, ke svému Absolutnímu Zdroji, k Nejvyššímu, Pánu 
Ježíši Kristu, Jednomu Bohu Nedělitelnému, Stvořiteli všeho, co jest. A opět můžeš 
zahrnout do prohlubování svého transu všechno a jít více a více do nitra. A teď se 
můžeš přemístit na vrchol své duchovní hory, do svého domova a pevně se tam 
usadit a udělat si tam pohodlí, pozvat všechny své duchovní rádce, pod záštitou, 
vedením, vůdcovstvím, předsednictvím Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jednoho 
Boha Nedělitelného, aby pomohli s tímto procesem. A já žádám tvou pravou 
Niternou mysl, aby v tobě převzala vše, tvoje hlasivky, tvá ústa, tvou mluvu, tvoje 
prsty, tvoje ruce, tvé tělo. Navrhuji, ať kdokoli, kdo přijde jako první, Niterná mysli 
(nejdříve chci samozřejmě hovořit s Niternou myslí), začne kvůli bezpečnostní 
kontrole s identifikací tebe, Niterná mysli, a všech duchovních rádců, jednoho po 
druhém (protože chci hovořit s každým stručně, nebo tak dlouho, jak je potřeba), 
aby se identifikovali při bezpečnostní kontrole a řekli, že uctívají Jednoho Boha, 
Pána Ježíše Krista, Nejvyššího, Kdož je Jediným Bohem Nedělitelným, Stvořitelem 
všeho, co jest. Jsem si zcela jist, že ocení takovou potřebu bezpečnostní kontroly. 
Proto nyní pokorně žádám tvou pravou Niternou mysl, aby převzala vedení a aby se 
nejdříve sama identifikovala, a poté ovšem budeme hovořit. Dej se do toho. 

C:   Petře, hovoří pravá Niterná mysl H. Uctívám Pána Ježíše Krista, Nejvyššího, 
Jednoho Boha Nedělitelného, Stvořitele vesmíru a Pána veškerého stvoření i pekel. 

T:   Moc ti děkuji, dobré ráno. Rád si s tebou povídám a děkuji za tvou identifikaci. 
Pověz mi, jak se má H. z tvého hlediska, jaký byl jeho noční spánek a nějaké jeho 
sny, jež si musíme uvědomit nebo je analyzovat? 

C:   H. nemá žádné podstatné problémy, se kterými by bylo třeba si dělat starosti. 
Jeho sny neměly žádný zvláštní význam. 

T:   OK. Byl noční spánek využit, jak se navrhlo, na vstřebání všeho, co se dozvěděl 
včera? 

C:   Ano, ale v hlubším stavu, než si může pamatovat. 

T:   Dobrá, obyčejně, víš, někdy děláme věci po svém, když si to pamatujeme, takže 
je lepší nepamatovat si, nedělat to po svém. Je to tak? 

C:   Ano. 

T:   Říkala jsi, že nemá žádné podstatné problémy. A co nepodstatné problémy? Víš, 
když máš několik nepodstatných problémů, jakmile je spojíš, stávají se jedním 
podstatným problémem. 



C:   On půjde podle své obvyklé šablony. Je muž návyku. Jeho šablonou je pomodlit
se před snídaní a potom rozjímat v situaci, ve které nemůže být rušen. Ještě stále se
zdráhá komunikovat bez dohledu, ale dnes to přemůže. 

T:   Doufám, doufám. Víš, jak je toto důležité učinit. 

C:   Ano. 

T:   Musí být nezávislý. 

C:   Ano. 

T:   A ne být závislý na mně nebo na nějakém dohledu, ale úplně všechno čerpat z 
tebe. Záviset na Niterné mysli a na Absolutním Zdroji v tobě. Už ne na Petrovi 
Francuchovi nebo někom jiném, ale čerpat všechno z nitra. A ovšem Petr Francuch 
nebo kdokoli jiný může, víš, můžeme sdílet věci a můžeme, když je to nevyhnutelné, 
radit nebo ukazovat cestu, ale všechno se musí prověřit a čerpat z nitra. Je to tak? 

C:   Ano. 

T:   OK. 

C:   Všichni budou mít radost z výsledků dnešního ranního rozjímání, jsem si jista. 
Tam, kde jsme, je nádherně. 

T:   Tedy na vrcholku hory? 

C:   Ano. 

T:   OK. Chtěl bych si se všemi po jednom stručně promluvit, nebo tak dlouho, jak je 
nutné a ověřit, zda bychom měli postupovat tak, jak včera přišli, to jest začneme s 
Jenifer, poté s Adonisem, Dianou, Konfuciem, Mayou, Petrem, Páterem Piem a 
Nejvyšším? Čemu dávají přednost oni? Je v pořádku to tak udělat? 

C:   Petře, navrhuji začít s Jenifer. 

T:   OK. Děkuji Niterná mysli. Je připravena? 

C:   Ano. 

T:   Jenifer, převezmi nyní hlasivky, ústa, řeč H. a kvůli bezpečnosti se identifikuj. 

C:   Petře, jsem Jenifer. Uctívám a sloužím Pánu Ježíši Kristu, Nejvyššímu, Jednomu
Bohu Nedělitelnému, Stvořiteli vesmíru a Pánu a Vládci veškerého stvoření i pekel. 

T:   Děkuji Jenifer a vítej. Dobré ráno, jak se máš? 

C:   Jsem v pohodě. Vrchol hory je bezpečný. Jsme chráněni více než obvykle. Celý 
vrchol hory se třpytí v bílém světle. Nejsou tady žádné stíny. 

T:   Výborně. 



C:   Myslím, že můžeš pokračovat dalšími rádci. 

T:   Jak může, než přestaneš, jak ti může H. pomoci? A pokud budeš od něho 
potřebovat nějakou pomoc, dej mu vědět. Abyste si posloužili navzájem, víš. 

C:   Je velice příjemné být v mé současné formě a v tak příjemné společnosti. Hodně
se učím. Měla jsem nějaké těžkosti se vstřebáním všech informací, které mi poskytli 
druzí rádcové. Budu H. mnohem nápomocnější, když jsem si více zvykla na své 
nové prostředí. Miluji H., miluji všechny, kdo jsou tady se mnou, včetně tebe... 

T:   Ano, také tě mám rád. 

C:   ...Petře. 

T:   Také tě mám rád a vážím si tvé čestnosti. A jediné, co musíš udělat vždy, Jenifer, 
když máš nějaké potíže při asimilaci nebo přizpůsobení se, jediné, co musíš udělat, 
je obrátit se na našeho Milovaného Pána a požádat Ho o pomoc při přizpůsobení a 
odstranění těch potíží, a pocítíš úlevu. 

C:   Budu se učit. 

T:   Ano. Teď už jsi spokojená? 

C:   Ano. 

T:   Že se to nedá porovnat s tím, jaké to bylo, než ses přidala k nám?

C:   Absolutně ne. 

T:   Děkuji ti za tvou upřímnost. OK. Postarej se, abys každý den hovořila s H,. až 
půjde na vrcholek hory a až bude rozjímat, OK? 

C:   S radostí. 

T:   Dobrá, kdo chce hovořit jako další? Identifikuj se. 

C:   Tady je Adonis. 

T:   Dobré ráno. Identifikaci prosím. 

C:   Uctívám a sloužím Pánu Ježíši Kristu, Nejvyššímu, Jednomu Bohu 
Nedělitelnému, Stvořiteli všeho, co je a Pánu a Vládci veškerého stvoření i pekel. 

T:   Moc ti děkuji za tvou identifikaci. A jak se ti daří? 

C:   Velmi dobře. Vrcholek hory má dnes mimořádné požehnání, kvalitu krásy. 

T:   To je skvělé. 

C:   Teď tady bude více smíchu, více radosti. 

T:   To potřebujeme. 



C:   Strávím s H. více času. Bude u mne hledat radu ohledně toho, jaký má vztah k 
lidem. Mohu jej naučit, jak může být velmi duchovní, a přece být považován 
takříkajíc za člověka z lidu. 

T:   Dobře. 

C:   Předám mu hodně moudrosti. 

T:   Potřebuje to. 

C:   Ano. 

T:   Jak víš, a jak vím já i jak ví on. Je to skvělé Adonisi. Jak pokračují vaše líbánky? 

C:   Naprosto nádherné. 

T:   Těším se s tebou. Je ještě něco, co bys chtěl dodat? 

C:   Ne. 

T:   Děkuji ti, Adonisi, za tvou milou nabídku posloužit a pomoci H. v takové důležité 
oblasti jeho života. Buď nablízku, úzce spolupracuj, vy všichni. Dostatečně nablízku
a buď na 100% do všeho zapojen. 

C:   Jsme už velice blízko. 

T:   Dobrá. A pokud budeš potřebovat něco od H., prostě mu dej vědět, OK? 

C:   Určitě dám. 

T:   Děkuji. Tak, kdo je další, Diana? Deana, Deana, jak se má moje nádherná paní? 
Převezmi to. 

C:   Dobré ráno. 

T:   Dobré ráno, Diano. 

C:   Uctívám Pána Ježíše Krista, Nejvyššího, Jednoho a jediného Boha 
Nedělitelného, Stvořitele všeho, co jest a Pána a Vládce nebes i pekel. 

T:   Děkuji ti, Diano, za tvou identifikaci. Jak se máš a co se děje z tvého pohledu? 

C:   H. mě požádal o setkání v jeho stavu snění, ale minulý večer bylo lepší strávit 
čas v hlubokém transu se všemi jeho rádci a s Nejvyšším a vstřebávat informace, 
které získal včera. Budeme mít dostatek času být spolu. Jeho schopnosti jsou 
aktuálně intenzivně využívány na absorbování velkého množství informací, i když na
úrovni své vnější mysli zažívá toto vstřebávání jen z malé části. Jsem velice šťastná
s Adonisem. Jsem velice šťastná s rádci. Cítím k vám všem velikou lásku. 

T:   Děkujeme, také tě velmi milujeme. 

C:   H. se ode mne hodně naučí a trpělivost bude jedna z jeho lekcí. 



T:   Dobře, takový druh lekcí potřebujeme všichni, to mi věř. Zejména na této úrovni 
v zóně vymístění planety Země. Všichni potřebujeme trpělivost, naučit se trpělivosti.
Děkuji ti, Diano. Jak bys chtěla, abych to vyslovoval, Diana, nebo Deana, či je to 
jedno? 

C:   Tak i tak. 

T:   Tak i tak, OK. Děkuji. 

C:  Rádo se stalo, Petře. 

T:   Je ještě něco, co bys chtěla dodat? 

C:   Ne. 

T:   Dobrá, pokračuj ve svých šťastných líbánkách. 

C:   Moc ti děkuji. 

T:   A mám tě moc rád. 

C:   Také tě mám ráda, Petře. 

T:   A kdo bude hovořit dál? 

C:   Petře, hovoří Konfucius... 

T:   Můj starý přítel. 

C:   ...Dobré ráno... 

T:   Dobré ráno, příteli. 

C:   ...starý příteli. Uctívám a sloužím Pánu Ježíši Kristu, Nejvyššímu, Jednomu 
Bohu Nedělitelnému, Stvořiteli všeho, co jest a Pánu a Vládci nebes i pekel. 

T:   Děkuji ti za tvou identifikaci, můj starý příteli. Jak to všechno jde a jak se máš? 

C:   Znamenitě. 

T:   To velice rád slyším. 

C:   Máme radost z pokroku H., zejména v jeho stavu spánku. 

T:   Minulou noc? 

C:   Ano. Má mírný šokový stav. 

T:   Proč? 

C:   Tento týden pojme mnohem více informací. Ale jak víš, zůstalo nám hodně 
domácích prací, abychom pouklízeli jeho duchovní domov od odpadků, které po 



sobě zanechaly intenzivní aktivity negativního stavu. Toto je obzvláště důležité v 
oblasti, za kterou jsem zodpovědný já a tento úkol je tak rozsáhlý, že stav spánku je 
pro toto nejvhodnější. Ale postupně se bude cítit příjemněji a klidněji, jak bude toto 
břemeno odstraňováno a během jednoho týdne lineárního času budeme mít tento 
nejtěžší úkol v podstatě dokončený. Toto je priorita. 

T:   Správně. Asi za týden lineárního času? 

C:   Ano. 

T:   Myslíš do příští neděle? 

C:   Ano. 

T:   OK. Je něco, co můžeme učinit, nějaké specifické problémy, které je potřeba 
okamžitě vyřešit či je lepší, aby se o ně postaral sám, když cestuje nebo spí? 

C:   Plán je, že sezení se odehrají na začátku jeho cest, takže množství času, kdy by 
měl provádět rozsáhlé rozjímání, bude poněkud omezen, aby se hlavní část jeho 
transformace mohla odehrát v jeho stavu spánku. Jak vidíš či slyšíš, významné 
množství práce bylo dokončeno už první noc. 

T:   Dobře. To rád slyším. 

C:   On je velice vnímavý. Poslední překážka, ale stále je to velmi velký úkol. 

T:   Jediné, čím jsem byl mírně zklamán, bylo to, že ráno nerozjímal, když vstal. 

C:   Naučí se to. 

T:   Tak trochu se spoléhal na toto sezení, a to v budoucnu vůbec nebude. Pověz 
mu, připomeň mu, že i když má sezení se mnou, neznamená to, že nemá 
zodpovědnost mít své vlastní sezení ze své vlastní svobodné vůle jako první věc, 
když ráno vstane. Co ty na to? 

C:   Rychle se to naučí. 

T:   Možná je to tak trochu i moje chyba. Víš, měl jsem to navrhnout minulou noc, 
než jsme skončili. Považoval jsem za samozřejmost, že to chápe. Dobrá, nedošlo k 
žádné újmě a já doufám, že nejsi kvůli tomu mrzutý. 

C:   Ne, přece jen přišel na vrchol duchovní hory a naneštěstí, ne naneštěstí, v té 
době byl ve sprše a tehdy měl náhle zážitek, že každý je ve sprše a on v rozpacích 
vycouval... 

T:   Bahhhh? 

C:   Ale... 

T:   Musí se učit všechno správně. 

C:   ...naučí se, že toto může být pro všechny velice příjemný zážitek. 



T:   Samozřejmě, že nejen to, ale jak dobře víš, a jak vím já a všichni na vrcholku 
hory, a ať se to dozví také on, toto je také symbolická situace, když jdeš do sprchy, 
duchovně, víš, s čím souvztaží voda? Voda souvztaží s čističem pravdy. Pravda, 
která očišťuje. Takže když jste všichni společně ve sprše, pomáháte si v procesu 
očišťování, očisty ducha a duše, tak jak to dělá on se svým tělem, souvztažně. Je to 
tak? 

C:   Ano, rozpoznal to na intelektuální úrovni, ale měl s tím problém na fyzické 
úrovni. Ale na to si zvykne... 

T:   Nesmysl... taková hloupost. (smích) Není tam nějaký zbytek té viny nebo něco 
takového? Dobře, zajisti, že to bude odstraněno, OK? 

C:   Usilovně na tom zapracujeme. 

T:   OK, děkuji. Oh... můj Bože. Nejsou ti lidé blázniví, řekni? 

C:   Máš tam svět vzhůru noha, příteli můj. 

T:   No já vím, já v něm žiju. Jak víš, není to snadné. Nuže, také jsi tu býval, víš, před 
několika tisíci lety. 

C:   Jsem velice rád, že jsem odešel. 

T:   Nic ti nevyčítám. OK, máš ještě něco, co musíš dodat nebo říct či oznámit? 

C:   Ne, on bude poslouchat nebo poslouchá naši konverzaci s velkým zájmem, tak 
doufám, že ses pro jeho vědomou mysl vyjádřil jasně. 

T:   Dobře. No, on bude také poslouchat tyto nahrávky, víš, takže mu to bude 
připomenuto. Víš, ještě jednou, nemohu ti dostatečně jasně vyjádřit, jak jsem rád a 
jak se těším, že ty, můj starý, dávný příteli jsi součástí této věci. 

C:   Jsme spolu dlouho. 

T:   A já, víš, mám tě skutečně rád a vážím si tě. 

C:   I já nepochybně cítím to samé k tobě, Petře. 

T:   Děkuji, pane. A až přijde na návštěvu, víš, nebo až ho my někdy budeme moct 
navštívit v jeho městě, jsem si zcela jist, že ho budu chtít uvést do transu a 
promluvit si s tebou skrze něj, bude-li to vhodné. 

C:   I já to učiním s velkou radostí. 

T:   Děkuji ti, Konfuciusi. Mějte se spolu velice pěkně. 

C:   Děkuji ti, Petře. 

T:   OK, kdo je další? 

C:   Petře, tady je Maya. 



T:   Dobré ráno, Mayo. 

C:   Uctívám a sloužím Pánu Ježíši Kristu, Nejvyššímu, Jednomu Bohu 
Nedělitelném, Stvořiteli všech nebes a všeho, co jest, a Pánu a Vládci nebes i pekel. 

T:   Děkuji ti za tvou identifikaci. Jak se máš, Mayo? 

C:   Mám se skvěle. Vrchol hory je dnes přepychový. 

T:   Oh, to jsem rád... 

C:   Je zelenější, s rostoucími květinami a stromy. Udělám z něho velice uklidňující 
nádherné místo našich shromáždění. 

T:   Oh, to jsem rád. Vidíš, že víš, jak na to. Jsi v tom mistr. 

C:   Ano. Toto vzbudí v H. hlubší uznání k přírodě, aby byl stále obklopen... 

T:   Krásou stvoření našeho Pána. Není to nádherné? 

C:   Ano. 

T:   Oceňuji tvou něžnost, jemnost a laskavost a dobrou péči a mám tě rád. 

C:   Mám tě ráda, Petře. Mám ráda všechny, co jsou tady. Vážím si příležitosti sloužit.
Moc se od ostatních učím. 

T:   A oni se učí od tebe. 

C:   Ano. 

T:   Není to nejlepší způsob, jak si vzájemně prospět? 

C:   Ano. 

T:   O tom je bezpodmínečná láska a moudrost. 

C:   Zkušenosti, jež bude mít H. jak v těle, tak i duchovně, budou zesíleny mým 
jemným dotykem do jeho okolí. Všechno roztřpytím krásou a láskou. 

T:   Nádherný úkol. Jsi zahradnice Nejvyššího. Takový překrásný symbol, že? 

C:   Miluji Pána a sloužím Mu. 

T:   Ano. Moc ti děkuji, Mayo. 

C:   A lásce H. k přírodě dodám velkou hloubku a vášeň. 

T:   Budeš-li od něj potřebovat nějakou pomoc, prostě mu dej vědět, OK? 

C:   Dám. Je ke mně vnímavý. 



T:   Dobře. 

C:   Potřebuje můj něžný dotek. Také jsem se bavila jeho reakcí dnes ráno. 

T:   Ve sprše? (smích) 

C:   Ano. Musí se moc učit. 

T:   Dobrá, pomoz mu... 

C:   Určitě mu pomohu. 

T:   ...učit se náležitým duchovním způsobem. Jak řekl můj starý dobrý přítel 
Konfucius, jsme ve světě vzhůru nohama. Potřebuje se naučit náležité způsoby. Při 
dalším sprchování se tam všichni objevte, OK? A společně se skvěle bavte. Ať se 
naučí. 

C:   Připravím zvláštní místo na koupání na vrcholu hory. 

T:   OK. 

C:   Budeme tu mít nádherný vodopád. 

T:   Oh, to je milé. Jenž souvztaží s pravdou. S očišťující pravdou. 

C:   Ano. Bude si užívat ranní očistu své duše a těla, obrácen na východ a s 
vodopádem a s námi všemi. 

T:   Bavte se. 

C:   Právě to stavím. 

T:   Dobře, bavte se spolu a užijte si. 

C:   Určitě to uděláme. 

T:   Díky, ještě něco? 

C:   Ne. 

T:   Je tak milé, že tě máme. 

C:   Je tak milé s tebou hovořit. 

T:   A kdo bude hovořit dál? 

C:   Artur... 

T:   Petr. 

C:   Petře, tady je Páter Pio. 



T:   Oh, dobré ráno, Pátere. 

C:   Uctívám Pána Ježíše Krista, Nejvyššího, Jednoho Nedělitelného, Stvořitele 
nebes i země, Pána a Vládce všeho, co jest. Dobré ráno. Omlouvám se, že jsem 
použil nesprávné jméno. 

T:   Oh, to je v pořádku. Žádný problém. Artur je jedním z nás. 

C:   Cítím jeho přítomnost. 

T:   Dobře. Sloužíš Jednomu Bohu Nedělitelnému? 

C:   Ano. 

T:   Takže, jak se máš, Pátere? Jak to všechno probíhá z tvého pohledu? 

C:   Jsem trochu zmatený. 

T:   Oh? 

C:   Učím se více, když jsem tady. 

T:   Proč jsi zmatený? 

C:   Toto je pro mne nečekaný úkol. 

T:   Jsi tady úplně nový? 

C:   Ano. Můj úkol má zjevně hodně do činění s pokorou H. Ještě stále to vyžaduje 
práci v této oblasti, ale nic takového, s čím by bylo třeba dělat si moc starostí. 
Znovu, jak řekl náš bratr Konfucius, jeho duchovní domov potřebuje velký úklid a 
toto je úkol, který si vychutnám. Cítím, že jak padají jeho bariéry, takže to umožní, 
aby se místem jeho zájmu stala pravá pokora. Jeho zájmů, jež se vytvářejí po celý 
jeho život. Má nesmírné štěstí, Petře, jak víš, že tráví tento čas s tebou. Vůbec nemá 
představu o tom, co se skutečně dovídá. Já jsem strávil celý život, 24 hodin denně, 
hledáním a nemám nebo neměl jsem tuto příležitost. 

T:   Jak privilegovaný potom je. 

C:   Ano. A naučí se pokoře, jak se tento faktor stane zřejmým. Jeho konverzace 
mezi sezeními je v podstatě tak trochu nervózní reakcí na poznání na hranici jeho 
uvědomění a to v něm vyvolává pocit bezpečí hovořit o věcech neformálně. Vím, že 
se neurazíš. 

T:   Ne, ne, dokonale to chápu. 

C:   Neměl jsem tu výsadu poznat tě předtím a těším se na to, že s tebou strávím 
hodně času. 

T:   Jsem ti kdykoli k službám. 



C:   Naučil jsem se hodně o lásce, o tom, jak neuctívat Pána Ježíše Krista, když jsem
byl v těle; ale naučil jsem se také vynikající kontrole, kterou má jedinec nad svým 
tělem vytvářením ran a všech těch mani... 

T:   Manifestací? 

C:   Ano. Toto bude H. moc zajímat, aby se mohl naučit kontrolovat své fyzické tělo 
skrze duchovní prostředky. Pouze v tomto případě, v jeho případě, budou použity na
pozitivní, zdraví prospěšné účely. 

T:   Správně. Naučí se, že duchovní zákony přesahují fyzické a přírodní zákony, a 
proto může být všechno kontrolováno a regulováno z duchovní pozice, z nitra. 

C:   Ano. 

T:   A pomůžeš s tímto? 

C:   Ano, budu na tom pracovat. 

T:   Děkuji ti, vážím si tvé pomoci. No, doufám, že si zvykneš a tvůj zmatek pomine. 

C:   Je to jeden z mých prvních... 

T:   Úkolů? 

C:   Ano. 

T:   Od doby, co jsi opustil planetu Zemi, zónu vymístění? 

C:   Ano. Taková byla skutečná pravda. Byl to spíše šok. 

T:   Když jsi přišel do duchovního světa? 

C:   Ano. 

T:   Se všemi těmi nepravdami a zkresleními katolických doktrín? 

C:   Ano. 

T:   Prožil jsi těžké časy? 

C:   Ano. Takže nejsem pryč z těla dlouho a oni stále ještě zneužívají mé zkušenosti. 

T:   Dobrá, mohu tě ujistit, pokud ti mohu nějak pomoci, že jediné, co musíš udělat, 
je požádat o to na vrcholu hory. 

C:   Určitě to udělám. A znovu říkám, že jsem privilegován, když znám, když mám 
příležitost poznat toho, kdo zná pravdu, zatímco je ještě stále v... 

T:   Těle? 

C:   ...těle. 



T:   Nuže, také já jsem privilegován, že to Nejvyšší zjevil skrze mne a jsem za to 
vděčný. A skutečně si vážím tvé čestnosti, pokory a poníženosti a tvé 
bezpodmínečné lásky a mám tě velice rád, bezpodmínečně. 

C:   Také tě mám rád, Petře. 

T:   Děkuji. 

C:   A znovu říkám, že si vážím příležitosti tě poznat. Toto je pro mne vzrušující 
příležitost. 

T:   Je mi potěšením. Je ještě něco, co bys chtěl dodat, příteli můj? 

C:   Ne, děkuji. 

T:   Moc ti děkuji. Nuže, chce duch Petra něco sdělit skrze hlasivky či ústa H.? Nebo 
to není nutné? Kódové jméno Hamedaiel, kódové jméno Hamedaiel... 

C:   Petře? 

T:   Ano. 

C:   Hovoří... 

T:   Hamedaiel? 

C:   ...Hamedaiel. 

T:   Dobrá, ty také se musíš identifikovat jako ostatní. 

C:   Také já, jak víš, uctívám Pána Ježíše Krista, Boha, Nejvyššího, Jednoho Boha 
Nedělitelného, Stvořitele nebe a země a Pána Vládce nebes i pekel. 

T:   Děkuji. Tak co jsi chtěl říci? 

C:   Jen že se těším, že jsem s rádci H. a že... 

T:   Milí lidé. 

C:   ...že mu budu radit a ovšem, že jsem byl zapojen do toho stavu minulou noc. 
Takže, prosím, buď klidný s ujištěním, že pěkně postupuje a potom, jak... Také jsem 
se bavil jeho reakcí dnes ráno. Mimořádně jsem se bavil. Bude se... rychle se to 
naučí. 

T:   Vytvořila Maya to místo na koupání, ten vodopád? 

C:   Ano, je to překrásné. 

T:   Dobře. Řekni jí, že ji máme rádi a děkujeme jí. 

C:   Používá Pánův materiál... 



T:   Oh, hahah, Stvořitelův... 

C:   ...a vytváří úplný ráj na vrcholku hory. Mám pocit, že to budou spíše havajské 
než švýcarské Alpy. 

T:   No, to je jedno. Každopádně, vždy se mi více líbí tropická, bujná vegetace. Více 
to souvztaží s rájem než skalnaté Alpy, víš, chlad a sníh a to všechno, co 
neobsahuje žádnou lásku. Zato teplo v tropech, to obsahuje více lásky. 

C:   Vzduch už voní květinami a jsou tady ptáci. 

T:   Poslouchej, postarej se, abys trávil hodně času tím, že budeš pomáhat Páteru 
Piovi. 

C:   Určitě budu. Se zájmem jsem poslouchal jeho komentář, a on hrozně trpěl. 

T:   Vím, a zaslouží si všechnu naši lásku a podporu. Je to nádherná lidská bytost. 

C:   Velmi pokorný muž. 

T:   Ano. OK, je to všechno? 

C:   Ano, Petře, to je vše. 

T:   Děkuji. Pečuj o H. se všemi ostatními tím, že se dobře postaráš sám o sebe. 
Dobře, teď bych chtěl hovořit s posledním, jediným Nejvyšším, Nejvyšším 
duchovním rádcem, Nejvyšším, Pánem Ježíšem Kristem, Jedním Bohem 
Nedělitelným, kdo je Pánem, kdo je Stvořitelem veškerého stvoření, toho, co jest, a 
Pánem nebes i pekel. Nesporným Pánem, Absolutním Pánem. A Nejvyšší udělá 
shrnutí a řekne vše, co bude potřebné. Samozřejmě, že po správné identifikaci. 

C:   Petře, toto je Pán Ježíš Kristus, Nejvyšší, Jeden Bůh Nedělitelný, co stvořil 
všechna nebesa a všechno, co jest, a Pán veškerého stvoření i pekel. 

T:   Děkuji ti za tvou identifikaci. Jak si počíná H. z tvého pohledu? 

C:   H. si vede dobře. Učí se milovat. Jeho láska rapidně roste. Toto konkrétní sezení
bude pro něho nanejvýš pamětihodné, neboť cítí teplo a lásku svých nových přátel 
a rádců. Cítí se mnohem příjemněji v této atmosféře, než se cítil v jakékoli jiné 
pseudoatmosféře, jež byl vystaven v minulosti. Ty, Petře, jsi vykonal vynikající práci 
v jeho transformačním procesu a ačkoli má před sebou ještě dlouhou cestu, bylo to 
nanejvýš produktivní období jeho života, a možná jedno z nejproduktivnějších 
během jeho bytí. 

T:   To rád slyším. 

C:   Tvůj dlouhotrvající vztah s ním samozřejmě pomohl na všech úrovních. Tvoje 
schopnost komunikovat s ním je multidimenzionální, multiúrovňová a jak víš, i tak s 
ním komunikuješ neustále. 

T:   To je pravda. 



C:   I když bylo setkání tváří v tvář nesmírně důležité, jak víš, veškeré stvoření se 
tomuto setkání přizpůsobilo, jak víš. 

T:   To je pravda. 

C:   A bylo to velice pozitivní přizpůsobení se. 

T:   To rád slyším. 

C:   Vaše propojení tvoří sílu, která je mimo schopnosti vás obou ji pochopit, ale 
pochopitelně se těším. A kéž byste se vy všichni podívali za hranice produktivní 
povahy tohoto setkání a transformačního sezení, na lásku a radost, které budete 
všichni prožívat díky tomuto setkání. H. se konečně naučí prožívat radost a štěstí a 
krásu a jeho úroveň pohody v těle, třebaže bude stále nelehká, bude značně 
usnadněna jeho poznáním, které získal na vědomé úrovni. Máš nějaké otázky? 

T:   Je nevyhnutelné, aby se dozvěděl, proč si zvolil daný typ rodičů a život s 
pocitem viny na takovou dlouhou dobu - 52 let? Jaké v tom bylo poučení? 

C:   Jeho rodiče byli vybráni z mnoha důvodů. Jeho otec je čtenář, člověk s 
ohromným množstvím poznání získaného z knih a měl vynikající knihovnu a fakticky
uctívá knihy. H. se tedy narodil s ohromnou zvědavostí, kterou bylo možné 
uspokojit jen rozsáhlým čtením. Jeho matka byla absolventkou univerzity, ale 
nebyla čtenářkou, takže aby se dozvěděl mnohé věci o světě, které potřeboval, 
musel začít se čtením ve velmi mladém věku a musel přečíst tisíce knih všech 
možných žánrů. A ovšem měl velké množství zkušeností. Jeho otec posloužil 
mnoha účelům, kromě schopnosti motivovat H. Jeho matka byla milující matkou, 
která sama měla nešťastné dětství a která měla původně opustit své tělo ve velice 
mladém věku, a vytrpěla si hodně fyzické bolesti, aby zůstala ve svém těle, aby 
dohlížela na H. po tyto dlouhé roky. Ona byla vyvažujícím faktorem vůči jeho otci. Ve
tvém světě není vina neznámá. 

T:   Je na ní téměř vybudován. 

C:   On teď rychle odhodí své břemeno viny. Ale ono fungovalo jako ohromný 
motivační faktor, který mu pomohl projít mnoha, mnoha, mnoha profesemi, jež se 
naučil, což všechno bude velice potřebné pro dokončení jeho poslání. Jeho 
poznatky ohledně publikování, například, mohly být získány jen za velice 
nezvyklých okolností. A ovšem na vědomé úrovni bude jeho poznání v této oblasti 
velice užitečné. 

T:   Takže to posloužilo svému účelu. 

C:   Správně. A jeho otec byl motivačním faktorem v jeho vzdělávání ve 
vydavatelském podnikání. Jeho otec byl spisovatelem a publikoval hodně věcí, léta 
psal články do týdeníků, měl v této oblasti hodně zkušeností a byl spoluautorem 
jeho první knihy. Takže R. posloužil mnoha účelům. Byl také všeuměl, takže se H. 
necítil nepříjemně, když měl vícero zaměstnání jako jeho otec, zatímco jiný otec 
mohl zapadnout v jednom zaměstnání na celý svůj život a způsobit, že H. by se cítil 
při změnách krajně nepříjemně, jelikož H. neustále měnil své zaměstnání. 

T:   Uhhmmm. 



C:   I když hlavním tématem bylo vždy získávání peněz, oblast finančního 
managementu, zároveň dokázal mít neskutečný počet jiných profesí. 

T:   OK, takže teď bude chápat důvod a užitečnost této inkarnace skrze tyto rodiče a 
poučí se z viny. Samozřejmě, když už byla ta lekce naučena, není více nutné cítit 
vinu. 

C:   Ano. Myslím, že to chápe. 

T:   Ano. To je sugesce. Nuže, nemyslím, že mám další otázky. Dosáhli jsme všeho, 
co bylo nezbytné dosáhnout v tomto procesu? 

C:   Ano, a chci ti opět složit poklonu, Petře. 

T:   Děkuji. 

C:   A poděkovat H. za jeho účast a výdrž při následování vedení, i všem ostatním, 
kteří se zúčastnili tohoto procesu, včetně E. a G. a A. a M i tvé krásné manželky 
Glorie. 

T:   Děkuji. Je ještě nějaké další poselství, které máš momentálně pro H. nebo pro 
mne? 

C:   Ne. Prosím pochop, že dosažení cíle někdy vyžaduje velice nezvyklé směřování 
činnosti a celý proces H. byl využitý jako série tréninkových zkušeností pro 
Centrum, jakož i pro H., takže všichni se hodně naučili. 

T:   Chápu, ano. 

C:   Nikdo by se tedy neměl cítit rozrušený ohledně toho, co se stalo, protože toto 
všechno se mělo stát. Děkuji ti v tomto za tvou pomoc, Petře. 

T:   Bylo mi potěšením. A považuješ nyní tento proces za kompletní? 

C:   Ano. Je to začátek, je to dobrý začátek pro jeho... 

T:   S pochopením, že to teď převezme a bude pokračovat v růstu? 

C:   Ano. 

T:   Pod Tvou záštitou, vůdcovstvím a vedením a předsednictvím, s jeho duchovními
rádci a jeho Niternou myslí na vrcholku hory. 

C:   Ano. 

T:   Děkuji. Dobrá, poslední věc, kterou jsem chtěl učinit, je požádat Tě opět, abys 
důkladně prozkoumal, prověřil světlem každý jednotlivý kout, každou jednu buňku 
jeho ducha, duše, těla, mysli, myšlení, všechno a zjistil, zda tam nefunguje něco 
škodlivé, zlé a negativní, co je třeba odstranit předtím, než skončíme, je-li třeba 
cokoli odstranit. Velice důkladně... (Velmi dlouhá pauza.) 

C:   Petře? 



T:   Ano. 

C:   Nevidím žádnou kontaminaci. 

T:   OK. Takže můžeme jít v pokoji? 

C:   Ano. 

T:   OK, takže tímto prohlášením jsme dokončili proces duchovní transformace H. s 
pochopením, že toto je začátek nového života a neustálého duchovního pokroku, 
krok za krokem, každý den, s každodenním cvičením a rozjímáními, duchovním 
autohypnotickým transem, chozením na vrchol hory kvůli poučení a kvůli výměně a 
čerpání všeho z Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jediného Boha Nedělitelného, v 
jednotě, ve shodě, v souladu a ve spojení se všemi duchovními rádci H. a ovšem s 
jeho Niternou myslí. Vědomá a vnější mysl nyní začnou být pokorným služebníkem 
Niterné mysli, takže teď bude všechno přicházet z Niterné mysli a od těch, kteří jsou
tam přítomni z Nejvyššího, a více už ne z vědomé a vnější mysli. Toto je správná 
posloupnost a toto je náležitý postup, který se tímto doporučuje H. dodržovat. 
Dohodnuto? 

C:   Ano. 

T:   Děkuji. A tímto končíme toto sezení s vděčností a poděkováním všem, kteří se na
něm podíleli. V první řadě Nejvyššímu, všem duchovním rádcům a Niterné mysli H., 
a také H. za to, že byl trpělivý, ochotný podstoupit tento proces kvůli pomoci sobě 
samotnému a všem a kvůli poučení a aplikování tohoto poučení v jeho každodenním
životě. To je vše. 

Na závěr přepisu procesu duchovní transformace H. by chtěl autor této knihy učinit 
následující komentáře: 

Na základě přísného dodržování pravidel intenzivní duchovní hypnoterapie a 
následování náležitých postupů po celou dobu, bez jakýchkoli odchylek, proces H. 
probíhal hladce, jasně, stručně a k věci. H. přijal a pochopil důležitost neustálého 
prověřování, bezpečnostních kontrol, čištění a očisty v duchovní autohypnóze 
jedince každodenně během svého pozemského života. H. se moudře rozhodl ze své 
vlastní svobodné vůle následovat sugesce a rady v tomto ohledu, které mu byly 
dány na závěr jeho procesu. Proto se jeho život skutečně transformoval. Následné 
navazující sezení po deseti měsících jasně ukázaly, že H. nastoupil pevně na cestu 
svého neustálého duchovního pokroku, růstu a zlepšování ve všech aspektech 
svého osobního i profesního života. 

Velice důkladná analýza života H. a dalších klientů po dokončení intenzivní 
duchovní hypnoterapie velmi jasně naznačuje následovný životně důležitý, 
rozhodující a významný fakt, který by si měl každý hypnoterapeut, jakož i klient 
neustále uvědomovat a být ve střehu: 

Nejcitlivějším a nejnebezpečnějším obdobím pro klienta po dokončení procesu je 
doba okamžitě po jeho návratu domů. Prvních několik dní či několik týdnů po 
dokončení procesu bude rozhodných pro stanovení, zdali se klient osvobodí, či 
neosvobodí z negativního stavu nebo zda sklouzne, či nesklouzne zpět do svého 



předešlého stavu, který byl charakterizován tím, že byl obětí negativního stavu, což 
se projevovalo jeho symptomy a problémy. 

Jedním z mnoha důvodů, proč je tomu tak, je to, že každý klient je po dokončení 
toho procesu pochopitelně rozradostněn a takříkajíc v sedmém nebi. Za takových 
podmínek je tendence značně oslabit svoji ostražitost a bdělost s pocity, že 
všechno je v pořádku a že vše bylo vyřešeno, a proto se nic nemůže pokazit. Při 
takovém postoji a pocitech má toužebné přání vnější mysli klienta tendenci převzít 
vedení a do jeho stavu zpět prosáknou přání a projekce jeho ega. Nebezpečí této 
situace tkví v tom, že nyní je toto toužebné přání, pocity a projekce jeho ega 
považováno za produkt jeho pravé Niterné mysli, Nejvyššího a jeho duchovních 
rádců v jeho pravé Niterné mysli. Takový faktor vede k širokému opětovnému 
otevření vrat negativnímu stavu, který zase zajistí návrat negativních entit do 
klientova života. Tentokrát jsou však negativní entity mazanější a lstivější a 
postupně zaujmou roli klientových pravých duchovních rádců, roli jeho Niterné 
mysli, a co je nejnebezpečnější, roli pravého Nejvyššího. Postupně nahrazují 
všechny jedincovi pravé duchovní rádce, jeho pravou Niternou mysl a pravého 
Nejvyššího. Tyto negativní entity taktéž zaujmou vnější formy a podoby jedincových
duchovních rádců a Nejvyššího, aby měl klient jediný dojem a pocit, že má skutečně
co do činění se svou pravou Niternou myslí, pravými duchovními rádci a pravým 
Nejvyšším. 

Zanedbávání provádění své duchovní autohypnózy každodenně, dvakrát či třikrát 
denně, a vykonávání bezpečnostních procedur a podstoupení důkladné očisty a 
čištění, jakož i podstoupení důkladného sebezkoumání, sebevyšetření a 
sebeprohledávání ohledně svých tužeb, přání, požadavků, myšlenek, chování, činů, 
motivací a úmyslů, ať by byly jakékoli, je nanejvýš nebezpečnou nástrahou tohoto, 
jakož i jakéhokoli jiného terapeutického postupu a metodologie. 

Pokud si klient neuvědomí tuto nástrahu a nechá se ukolébat iluzorní bezpečností 
svého stavu po intenzivní duchovní hypnoterapii, bude mít tendenci buď se stát 
jakýmsi falešným, farizejským prorokem, pseudoguru, členem nějakého kultu, který 
poslouchá a následuje rady svých pseudoduchovních rádců, nebo klient bude 
veden ke zpětnému duchovnímu sklouznutí či k návratu k předešlému negativnímu 
životnímu stylu, bez jakéhokoli pocitu užitku z intenzivní duchovní hypnoterapie. 

Každý případný duchovní terapeut i všichni klienti by měli vzít toto varování vážně 
do úvahy. 


