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Předmluva
Já jsem Alfa a Omega začátku a konce, toho co jest, toho co bylo a toho co má
přijít. Odhalení 1:8
Tato věta popisuje “život” a ne muže na nebi, nebo boha, který vypadá jako člověk.
Ničíš slovo Boží skrze své tradice, které jsi předal. Značka 7:13.
Jinými slovy, Bible říká, že tradiční náboženství ničí pravdu Boží. Bible je centrem
křesťanského náboženství, oni však nevidí, co říká.
Co když jsou Bible a další náboženské knihy špatně vykládány?
Co když se v Bibli a ostatních náboženských knihách nachází pravda, ale nikdo ji
nevidí. Tato kniha používá vědu, filosofii, náboženství, umění a inspiraci k odhalení
neviděné pravdy. Ukazuje, že většina skvělých proroků, filozofů a básníků říká tu
samou věc, ale téměř nikdo z nich neví, co to je.
Ježíš říká něco kompletně odlišného od toho, co si křesťané myslí.
Náboženské knihy nejsou naplněny pouze mýty a morálními příběhy, jak si spousta
lidí myslí. Obsahují také pravdu a jsou pouze špatně vykládány náboženstvími.
Nová interpretace bude to nejlepší, co se kdy mohla náboženstvím přihodit.
Náboženství začne dávat smysl a lidé mu budou poprvé v životě schopni porozumět.
To udělá náboženství mnohem více populárním, než kdy bylo. Tradiční
náboženství se nezmění, to pouze lidé budou schopni v něm vidět pravdu.
Náboženství bez pravdy je jako žárovka bez el. proudu. S pravdou, náboženství
bude znovuzrozené a nastane exploze ve spirituálním růstu. Náboženství již
nebudou muset být založená na slepé víře.
Pouze pravda: Pravda o životě a smrti může být vysvětlena bez jakékoliv reference
k náboženství a někteří lidé by to tak i preferovali, ale více jak polovina lidstva je
zapojena v nějakém náboženství. Proto, aby pravda mohla být zcela vysvětlena, tak
musí zahrnovat všechna náboženství. Takto je to jediná cesta, jak nás všechny
spojit.
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Newton, Tesla a Einstein byli největší vědci a byli to také mystici. Věda a
náboženství mají rozdílné kousky skládačky života a lidé potřebují obojí, aby se
mohli dozvědět základní pravdu života. Tato kniha je poprvé spojuje.
Věda bez náboženství je chromá a náboženství bez vědy je slepé. Albert
Einstein.
K poznání pravdy nepotřebujete být chytří, ale potřebujete být racionální a upřímní a
vědět pár věcí, které nemohly být známy, až nyní.
Slovo “Apokalypsa” znamená odhalení a ne konec světa.
Význam apokalypsy je pravý opak toho, co si většina lidí myslí. Neznamená to konec
světa, ale znamená to odhalení ukrytého tajemství a počátek nebe na Zemi.
Apokalypsa je začátek nyní.
Mnoho věcí je naopak, zrcadlový obraz, toho, co si lidé myslí. Například si lidé myslí,
že je to kontext obklopující prohlášení, který odhaluje smysl prohlášení a to je
pravdu u běžných knih. U Bible je to naopak. Kontext ukrývá smysl. Je třeba kopat
skrze spoustu kamenů, než narazíte na nugety zlata, které skála obsahuje.
Ježíš řekl “Až se venkovní stane vnitřním a nižší vyšším, pak dosáhne tento
svět míru.
“Dokud věci, které dělá pravá ruka nebudou stejné jako ty, co dělá levá ruka a
ty nalevo stejně jako napravo a ty, co jsou nahoře jako ty, co jsou dole a ty, co
jsou vzadu jako ty, co jsou vpředu, tak neobdržíš znalost království.” Jednání
Petra XXXVIII.
Petrovi byli dány klíče od království a horní citace je klíč k němu.
Tato kniha obsahuje nové a rozdílné interpretace Bible, ale není pouze o
náboženství. Je o pravdě o druhu pravdy, kterou si můžete sami ověřit. Je to celé
nové a pravdivé a odhaluje ty nejlepší možné zprávy. Otevřená mysl je při četbě
požadována.
Nová a odlišná odhalení není jednoduché přijmout. Nenechte se věcmi, se kterými
nesouhlasíte odradit od dalšího čtení. Mnoho věcí, se kterými nebudete souhlasit,
nebo jim nebudete rozumět, bude dávat smysl později v této knize.
Někdy lidé drží základní přesvědčení, které je velice silné. Když jsou konfrontováni
důkazy, které jdou proti tomuto přesvědčení, tak nové důkazy nemohou být
akceptovány. To by vytvořilo pocit, který je extrémně nepříjemný a nazývá se
kognitivní disonance. A protože je tak důležité chránit základní přesvědčení, tak si
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racinalizují, ignorují a dokonce odmítnou cokoliv, co není v souladu se základním
přesvědčením. Franc Fanon.
Kognitivní disonance: Poznejte tato dvě slova. Je to neviděný nepřítel lidstva. Má
na svědomí války, zločin a utrpení více, než cokoliv jiného, protože brání lidem, aby
se učili a změnili. Pokud jste připraveni porazit vaší kognitivní disonanci a poznat
pravdu života, tak pokračujte ve čtení.
Zachránit všechny: Je důležité pochopit, že se nepokoušíme nikomu, nebo něčemu
ublížit. Chceme napravit lidi a instituce, které jsou vadné a které-ří jsou nemocné-ní
a nakaženi BS (bullshit=hovadiny). My pouze máme na to lék. Chceme, aby se
každý napravil a to zejména “zlí hoši”. Nejsme ničí nepřítel a chceme pro lidi to
dobré. Až lidé žijící ve světě, kde jeden druhého navzájem požírají, ve zvířecím
světě, hrají mocenské hry, hry na zbohatnutí a slávu uvidí pravdu, tak si uvědomí, že
si jsou svým vlastním největším nepřítelem. Změní se, protože to bude v jejich
nejlepším zájmu. Změní se ze sobeckých důvodů a to bude v pořádku, pokud budou
vidět pravdu života a naskočí na cestu směřující k ráji na Zemi.
Slovo “hřích” znamená “minout cíl”. Nemá to nic společného s porušením
náboženských, nebo morálních pravidlech. Jediná věc, kterou můžete udělat proti
Bohu/životu je, uzavřít se před pravdou a životem a to je to, co každý nyní dělá.
Nepustit dovnitř pravdu a život je jediný způsob, jak minout označení, jak zhřešit.
Nejhorší hřích je nepoznat pravdu života, když můžete. Pravda a život musí být Bůh,
takže lidé, kteří ignorují pravdu, nebo dávají přednost jiným věcem, svým jednáním,
touhami a činy říkají, že nechtějí znát Boha. A to musí být největší hřích.
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Úvod
Přijatá, ale mylná interpretace Boha v kostce je taková:
Bůh, který vypadá jako člověk, stvořil Zemi a vesmír za šest dní, asi tak před deseti
tisíci lety. Odpočinul si sedmý den. Potom stvořil muže a ženu ( Adam a Eva ) a ti
spolu šťastně žili v zahradě Eden. Potíž byla v tom, že také stvořil anděla, který se
proti němu obrátil. Anděl převlečený za hada přemluvil Evu, aby přemluvila Adama,
aby snědli nějaké ovoce, které jim Bůh zakázal jíst. Adam si kousnul a Bůh je za to
oba vykopnul z ráje a proklel je, včetně jejich potomků a tedy včetně nás.
Asi před čtyři a půl tisíce let, měl Bůh lidí již plné zuby a utopil všechna pozemská
zvířata, kromě jedné rodiny a páru zvířat od každého druhu ( a co rostliny?), které
naložil do lodi, kterou si postavili. Jejich potomci znovu osídlili planetu, ale lidstvo
bylo stále prokleto. Nový zákon v Bibli říká, že Bůh poslal svého jediného syna
(Ježíš), který byl také bohem na Zemi, aby se tu zjevil a ukázal lidem cestu. Poté, co
učinil nějaké zázraky a tříletém modlení, našel dvanáct lidí. Potom se sebe obětoval
pro svého otce, aby nás zachránil od prokletí, které na nás jeho otec uvrhl za to, co
Adam a Eva provedli, ale i tak jsme byli stále prokleti.
Bůh obětoval sám sebe sobě, aby z nás sejmul prokletí, které na nás uvrhl.
Tři dni poté, Ježíš vystoupil ze svého hrobu, něco pojedl a řekl několika jeho
následovníkům, že odchází do nebe a potom odešel.
Ačkoliv Bible říká, že Ježíš zemřel pro naše hříchy, tak je nějakým způsobem stále
máme. Jediná cesta, jak můžeme uniknout tomuto prokletí (prvotní hřích) je uvěřit,
že tento příběh je pravdivý a uctívat tohoto Boha. Pokud ne, tak strávíme věčnost
smažením se v ohni pekelném.
Metaforická: Někteří lidé říkají, že Bible je metaforická a ne skutečná pravda. Mají v
částech pravdu, ale neví, co metafora znamená.
Tato kniha říká, že v Bibli je pravda, a říká, že většina výše zmíněného není
pravda a není to, o čem Bible je. Bible odhaluje pravdu a dává dokonalý smysl,
pokud je interpretována správně.
V minulosti se proroci a zřeci pravdy pokoušeli lidem vysvětlit, co to pravda je, ale
lidé jim nerozuměli. To mělo za následek stvoření náboženství, která skrývají
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pravdu, kterou měli původně odhalovat. To, co proroci řekli, bylo nepochopeno,
zkomoleno a překrouceno do mýtů.
Ježíš řekl: “Povím ti pravdu, když řeknu, že ani ti, co následují proroky, tak jim
nerozumí, protože ti mluví o věcech z Ducha, které nemohou být pochopeny
fyzickou myslí”.
Pár věcí, které proroci řekli, přežilo jejich následovníky a odhaluje pravdu. Problém
je, že téměř nikdo neví, co pravda je. Lidé věří mýtům a nevidí pravdu, kterou
obsahují.
Nyní můžeme vědět o čem proroci skutečně mluvili a dlužíme jim a dlužíme sami
sobě, abychom napravili toto nedorozumění. Poprvé v historii můžeme vědět, co
skutečně říkali a mínili.
Tato kniha byla dlouho opožděna, ale vždy očekávána a podává pravdivé
vysvětlení.
Většina Bible a dalších starých svatých knih, jsou interpretace, názory a předsudky
mnoha různých inspirovaných lidí a ne, co Ježíš a ostatní inspirovaní proroci říkali a
mysleli.
Brutální císaři Říma a zkorumpovaní radní kontrolovali a vytvořili oficiální Bibli. Byla
vytvořena, aby sloužila jejich politické agendě, což nastalo v roce 325 našeho
letopočtu s Konstantinem a radním z Nicei. Byla vytvořena nepřáteli křesťanství,
lidmi, kteří zabili Ježíše a pokusili se zničit náboženství. Miliardy lidí věřili knize
vytvořené zkorumpovanými nepřáteli. Nebyla vytvořena, aby osvítila lidi, byla
vytvořena, aby je kontrolovala. Tehdy křesťanství zaprodalo svoji duši. Pravda byla
zakryta.
Znát pravdu: Většina misinterpretací a zkomolení toho, co proroci řekli v dávných
časech se stalo před tím, než to bylo zapsáno. To co řekli, se bylo ústně přenášeno
od jednoho člověka k druhému. Tento způsob přenosu příběhů, je vždy změní a to
tak, že někdy docela. Toto je zejména pravda u primitivních lidí v dávných časech.
Později, jak lidé nebyli schopni porozumět pravdě, tak to co prorok řekl bylo
převráceno do mýtů, při ústním předávání. Dokonce i poté, co byly zapsány, tak
pokračovala jejich misinterpretace a překrucování, jak byly překládány do cizích
jazyků. Většina toho, co Ježíš řekl, nebyla dokonce ani zapsána v jazyce,
kterým mluvil.
Dřívější interpreti neznali pravdu. Abyste mohli interpretovat to, co prorok říká, tak k
tomu potřebujete znát pravdu. V minulosti téměř nikdo nemohl znát pravdu. Nyní,
téměř každý může. Lidstvo konečně postoupilo do té míry, aby ji vidělo jasně.
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Ježíš řekl: “Kdokoli najde správnou interpretaci toho, co říkám, najde věčný
život.”
Až lidé uvidí, co Ježíš skutečně říká, tak budou také schopni vidět, co všichni ostatní
osvícení filozofové, proroci a básníci skutečně říkají.
2 + 2 = 4: A neznamená nic jiného. Pravda je, že existuje pouze jedna pravda. Věřit
tomu, že 2 + 2 = 5 nebo 6 to nečiní pravdou. Je zde nekonečné číslo špatných
odpovědí a pouze jedna pravdivá odpověď.
Pravda obstojí test zážitku. Albert Einstein.
Rorschachův test s kaňkou inkoustu je o tom, že psychologové inkoustovou
kaňku ukazují lidem a ptají se, co vidí. Každý vidí něco jiného v závislosti na tom, s
čím přijde jejich představivost. Pravda je, že je to jenom kaňka inkoustu a to je jediná
pravdivá odpověď.
Člověk by měl hledat to, co je a ne to, co si myslí, že by mělo být. Albert
Einstein.
Předstírat víru: Ve skutečném světě nepředstírám, že něčemu věřím, ale miliony
dospělých lidí to dělají a tvrdí, že je to pravda. Já už dávno nevěřím na Santu Clause
a další mýty, legendy a pohádky o kterých věda říká, že nejsou pravda.
Společný jmenovatel: Pravda je jediná věc, která dokáže sjednotit všechny lidi. To
je to, co máme všichni společného a co se nikdy nezmění. Je tu pouze jediná obloha
pro nás všechny. Každý jí, dýchá, rodí se, zemře, atd. Ultimativní pravda je vesmírná
pravda a je stejná pro každého, všude a vždy to tak bylo a bude. Musíme vidět
velký obraz života.
Kdyby se každý podíval na velký obraz života, tak by všichni viděli stejnou
věc. Tato prostá věc, by sjednotila všechny lidské bytosti a tak by jsme všichni
žili v ráji.
Rozdíl mezi věděním a nevěděním je ověřování. Nemohlo by to být prostší. Pokud
vás skutečně zajímá, co to pravda je, tak poznáte pravdu života. Smutná skutečnost
je, že většinu lidí to nezajímá a tak lidstvo a náš svět jsou v důsledku toho ničeni.
Pokud se skutečně zajímáte, tak je čas to prokázat.
Pouze pravda může zastavit války a učinit svět rájem, jakým může být.
Důvod: Můžeme použít naší schopnost zdůvodňovat, deduktivní logiku a extrapolaci
známých důkazů, abychom poznali a porozuměli věcem, které důkazy neodhalují
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přímo, jako např. život po smrti. Dostatečně jsme vyspěli, abychom poznali a
porozuměli pravdě života. To nás přetransformuje společně s naším světem.
Scholastický: Já nejsem dobrý spisovatel, nebo scholastik, jak jste si jistě všimli,
ale tak tomu bylo s většinou proroků. Tato kniha nebude dostatečně sofistikovaná
pro většinu intelektuálů, ale většina lidí nejsou intelektuálové. Pravda musí být
vysvětlena prostě a nesofistikovaným způsobem, nebo by jí děti a většina lidí
nerozuměla. Pravda je pro každého a ne jenom pro intelektuály.
Knihy mají být distingované význačností jejich obsahu. Henry David Thoreau
Já jsem dyslektik a dělám chyby v gramatice, ale obsah je v pořádku. Toto řečeno,
tato kniha je mnohem jednodušší na čtení, než většina knih na stejné téma.
Ježíš řekl: “Běda vám, písařům a farizeům, pokrytci! Protože díky vám je
Království nebeské umlčeno pro tento lid. Proto sami do něj nevstoupíte,
pokud dovolíte těm, co vstupují, vstoupit.
Písaři byli spisovatelé a scholastici v dávných časech. Farizeové byli náboženští
vůdci. Věřili v dogma, což je dělalo uzavřené mysli. Většina náboženských a
filozofických scholastiků nejsou inspirovaní lidé. Prostě vezmou inspiraci ostatních
lidí a pak o nich píší scholastickým způsobem. To, čemu nerozumí, tak překroutí,
nebo dezinterpretují. Všechna ta velká slova, dodatky a skvělá gramatika, díky tomu
vypadají, jako skutečné autority ohledně subjektu o kterém píší. Opak je pravdou,
když přijde na náboženskou pravdu. Scholastici nikdy nevěděli, o čem mluvili a takto
byli a jsou silou proti pravdě.
Většina náboženských lídrů má dobré úmysly. Drží linii a bojují proti jakékoliv změně
ve status quo a tak bohužel pokračují v dezinpretaci.
Scholastici jsou z mysli. Proroci a další inspirovaní lidé zacházejí z něčím, co je
mimo mysl, což znamená, že vidí život docela jinými způsoby. Scholastici nejsou zlí
lidé, jenom nevidí svět tak, jako proroci.
Ježíš řekl: “Ukažte mi kámen, který stavitelé odmítli. Tento kámen je základní”.
Jinými slovy, odmítnutá pravda, nebo neviděná pravda je ta skutečná, opravdová
pravda.
Skvělé spirity jsou vždy oponovány průměrnou myslí. Albert Einstein
Všechny úžasné pravdy působí nejdříve jako rouhačství. George Bernard
Shaw
Kdokoliv, kdo řekne něco odlišného od mýtů přijatých náboženstvím, tak je označen
za rouhače. Ježíš byl v jeho čase označen za rouhače a byl za to popraven.
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Všechna pravda prochází třemi fázemi. Nejprve je zesměšněna. Poté je násilně
oponována. A potřetí je přijata jako zcela evidentní. Arthur Schopenhauer
Opakování: Všimnete si, že spousta věcí v této knize je opakována. Pokud je něco
opakováno, tak to udělá větší dojem, změní více váš mozek, změní více vaše vnitřní
prostředí. Tedy, čím více opakování, tím lépe. Proto opakuji některé věci mnohokrát
říkám stejné věci rozdílnými způsoby.
Jako jediná stopa nevytvoří cestu na Zemi, tak jediná myšlenka nevytvoří
cestu v mysli. K vytvoření hluboké fyzické cesty, je třeba kráčen znovu a
znovu. K vytvoření hluboké mentální cesty musíme myslet znovu a znovu ten
druh myšlenek, které chceme, aby dominovali v našem životě.
Henry David Thoreau
Dávám vám to stejným způsobem, jakým to bylo dáváno mě. Ultimativní pravda je
jako kombinace k zámku a musí to být v určitém pořádku a potřebujete to vše, aby
jste mohli otevřít bránu k pravdivému životu.
Pravda je prostě, tak jak to vypadá, že to je, problém je, že ji lidé nevidí jasně.
Ježíš řekl: “Přichází hodina, kdy k vám nebudu promlouvat v temných
promluvách, ale kdy budu jasně mluvit o Bohu.”
Ježíš řekl: “Ten, kdo pije z mých úst se stane mnou a já se stanu jím a všechny
skryté věci mu budou odhaleny.”
Skryté věci: Následující jsou správné interpretace a skryté věci:
Ježíš řekl: “Přišel jsem, abyste měli život a měli ho hojnost.”
Hojný život: Když vidíte nádherný vodopád, západ slunce, dáte skvělý golfový úder,
jedete na horské dráze, první polibek atd., tak z toho ochutnáte jenom málo.
Vrcholné momenty vašeho života vyvolávají dobré pocity, protože dostanete větší
procento toho, co každý okamžik života obsahuje.
Hojný život = pravdivý život
Pravdivé náboženství je skutečné žití. Albert Einstein
Lidé v minulosti nevěděli, co Ježíš myslel hojným životem, takže si to vysvětlili, že to
musí znamenat život v hojnosti. Mnoho kazatelů to používá, aby ospravedlnilo
zbohatnutí a hojnost statků. Desinpretace vedla lidi špatným směrem.
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Vaše mysl je dveřník života. Občas nechá vklouznout trochu opravdového života
dovnitř, ale většinou ne. Pravdu můžete vidět pouze tehdy, když vpustí všechen život
dovnitř.

Obrázek 1 ukazuje, jak lidé v současnosti vnímají život. Obrázek 2 ukazuje skutečný
život.
Šipky reprezentují život přicházející k vám ze všech směrů. Tečkovaná čára ukazuje,
jak mysl blokuje většinu života přicházejícího k vám. Bez mysli blokující život,
obdržíte celý život, hojný život, pravdivý život a reflektujete ho celý zpět.
Svatozář: Proto jsou svatí a proroci na obrazech namalování se svatozáří. To
ilustruje jejich radiaci, vyzařovali život, jak je zobrazeno na obrázku číslo 2.
Vidět poprvé Niagarské vodopády nebo Grand kaňon je pro většinu lidí vrcholný
okamžik. Proč vám tento moment dá pocit že jste tak naživu. Ve skutečnosti se nic
zvláštního neděje. A proč nemáte stejný pocit, když to vidíte podruhé. Důvod je ten,
že se vaše mysl otevře, když vidí něco speciálního.
Nezáleží na tom, na co se díváte, ale co vidíte. H.D. Thoreau
Pravda je, že každý okamžik života je speciální a vy můžete být zcela otevřeni životu
většinu času. Musíte znát pravdu k tomu, aby jste viděli pravdivý život. A to je
pravda.

12
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Ultimativní Pravda
V Bibli se píše: Boží dar je nekonečný život.
Nesmrtelnost: Není možné být si vědom vlastního nevědomí.
Čtete tuto knihu, takže si uvědomujete (jste naživu). To znamená, že jste si vždy
uvědomoval a vždy budete, protože není možné být si vědom být mrtvý (nevědomí).
Nemůžete si uvědomovat, že si neuvědomujete, nemůžete si být vědom nevědomí.
Můžete si být méně vědomi (spánek, koma), ale ne naprostého nevědomí, protože
čas by se pro vás zastavil. Miliarda let by minula a vy by jste si toho nevšimli.
Nemůžete si být vědomi žádných mezer v životě, ten je soustavný a nikdy nekončí z
vašeho vlastního pohledu.
Jste nesmrtelní, protože tomu ani jinak nemůže být.
Není žádné povědomí o prošlém čase poté, co se osoba stane nevědomá v
čase smrti. (církevní 9:5, žalm 146.4)
Zažili jste někdy něco jiného, než život? Nezažili, protože nemůžete zažít nic jiného,
cokoliv zažíváte je život. Energie nemůže být vytvořena, nebo zničena a to samé
vědomí ze stejného důvodu. Mění formu. Nemůžete vytvořit z něčeho nic. Pokud
jste si nyní vědomi života, tak jste něco. Vaše tělo je velmi dočasná smrtelná nádoba
pro vaše nesmrtelné vědomí
Deduktivní logika výše zmíněná odhaluje, že nejsme naše těla. Víme, že naše těla
zemřou a víme, že naše vědomí nezemře a takto naše vědomí (to co ve skutečnosti
jsme) nemůže být naším tělem. Bible to nazývá naším spiritem,nebo duší.
Fyzicky zemřeme, ale znovu se narodíme. Být znovu narozen se stane, protože jinak
by jste tu dnes nebyli. Byli jste znovuzrození do tohoto života. Toto na jistotu víme,
že se stane každému živovému stvoření. Není tu žádný jiný důkaz, že by se dělo
něco jiného.
Proč bychom si měli myslet, že se děje něco jiného, nebo by se mělo dít? “Lidé si
hrají na věření něčemu. Máme co dočinění s časem a prostorem, který nemá konce.
Pokud jsme se jednou narodili, tak se to stane znovu, protože se věci v přírodě
opakují. Jediná otázka je kde, kdy a co se znovu narodíme a odpověď na ni můžeme
znát také.
Vědomí: Lidé se pokouší porozumět vesmíru nezávisle na vědomí (život) a přitom je
to ten nejdůležitější faktor v rovnici.
13
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Od smrti Einsteina byla fyzika mrtvá. Dokonce i kdyby vědci, nebo fyzikové mohli
porozumět vesmíru nezávisle na vědomí, tak by na tom nezáleželo, protože to
lidstvo v základu nezmění a přitom to je jediná věc, která má zásadní význam.
Lidé utrácejí miliardy dolarů na teoretickou fyziku, ale to vůbec nic zásadním
způsobem nezmění pro celé lidstvo. Mají vysoká očekávání od nového
multimiliardového urychlovače částic. Možná se něco dozví, ale lidstvo to
fundamentálním způsobem nezmění. Život musí být v souladu se znalostí ultimativní
pravdy.
To, jak se vesmír vztahuje k vědomému životu, může být nyní porozuměno. Je
to ultimativní pravda, pravda, která přemění lidstvo a tento svět.
Zvířata jsou vědomá/naživu s, nebo bez racionální myslící myslí.
Mnoho lidí si myslí, že lidé jsou jediná zvířata, která mají vědomí. Jsou pes, nebo
kočka vědomí? Kde nakreslíte rozdělující čáru? Je pták vědomí? Pravda je taková,
že všechna zvířata jsou vědomá a naživu tak, jako my. Pouze jediná věc odlišuje lidi
od ostatních zvířat a to je naše mysl, která dokáže zdůvodňovat a myslet na takové
úrovni, abychom mohli poznat pravdu života a tak se povýšit nad zvířata.
Inteligentní design a evoluce se obojí staly.
Naše pravdivá historie: Jednoznačné důkazy říkají, že my lidské bytosti (Homo
sapiens) se vyvinuli z ostatních zvířat. Mezi námi a ostatními zvířaty je velmi malý
fyzický rozdíl. Máme společné krev, kosti, srdce, mozky, kůži a DNA. Donedávna
jsme se chovali, jako ona a někteří se stále tak chovají.
A navíc k důkazům, které jsme kopali po celém světě a naše nové chápání
genetického kódu nám umožňuje vidět, odkud každé zvíře přišlo a kde je nyní na
evolučním žebříčku. Není tam žádné chybějící spojení.
Koruna stvoření: Evoluce už není více jenom teorie, bylo to prokázáno mimo
jakékoliv důvodné pochybnosti. Problém je,že dokonce i lidé, kteří věří, že evoluce je
pravdivá, tak sami sebe oddělují z procesu. Nějak přeskočili všechny nižší formy
zvířecího života a vystartovali na jako koruna evoluce na vrcholu evolučního
žebříčku. Důkazy říkají, že jsme se vyvíjeli tak, jak se život vyvíjel.
Jinými slovy, byli jste mikrob, hmyz, ryba, dinosaurus, opice...Museli jste být
nižšími zvířaty, aby jste mohli být nyní člověkem, zrovna tak, jako jste museli být
dítětem, aby jste nyní mohli stát dospělím.
Někdo musí být všemi těmi ostatními zvířaty. Vědomí (spirit) je v ostatních
zvířatech. Ostatní zvířata jsou zrovna tak živá, jako vy a vy to víte.
14
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Žiješ pouze jednou teorie: Mnoho lidí tvrdí, že nevěří v reinkarnaci, ale věří, že
když zemřete, tak jste mrtvý. A co ryby, medvědi, koně, mouchy? Lidé, kteří říkají, že
žijeme pouze jednou, vlastně říkají, že některé duše musí žít život třeba jako červ a
to je vše za celou věčnost. Další lidé věří, že jsme souzeni bohem poté, co
zemřeme. Je červ souzen?
Nastal čas vidět a přijmout pravdu, kterou důkazy podporují.
Odmítat pravdu nedává žádný smysl, protože ta neodejde pryč. Pravda je pravda.
Když máme zdrcující důkazy, že se něco stalo, nebo nestalo, tak je to pravda mimo
jakékoliv pochybnosti pro upřímné a racionální lidi.
Pravda nebude mít před sebou žádné bohy. Friedrich Nietzsche
Kdyby soudy ignorovaly důkazy takovým způsobem, jako to dělá náboženství, tak by
jsme stále žili v džungli. Kdyby to dělali doktoři a nemocnice, tak by tam nikdo nešel.
Důkazy = pravda. Náboženství říká, že pravda je cesta, ale sami ji ignorují.
Usvědčujeme lidi ze zločinů, posíláme je do vězení a dokonce je odsuzujeme k smrti
na základě důkazů. Přiznáváme, že důkazy odhalují pravdu v každém aspektu
života, kromě náboženství. Apokalypsa se to chystá změnit.
Je to pravda, která umožňuje zákonu a medicíně fungovat. Pro náboženství,
aby fungovala tak, jak slibují, tak musí být také založena na pravdě. To je ten
důvod, proč Ježíš používá slovo “pravda” více, než jakékoliv jiné.
Ježíš řekl: “Přišel jsem na svět, abych svědčil v pravdě. Kdokoliv, kdo je v
pravdě, slyší můj hlas.” Jan 18:37
V Bibli se říká, že náboženství musí být založeno na skále. To je metafora a
znamená to, že náboženství musí být založena na pravdě, protože je tak pevná,
jako skála.
Proč by někdo jiný musel být všemi těmi zvířaty a ne my? Proč bychom se objevili
tady na Zemi, na vrcholu, zrovna když život je dobrý? Skutečně si myslíte, že někdo
jiný musel žít skrz ty těžké časy v minulosti, abychom si my mohli užít nyní zralého
ovoce? To nedává smysl.
Arogance: Pokud věříte, že to, co se píše v Bibli je pravda, tak nemůžete věřit tomu,
že jsme se tu zrovna objevili. Bible říká, že Bůh je spravedlivý, takže, buď se
minulost nestala, nebo jsme se vyvinuli. Také se v ní píše, aby jste nebyli arogantní,
že pýcha předchází pád a víra, že jsme oddělení od ostatního stvoření, je čistá
arogance.
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Je čas vidět a přijmout pravdu, kterou důkazy podporují.
Ušli jsme velice, velice dlouho cestu, ale musíme jít ještě trošku dále. Příští a
poslední krok v naší evoluci, je poznat a přijmout pravdu života a ta zahrnuje přiznat
si naší skutečnou minulost. Ježíš řekl “Pravda tě osvobodí.”
Ultimativní pravda nás všechny osvobodí z animálního světa, ze kterého jsme
se vyvinuli.
Po každé akci následuje stejná a opačná reakce. Fab = -Fba
Lidé si neuvědomují, co Isaac Newtonovo 3 zákon pohybu, skutečně znamená.
Vše je vyvažováno. Vše fyzické (hmota, energie) se pohybuje dopředu a zpět v
rovnovážných kruzích, cyklech, nebo v ekvivalentech. Narození-smrt, starý-mladý,
velký-malý, silný-slabý, začátek-konec, nahoru-dolu, bohatý-chudý, start-stop,
pomalu-rychle, horký-chladný, bolest-potěšení, výhra-prohra, den-noc, plný-prázdný,
vysoko-nízko, dovnitř-ven, úspěch-selhání, spojený-rozdělený, dát-obdržet, tvorbadestrukce, zapnout-vypnout, pozitivní-negativní, atd.
Pozitivní a negativní síly pohybující se v rovnováze, jsou fyzickým vesmírem.
Vše fyzické (hmota, energie) se pohybují dopředu a dozadu ve vyvážených kruzích,
cyklech, nebo ekvivalentech. Dokonce i světlo, nebo jiné formy energie, které se jeví
pohybovat rovně, tak se vlní nahoru a dolů ve vyvážených vlnách.
Fyzický vesmír se musí pohybovat v dokonalé rovnováze, aby mohl existovat.
Štěstí: Štěstí a smůla je rovnováha v akci a způsob, jakým rovnováha nejvíce
ovlivňuje naše životy. Štěstí se manifestuje mnoha způsoby. Máme každodenní
štěstí s drobnými věcmi, jako je získat dobré parkovací místo, nebo špatné, nebo
velké s výhrou v loterii, nebo zjištěním, že máte rakovinu. Potom je tu dlouhodobé
štěstí. Máte štěstí, že se narodíte atraktivní, máte peníze, inteligenci, zdraví, talent.
Pokud máte smůlu, tak se narodíte neatraktivní, chudí, nemocní a bez talentu a
inteligence. Většina lidí se pohybuje mezi těmito dvěma extrémy, ale na tom
nezáleží, protože jsme nesmrtelní a vše se nakonec vybalancuje. Štěstí se bude
pohybovat tam a zpět, každý dostane svoji porci štěstí a smůly.
Co chodí dokola, tak se zase vrátí. Každý dostane svoji příležitost.
Nekonečný mixér: Rovnováha má za následek, že se vše náhodně pohybuje.
Příklad: Když vezmete sklenici naplněnou černými a bílými zrnky písku a budete s ní
třást, tak výsledek bude šedá a bude to dokonale zamíchané, bez ohledu na to, jak
dlouho s ní budete třást. Černá a bílá zrna vždy zůstanou vyrovnaně promíchaná.
Čas a náhodný pohyb vždy vytvoří dokonalou rovnováhu všech fyzických věcí. Je to
jasné jako den a noc a proto také máme den a noc. Pokud si tisíckrát hodíte mincí,
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tak dostanete pannu oproti orlu přibližně padesát na padesát. Pravděpodobnosti a
náhody jsou vždy předvídatelné a proto kasina v Las Vegas vždy každý rok vydělají
peníze. Pravdu uvidíte, když se podíváte na velký obraz. Uvidíte, že náhodné
události jsou předvídatelné, protože se balancují. Je to fundamentální pravda života,
kterou každý zná, ale ignoruje.
Proto každého čtvrtého července se kolem 162 lidí zabije při autonehodách a
každého čtvrtého je to přibližně stejný počet. V průměru se stane dvanáct autonehod
každou minutu a asi šest tisíc mladistvých je každoročně zabito při autonehodách v
USA. Přibližně čtyři miliony lidí je každý rok pokousáno psy.
Proč je to číslo každý rok skoro stejné?
Vše je předurčeno, zrovna tak začátek, jako konec silami, nad kterými nemáme
žádnou kontrolu. Je to předurčeno stejně tak pro hmyz, jako pro hvězdy.
Lidské bytosti, zelenina, nebo kosmický prach, všichni tančíme podle
mysteriózního tónu zahraném kdesi v neznámu. Albert Einstein.
Osud: Nemít kontrolu neznamená, že náš osud je předurčen. Nikdo nezná
budoucnost a nikdo ji nemůže znát. Může se stát cokoliv. Jediné, čím si můžeme být
jisti je, že to bude vyváženo.
Dobrá zpráva je, že se vám stane vše dobré a špatná je, že zrovna tak ty
nejhorší, pokud se nedozvíte pravdu.
Smrt je velký ekvalizér: Pokud se narodíte s výhodami, tak můžete mít více
dobrých časů, nežli těch špatných, ale až zemřete, tak jste znovuzrození s
nevýhodami a máte více špatných časů, než těch dobrých a tak podobně. Na
dlouhém běhu se nikdo nemá hůře, nebo lépe, než ten druhý, protože život se
nakonec vždy vyváží. Taková je přirozenost vesmíru a my jsme jeho součástí.
Náboženské knihy říkají, že život je spravedlivý a mají pravdu.
Evolucionisté vynechávají inteligenci, která je v tom obsažena, spirituální
inteligenci.
Východní náboženství: Možná si myslíte, že mluvím o něčem, jako je Buddhismus,
nebo Hinduismus. Části pravdy se dají najít ve všech náboženstvích, včetně
Buddhismu a ostatních východních náboženství, ale ta také byla překroucena,
misinterpretována a nepochopena, zrovna tak, jako Bible. Východní náboženství a
filosofie nefungují nijak lépe, než západní v odhalování pravdy. Pravda v nich byla
zrovna tak lidstvem neviděna, ale nyní bude viděna těmi, kteří jsou připraveni ji vidět.
Protože Bůh dává sluneční svit oběma, jak zlu, tak dobru a přináší déšť na
spravedlnost, zrovna tak jako nespravedlnost. Matyáš 5:45
17

GlobalTruthProject.com

Důsledky: Lidé si mohou myslet, že když je vše balancováno, tak nezáleží na tom,
co děláme. To je pravda, pokud chcete pokračovat v žití v divokém zvířecím světě.
Pokud se chcete vyvinout mimo animální svět, do světa, kde není žádný strach,
bolest, nebo smrt, tak musíte poznat a šířit pravdu života. Musíte žít, jako spirituální
bytost. Pokud žijete jako zvíře, tak jím budete i nadále.
Pravda nebude mít před sebou žádné bohy. Víra v pravdu začíná
pochybnostmi ve všechny pravdy, ve které dotyčný původně věřil.
Friedrich Nietzsche
Někteří křesťané chtějí věřit tak moc, že budou ignorovat vědecké důkazy, důvod,
zdravý rozum a jejich vlastní soudnost. Náboženství zneužila smysl slova “pravda.”
Websterův slovník definicí říká, co to slovo znamená:
Pravda = Jsoucí v souladu s fakty nebo realitou.
Spousta věcí, o kterých věřící lidé říkají, že jim věří, nejsou v souladu s faktem či
realitou. Jsou to mýty, pověry, tradice, naděje, ale ne pravda. Říct o tom, že je to
pravda, je lež. Porušují jedno z deseti přikázání jsoucí neupřímní a pokrytečtí. Jsou
to podvodníci a dělají práci Satana a to potřebuje změnit.
Oni si myslí, že činí vůli Boha, ale pravda je, že činí vůli nepřítele Boha, Satana,
popsaného v Bibli, jako velkého podvodníka, krále všech lží.
Podvodník je v Bibli definován, jako ďábel, Satan.
`Ježíš přišel, aby odhalil pravdu a proto, být opravdovým křesťanem (následovníkem
Krista), tak musíte znát a šířit pravdu.
Není to jenom náboženství, které dělá Satanovu práci, je to také honba za penězi,
mocí a slávou, která vždy končí smrtí. Lidé žijí pouze v animální mysli, se kterou se
dostali do tohoto života a nedokáží ji vidět, až na několik posledních minut na konci
jejich života. Upřímně, co nyní mají všichni ti králové, diktátoři a bohatí a slavní
lidé, kteří zemřeli v minulosti? Dokážete vidět skutečnou pravdu?
Pokud by extrémní bolest a smrt nebyly skutečné, tak by na skutečné pravdě
nezáleželo, ale ony jsou skutečné a nedají se překonat bez skutečné pravdy.
Jednoho dne zemřete, možná již dnes. Tato kniha vás na to připraví.
Pravda je naprosto nutná: Hlavní náboženství světa byla s lidstvem po dlouhou
dobu. Nedokázala přetransformovat lidstvo, nebo svět tak, jak se předpokládalo,
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nebo jak slibovala. Lidé v nich musí pro sebe vidět onu neviděnou pravdu, aby mohli
udělat to, co jsou zamýšleni udělat. Jiné cesty není.
Ježíš řekl “Lidé mě velebí jejich rty, ale jejich srdce jsou ode mne vzdálená.
Uctívají mě v marnosti, vyučujíc pravidel a zásad lidí.
Následovníci východních náboženství, dělají tu samou věc, co následovníci
západních náboženství. Věří mýtům, rituálům a tradicím a jsou slepí k pravdě, kterou
obsahují. Části ultimativní pravdy obsahují všechny z nich.
Křesťanství: Tato kniha se většinou soustředí jen na západní náboženství, primárně
na křesťanství. Avšak pokud budete schopni vidět pravdu v křesťanství, tak ji také
budete schopni vidět i v jiných náboženstvích a všude v životě. Pravda sídlí v jádru
všech mýtů a legend, zejména když jde o náboženské mýty.
Pouze západ má dostatek síly: Amerika a většina západního světa je křesťanská a
pravda musí být viděna křesťanstvím, než zbytek světa se bude schopen změnit.

Jak můžete vidět z grafu nahoře, tak většina světa věří v náboženství a křesťanství
je největší. Křesťanství západního světa vlastní nejvíce materiálního bohatství a síly.
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Proto se tato kniha soustředí na křesťanství. Pravda musí být spatřena v křesťanství,
nebo tu pro lidskou rasu není žádná naděje.
To co je zřejmé, není nikdy vidět, dokud to někdo jednoduše nevysvětlí. Khalil
Gibran
Ježíš řekl: “To co bylo ukryto před moudrými a vzdělanými, to bylo odhaleno
otevřeným myslím.”
Mnoho vzdělaných lidí nemá otevřenou mysl a to je důvod, proč nemohou vidět
pravdu tak snadno, jako méně vzdělaní lidé, avšak z více otevřenou myslí.
Jediná věc, která narušuje moje poznání, je moje vzdělání. Albert Einstein
Pravda o životě je vlastně velmi prostá, akorát je těžké ji poprvé vidět.
Pokud je řešení prosté, Bůh odpovídá. Albert Einstein
Život: To, jak se cítíte v každém okamžiku se promíchá dohromady, to jak často se
cítíte dobře a jak často špatně a je to vybalancováno, jako vše fyzické. Vaše
nekonečná minulost byla vyvážena a vaše nekonečná budoucnost bude také, pokud
se neproměníte z fyzické bytosti do spirituální bytosti. Aby jste se mohli změnit ve
spirituální bytost, tak k tomu potřebujete pouze znát pravdu. To změní váš náhled a
perspektivu života, takže můžete začít žít svůj život jako spirituální bytost.
Vědět to, abych to mohl dělat: Náš život nemusí být pouze padesát - padesát, jako
fyzický svět, protože naše spirituální já, naše nesmrtelné já, není fyzické a proto
nemusí být vyvažováno, aby mohlo existovat. Naše fyzické prostředí se nemůže
fundamentálně změnit, ale my ano. Potřebujete to pouze vědět, abyste to mohli
dělat.
Nic ve vašem životě neudělá skutečný rozdíl, kromě oddělení sebe sama od
balancovaného fyzického světa. To může a změní vše. Oddělíte sebe sama od
balancovaného fyzického světa díky vidění pravdy.
Chceme pouze kladné bez negativního. Je to tak zřejmé a neexistuje žádný jiný
cíl, který udělá skutečný rozdíl.
Pravda odhalí, že není třeba zažít špatné, abychom mohli zase mít to dobré. To
špatné se bude stále dít, akorát to budete vnímat jinak. Spirit je jediná věc v celém
vesmíru, která nepotřebuje být vyvažována. Znalost rovnováhy vás změní. Povede
do vaší přeměny ve spirituální bytost.
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Důsledky: Mít znalost rovnováhy neodstraní všechny důsledky chování. Opak je
pravdou, nyní jste zodpovědní.
Ježíš řekl: “Když uděláte ze dvou jednoho, tak se budete nazývat synem
člověka.
Dobré/špatné: Jeden ze způsobů, jak udělat ze dvou jednoho je následující:
vezmete dvě strany života, dobrou a špatnou stranu a vidíte je jako celek. Uděláte to
porozuměním, co rovnovážná síla znamená. To znamená, že všechny špatné časy
pominou a budou kompenzované stejným množstvím dobrých časů. To také
znamená, že všechny dobré časy pominou a budou splaceny stejným množstvím
špatných časů.
Když znáte pravdu, tak si dobré časy užijete lépe a stále se budete snažit vyhnout
tomu špatnému a když to nepůjde, tak znalost rovnováhy vám pomůže se dostat
skrze špatné časy. Je to tak proto, protože víte, čím horší to je, tím lepší to pak bude
a to dělá špatné časy skoro zábavné. A nejdůležitěji ze všeho, to centralizuje vaší
perspektivu života. Vidíte obě strany života celý život.
Celý život = svatý život
Znalost rovnováhy odejme důvody být rozzlobený, smutný, nenávistný, ustaraný,
závistivý, nebo zklamaný. Odejme všechny negativní pocity a emoce.
Mysl se začne ztrácet a opravdový život se začne objevovat.
Jak se mysl zmenší, tak se život zvětší. Jak se mysl smrskne, tak se život roztáhne.
Až se mysl docela vytratí, tak vaše vnímání světa se stane jasné. Nakonec, budete
myslet pouze tehdy, kdy to bude nutné a to není příliš často. Začnete žít v
přítomnosti v nekonečném NYNÍ.
Bůh je metafora pro to, co překračuje všechny hranice intelektuální myšlenky.
Tak je to snadné. Joseph Campbell
Čím více žijete v přítomnosti, tím více naplňující život je. Čas se zpomalí. Uvidíte
kouzlo a zázrak života, který jste viděli jako dítě a zažijete ho bez ignorace a
ostatních negativních emocí dětství.
Ježíš řekl, že musíte vidět svět, jako dítě, aby jste se dostali do nebe.
Dětství: Čas je předmět pro vnímání a to je důvod, proč se pro děti pohybuje
pomaleji. Pamatujete si, jak dlouho trvávalo léto? Léto vlastně z dětské perspektivy
trvá déle. Čím více si uvědomujete, tím se čas pohybuje pomaleji, protože každý
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okamžik obsahuje více života. Čím budete starší, tím se zesílí vaše mysl, tím méně
života obdržíte a tím rychleji se z vaší perspektivy a zkušenosti bude čas pohybovat.
Dítě obdrží více života, protože je mysl ještě tolik neovládla. Svět, jaký jste viděli jako
dítě, je stále zde, jenom ho už nemůžete vidět. Svět se nezměnil, vy jste se změnili.
Méně si uvědomujete. Děti ho stále vidí. Je odhalen dětem.
Žijete více od narození do svých deseti let, než od deseti do sta let.
Až budete znát pravdu, tak si začnete opět více uvědomovat a vidět život, jako kdysi.
Brzy budete schopni vidět život lépe, než ho vidí děti, nebo nějaké zvíře kdy vidělo.
Uvidíte opravdový svět, okouzlující svět.
V Bibli se píše: “Dítě ukáže cestu”, všechny děti ukazují cestu.
Famózní pořekadlo od Descartese je “Myslím a proto jsem” je špatně. Opak je
pravdou. Jste více vědomí, více si uvědomujete život a jste více naživu a opravdověji
sám sebou, když nemyslíte. Pokud myslíte, tak jste svojí myslí. Pokud nemyslíte, tak
jste svojim spirituálním já, vaším nesmrtelným já, vaším skutečným já, vaším
pravdivým já.
Většina lidí si neuvědomuje skutečnost, že mají dvě rozdílné já. Máte mysl a spirit a
přestože se zdají být jedním, tak jsou to dvě rozdílné věci. Způsob, jak si uvědomit,
že je to pravda, je uvědomit si, že něco musí naslouchat myšlenkám vytvořených
vaší myslí.
Co to je, co poslouchá vaše myšlenky?
Vaše dvě já: Je tu vaše část, která myslí a je tu vaše část, která tomu naslouchá. Ta
myslící část je vaše mysl a ta část, která slyší vaše myšlenky je vaše spirituální já.
Vlastně svoje myšlenky neslyšíte skrze vaše uši, protože vaše mysl je již ve vaší
hlavě. Má se to tak, že vaše spirituální já dostává věci, které mysl vytváří podobnou
cestou, jako když je slyšíte.
Ověřte si to: Prostě se zeptejte, co naslouchá vašim myšlenkám, které si nyní
myslíte. Je to vaše spirituální já, ta samá věc, která dostává celý život. Co je to,
co slyší váš hlas, když mluvíte?
Co je to, co dostává celý váš život? Vaše spirituální já je reprezentováno vnitřním
kruhem, jak je namalováno na obrázku na straně devět. Aby jste mohli poznat vaše
skutečné já, vaše nesmrtelné spirituální já, tak k tomu musí být vaše animální mysl
překonána.
Musíte znát opravdový život, aby jste mohli znát vaše opravdové já.
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Jak je ukázáno na obrázku, tak lidstvo v současnosti žije jako mysl - já a výsledkem
je, že nezná svoje spirituální já. “Poznej sám sebe” řekl Socrates.
Ježíš řekl “Kdokoliv zná sám sebe, je výše než svět.”
Perspektiva a vnímání: Ten samý svět je jinak vnímán žábou a kočkou, kočkou a
psem, psem a člověkem, dospělým a dítětem, ženou a mužem. Vidíte něco docela
jiného, než co viděl Ježíš.
Nevidíme věci tak, jak jsou, vidíme věci tak, jak jsme my.
Lidé vidí a prožívají život skrz svoji mysl a smysly, z jejich vlastní a unikátní
perspektivy a úrovně uvědomování si. Ježíš viděl svět docela jiným způsobem, než
jak ho dnes vidí většina lidí, protože viděl pravdivý život, božský, život.
Mysl nemůže vytvořit život, může pouze manipulovat s tím, co již existuje.
Fyzický život se nikdy nezmění. Nemůže se změnit a stále existovat, ale způsob,
jakým ho vnímáte může. To je to tajemství, jak být šťastný a naplněný po celou
dobu. Vnímání a perspektiva určují, jak jasně a pravdivě vidíte život a jak naplňující,
nebo nenaplňující pro vás je. Pravda umožňuje vidět život jasně.
Nezáleží na tom, na co se díváte, ale co vidíte. Henry David Thoreau
Všechna zvířata kromě člověka žijí v přítomnosti a jsou více naplněni, protože mají
méně blokující mysl, ale jsou uvězněni v perspektivě a vnímání se kterým se
narodila. My můžeme ohromně vylepšit tu naši, pokud se dozvíme pravdu.
Kontrolovat život nemůžeme, ale můžeme změnit způsob jeho vnímání.
Všechny problémy které máme, pramení od lidí, kteří neznají pravdu.
Nešťastní: Lidé se dívají okolo sebe a myslí si, proč je všude kolem tolik lidí, kteří
nejsou šťastní? Pokročili jsme tak daleko a lidé pořád nejsou šťastní. Proč tento svět
není krásné místo, jakým by mohl být? Měnit svět nás samotné nezmění.
Nezáleží na tom, jak daleko materiálně pokročíme, protože to nic nezmění. Pouze
poznání a vidění pravdy nás změní a tak změní vše.
Pravda transformuje smrtelného člověka v nesmrtelnou spirituální bytost.
Provede to tak, že nám ukáže čím ve skutečnosti jsme a tak změní vše. Pravda dělá
tu samou věc kvůli způsobu, jakým vidíme svět. Ukáže vám svět jasně, ukáže vám
poprvé pravdivý život.
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Opravdový život je dokonalý: Můžete vidět a zažít dokonalý život, protože takový
život ve skutečnosti je. Je to pouze naše mysl, která to dokonale zkazí.
Je tomu těžké uvěřit z vaší současné perspektivy a úrovně uvědomování si, ale je to
pravda. Je to vaše vlastní mysl, která dělá život nedokonalým. Vesmír musí být
dokonalý, aby mohl existovat. Vesmír by dlouho neexistoval a rozpadl by se, kdyby
nebyl dokonalý.
Nemusíte tomu věřit, můžete to vědět.
Přítomnost: Je zajímavé, že nyní se nazývá přítomnost (v angličtině present
znamená také dar). Přítomnost je ultimativní dar, je to dar pravdy a života. Každou
vteřinu je vám dávána přítomnost a bude tomu tak navždy. Bůh vám dává
přítomnost, akceptujte ji. Přítomnost je jediná věc, která existuje, jediná věc, které si
jste kdy vědomi. Váš život je série přítomností pohybujících se časem. Budoucnost
neexistuje, dokud se nestane přítomností.
Život je jedna neutuchající přítomnost.
Nyní se děje stvoření: Vaše tělo, mysl a svět okolo jsou vytvářeny mikrovteřinu po
mikrovteřině. Věci se mohou zdát stejné, ale nejsou. Vše se neustále mění a je
znovu tvořeno. Bůh/život/příroda, vytváří náš svět v každé chvíli. Život a vše v něm
je vždy nové.
V Bibli se píše: “Pohleď, vytvářím vše nové.”
Mnoho proroků říká, že je třeba si užít cestu a být jí naplněn. Je to proto, že cesta je
cíl. Cíl je vždy konec cesty a začátek další. Život je nikdy nekončící cesta a nikdy
nekončící cíl. Je to nekonečný kruh. Spirituální bytosti žijí v centru kruhu života díky
viděním toho všeho.
Až si začnete uvědomovat stvoření, tak si začnete také uvědomovat stvořitele.
Pokud nemůžete být naplněni přítomností, tak máte veliký problém, protože nic
jiného neexistuje. Přítomnost je váš život, vše v ní. Někteří lidé si myslí, že
nevypadají dost dobře, dostatečně mladě, štíhle, nebo nejsou dostatečně bohatí atd.
Přítomnost musí být náš cíl, protože je to jediná věc, která existuje.
Většina lidí má skutečnou potíž, protože neznají pravdu a jako výsledek míjejí
většinu jejich života. Žijí na hraně kruhu a prostě se navždy pohybují kolem dokola,
ztraceni v iluzích jejich mysli.
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Zelená tráva: Koncept minulosti a budoucnosti a zkreslené vnímání přítomnosti a
nutí lidi k běhání za zelenější trávou na druhé straně plotu. Tito lidé míjejí přítomnost
v procesu.
Honění horizontu: Je to jako běžet k horizontu. Čím rychleji k němu běžíte, tím
rychleji se od vás vzdaluje. A jednoho dne si uvědomíte, že na něm vlastně stojíte.
To za čím jste se celou dobu honili, je tam, kde jste a vždy bude.
Buďte tam, kde jste: Každé místo, kde jste byli, všechna místa, kde jste žili a
přebývali, domy, hotely, motely, resorty, podniky, tak tam všude zrovna někdo nyní
je. Někdo je v ulicích a na silnicích, řekách, horách, jezerech. Někdo se dívá na
Sochu Svobody zrovna nyní. Lidé jí ve všech restauracích. Lidé zrovna nyní cestují v
lodích, letadlech, autech, náklaďácích, autobusech. Lidé mají sex. Lidé mezi sebou
bojují a zabíjejí se. Lidé jsou všude tam, kam jdou a dělají vše, co mohou. Být na
jednom místě a dělat jednu věc znamená, že budete chybět na všech ostatních
místech a nebudete dělat ostatní věci. Je hloupé si myslet, že vám něco uniká. Dělat
jednu věc znamená, minout ostatní věci. Jediná věc, jak můžete něco prošvihnout, je
minout přítomnost. Toto pochopení je důležité, protože veliký problém je, když lidé
chtějí být někde jinde, než zrovna jsou a chtějí dělat něco jiného, než to, co zrovna
dělají, což je nemožné.
Je hloupé si myslet, že vám něco uniká, nebo být někde jinde, než zrovna jste, bez
ohledu na to, kde zrovna jste a co zrovna děláte. Co chodí dokola, tak se vrátí. John
Lennon zpíval ve svojí písni Instant Karma “ Proč na Zemi jsi tam, kde jsi, když jsi
všude a dostaneš svůj díl.”
Vše, co lidé chtějí je v přítomnosti, jenže to neví, protože ji nikdy neotevřeli.
Téměř nikdo neví, co ve skutečnosti přítomnost je.
Velké dráždění: Vaše mysl se čas od času trochu pootevře a dá vám ochutnat
opravdového života a pak vám to zase vezme. Potom připojí tyto otevřené chvíle k
věcem, které je těžké stále dělat, nebo stojí mnoho peněz, nebo jsou obtížné a
nebezpečné, nebo je považuje za nové nebo speciální. Vaše mysl vás nechá zaplatit
za život tak, či onak a nikdy vás nenechá mít opravdový život zadarmo.
Pravda je naprosté naplnění a je zadarmo a po celou dobu.
Naplnění: Tak se cítíme, když je naše mysl kompletně otevřená životu a my se
staneme “naplněni” životem. Být naplněn životem je pocit, který chcete cítit celou
dobu. Je to skutečné štěstí.
Doktoři řeknou, že se cítíte šťastni, nebo dobře, protože se uvolňují chemikálie ve
vašem mozku, které vám navodí pocit štěstí, což je pravda. Chemikálie jako
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endorfin, adrenalin, serotonin a dopamin vám umožní cítit se dobře, ale dělají to tak,
že vám umožní cítit trochu pravdivého života.
Jako u všech drog je efekt dočasný a mají vyvažující protistranu. Ultimativní pravda
není dočasná a nemá žádnou dolní stranu. Drog není třeba.
Život je jako světlo: Světlo obsahuje všechny barvy duhy, ale my pouze vidíme,
jako bílé. Život obsahuje vše, co můžeme v každém okamžiku cítit, ale vaše mysl
vám pouze dovolí cítit určité věci a pouze, když se určité věci stanou. Když vidíte
všechen život dohromady, tak je to jako vidět dohromady všechny barvy. Zrovna tak,
jako všechny barvy viděné dohromady vytváří něco docela jiného (bílé světlo), tak
všechen život obdržený dohromady vytváří něco docela jiného a neočekávaného.
Pokud smícháte tři primární barvy modrou, žlutou a červenou, tak nedostanete bílou,
ale dostanete ji, pokud to uděláte ve formě světla. Stejně tak je to s částmi života.
Mysleli byste si, že pokud by jste je obdrželi všechny najednou, tak by to zahltilo
naše sensory, ale stane se pravý opak. Dostanete ten nejčistší a nejjasnější možný
zážitek.
Vašich pět smyslů je více, než jenom jejich součet. Dohromady zcela otevřené,
otevírají dveře do nového neviděného světa, odhalují opravdový život.
Spatřete světlo: Když vaše mysl již neblokuje vaše smysly a vy dostáváte vše ze
života, tak se to manifestuje jako naprostá radost. Je to božská radost a je mimo
jakékoliv smrtelné potěšení. Když znáte pravdu, tak vidíte světlo tak, jak se píše v
Bibli, vidíte opravdový život. Je to více, než štěstí. Nejlepší slovo jak to popsat je
blaženost.
Není to tak, že byste chodili kolem a pořád se smáli. A nejevíte se být ani příliš
rozdílní od ostatních lidí. Zato ale vidíte vše zcela jinak.
Když znáte pravdu, tak žijete v konstantním stavu grácie.
V tomto zvířecím světě fyzická bolest a potěšení přijdou a zase odejdou, ale vy, jak
jednou budete znát pravdu, tak můžete být stále naplněni životem, protože budete
vědět, že je to vše Bůh.
Ježíš řekl: Přišel jsem, aby jste mohli být naplněni plností Boha.
Svoboda: Pokud připojíte vaše naplnění k věcem, které se dějí ve vašem prostředí,
tak jste vydáni na milost neustále se měnícímu prostředí. Dostanete ochutnat
naplnění pouze tehdy, když věci půjdou vaším směrem, když vyhrajete, nebo když
dostanete to, co chcete.
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Spirituální lidé jsou naplněni i když tratí. Když nespojíte vaše naplnění k tomu, co se
děje ve vašem prostředí, tak můžete být naplněni celou dobu. Je to mentální a vy
můžete kontrolovat vaše mentální já, nemůžete však kontrolovat vaše prostředí.
Skutečná svoboda je být naplněn nezávisle na okolním prostředí. Téměř nikdo na
Zemi není svobodný. Pouze pravda vás osvobodí.
Nezáleží na tom, na co se díváte, ale co vidíte. Henry David Thoreau
Okamžité uspokojení: Proč klást požadavky na to, se cítit dobře? Pravdivý život je
nám dáván po celou dobu a my ho pouze musíme vpustit dovnitř po celou dobu.
Je to okamžitá a kompletní spokojenost, která nestojí nic.
Tajemství: Většina lidí ví, že nepotřebují věci, nebo aby se věci staly k tomu, aby
byli spokojení, ale většina lidí neví, jak to funguje. To tajemství je, otevřít si mysl.
Bez myšlenek a negativních pocitů, tak se stane to, co se stane, když dostanete to,
co chcete.
Stanete se tak senzuální, jak jen můžete být, stanete se svými senzory.
Budete se cítit lépe, než kdyby jste každý den vyhráli v loterii. Proč ne? Je to pouze
stav mysli, nebo spíše stav bez mysli. Je to váš život, tak si berte, co k vám přichází.
Můžete být naplněni, kdykoliv se vám zachce. Zasloužíte si to.
To je to, co Ježíš chtěl, aby jsme měli, je to hojnost života o které mluví. Vše o čem
mluví, má jeden účel a to nám odhalit skutečný život.
Být naplněn, být plný života po celou dobu, je skutečný cíl lidstva.
Vše, co lidé dělají, ať dobré, či špatné, má být naplněno životem. Až budete jednou
znát pravdu, tak můžete přeskočit všechny ty věci a být pouze naplněni životem.
Dostaňte, co chcete: Můžete se cítit, jako když dostáváte vše, co chcete celou
dobu, protože to dostáváte, akorát o tom ještě nevíte.
Když znáte pravdu, tak vidíte božskost ve všem, vidíte opravdový život.
Vědět, že víte: To je jak víte, že znáte pravdu. Pokud jste naplněni, tak to víte.
Pokud nejste zcela naplněni, tak to nevíte, nebo tomu nerozumíte, takže musíte
studovat a šířit pravdu, dokud nebudete vědět pravdu a život.
Ježíš řekl: “Proto říkám, pokud je jeden sjednocený, tak jeden bude naplněn
světlem, ale pokud je jeden rozdělený, tak bude jeden naplněn temnotou.”
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Toto je dobrý příklad, kde Ježíš používá slovo světlo, jako metaforu pro opravdový
život. Říká, pokud je někdo sjednocený s Bohem/životem, tak je naplněný, pokud ne,
tak jste prázdní.
Ježíš řekl: “Pokud uděláte ze dvou jednoho, tak budete nazýváni syny
člověka.”
Dostat vaši mysl z cesty a sjednotit ducha s duchem Boha, je další cesta, jak udělat
ze dvou jednoho. Je mnoho způsobů, ale tato je ten největší.
Když znáte pravdu, tak se vaše mysl vypne a vy jste naplněni bez ohledu, co se děje
ve vašem prostředí, dokonce i když zažíváte fyzickou bolest. Ježíš byl více naplněn
ve svých nejhorších chvílích života, než lidstvo ve svých nejlepších chvílích jejich
života.
Lidé chtějí všechno a můžete mít vše, když znáte pravdu.
Ježíš řekl: “Jsem chudý, ale mám vše.”
Choroba mysli: Naše přetížené mysli jsou jako choroba. Jako všechny choroby nás
dělají cítit se špatně. Mysl, pomocí oddělení nás od pravdivého života, nás nenechá
cítit se ani zdaleka tak dobře, jak bychom měli. Mysl nám brání být sjednoceni se
životem. Potřebujeme akorát pořádnou dávku pravdy, abychom se uzdravili a
vymazali ji z povrchu Země, ale my děláme pravý opak děláním věcí, které nás dělají
ještě více nemocnými.
Tato kniha není míněna pro zábavu, dobré čtení, jako většina knih. Jejím
účelem je přetransformovat lidi z nenaplněných, smrtelných zvířat do zcela
naplněných nesmrtelných spirituálních bytostí. To dělá všechno ze života
navždy zábavným.
Jak chutná lék, na tom nezáleží. Je to o tom, co to dělá, že vám to zachrání
život.
Lidstvo má velmi nakažlivou formu spící nemoci. Pravda je lék, ale nejdříve
nechutná tak dobře, jako fantazie a proto ji nikdo nepoužívá.
Společnost má neukojitelnou touhu vědět vše, kromě toho, co stojí za to vědět.
Oscar Wilde
Lidský druh není schopen ustát příliš mnoho reality. T.S. Eliot
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Realita vs fantazie: Mysl se snaží nahradit realitu fantazií. Většinou televizí, ale taky
filmy, videohry, Internet atd. Tato kniha soutěží s dříve jmenovanými. Pravda ve
psané formě není příliš zábavná.
Jediný důvod, proč se fantazii tak daří je, že téměř nikdo neví, jaká je realita. Lidé
nemají ani ponětí, jak nádherný, fascinující a okouzlující je pravdivý život. Lidé žijí v
neustávajícím denním spánku, který blokuje opravdový život.
Ježíš řekl: “Přišel jsem, aby jste mohli mít život, způsob, jakým žijí smrtelní je
živoucí smrt.”
Ježíš říká, že lidská rasa je spirituálně mrtvá. Lidé jsou doslovně mrtví k
realitě/skutečnému životu a čím více se oddávají fantaziím, tím více jsou mrtví.
Pokud se to celé velice brzy neotočí, tak lidé budou žít svůj krátký život v člověkem
vytvořené fantasy-světě.
Hlavní argument pro realitu je, že je skutečná. Je také mnohem více naplňující, než
kterákoliv fantazie je, nebo může být, ale pouze tehdy, pokud ji vidíte jasně.
Jak moc je lepší realita? Je to být skutečně naživu, nebo být skutečně mrtvý.
3D: Pravdivý život má skutečnou výšku, šířku a hloubku. TV má pouze dvě dimenze.
Fantazie nebude nikdy schopna soutěžit s pravdivým životem, jak jednou bude
pravdivý život viděn tak, jak je. Realita je nekonečná a je to vše. Je to nekonečně
víc, než cokoliv jiného. Skutečně žijete a skutečně zemřete pouze ve skutečném
světě. Je tu dobré, skvělé a opravdové.
Náš svět je mnohem více okouzlující a vzrušující, než jakýkoliv svět fantazie.
Problém je, že fantazie je lepší, než život, jaký nyní žijí, takže se stává více více
populárnější.
Pokud nežijete v přítomnosti, tak je fantazie lepší. Pokud žijete v přítomnosti, tak
fantazie mu není ani blízko. Náboženství, tak jak je v současnosti interpretováno, je
pouze další fantazie o které si lidé myslí, že je pravda.
Každý zná stejnou pravdu, jediná věc, která nás dělá rozdílnými je, jak se ji
rozhodneme překroutit. Woody Allen
Strach ze smrti: Lidstvo se více bojí smrti, než jakékoliv jiné zvíře. Je to tak, protože
víme, že se to stane, ostatní zvířata to neví. Tato znalost, kterou má pouze lidstvo je
dvousečný meč, prokletí i požehnání. Dobré je to proto, že naše znalost o tom, že
zemřeme z nás dělá jediné zvíře, které má šanci překonat smrt. Jakkoliv strach ze
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smrti, nutí lidi se pokusit uniknout realitě (což samozřemě není možné) a dostává
nás do fantazií a mýtů.
Lidé dělají pravý opak toho, co by měli dělat. Místo, aby jsme se pokoušeli uniknout
životu, tak se do něj musíme zcela dostat. Je to jediný způsob, jak překonat strach
ze smrti i smrt samotnou. Pokud se zcela dostanete do života, tak přesáhnete strach
a smrt. Stanete se nekonečným životem.
Ježíš řekl: “Jsem ve všech věcech s mimo všechny věci.” Stanete se všemi
věcmi a budete také mimo všechny věci.
Ježíš řekl: “Jsem v tomto světě, ale ne z tohoto světa.”
Stanete se všemi věcmi, protože žijete naprosto v přítomnosti, ale jste také mimo
všechny věci, protože žijete v nesmrtelnosti a nekonečnu ve stejnou dobu. Žijete ve
svém dočasném těle, ale víte, že jste nesmrtelní. Žijete uvnitř rozsahu toho, co
můžete vidět a vnímat, ale uvědomujete si, že vše je nekonečné.
Strach ze smrti pochází ze strachu z života. Člověk, který žije plně, je připraven
zemřít v kterýkoliv okamžik. Mark Twain
Život je dokonalý a naprosto bezpečný a naplňující sám o sobě. Lidé neví, co míjejí.
Doslovně míjejí vše pro nic.
Prázdný: Jak je ukázáno na obrázku na str. devět, tak mysl naprosto znemožňuje
poznat realitu (skutečný život) a být naplněn. Život s blokující a překrucující myslí,
není naplňující. Nechá vás prázdnými a plnými touhami po něčem, co by vyplnilo
prázdnotu. Když se mysl pokouší vyplnit prázdnotu, tak tím blokuje život ještě více.
Čím více se lidé ženou za tím, co si myslí, že potřebují, tím více to míjejí. To, co si
myslí, že je řešení problému, tak je důvodem problému.
Něco chybí: Lidé si myslí, že něco chybí, protože skutečně něco chybí. Chybí jejich
Bohem daný život.
“Já jsem ten způsob pravdy a života. Nikdo nepůjde k otci, pouze skrze mne.”
Ježíš, Jan 14:6
Doslovně tak říká, že je pravda a život. Neříká, že je člověk, nebo Bůh, říká, že je
pravda a život. Jak by to mohlo být jasnější, nebo přímější.
Ježíš říká: “Pokud znáte pravdu a život, tak znáte mě.”
Znalost pravdy a života je ta cesta.
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Ježíš také říká, že musíte jít skrze něj, aby jste se dostali k Bohu/do nebe. Jinými
slovy, musíte znát pravdu a život, aby jste mohli poznat Boha.
Pravda + život = Bůh
Ježíš řekl: “Budete znát pravdu a pravda vás osvobodí.”
Ježíš říká, že pravda vás osvobodí od vaší mysli, vašeho falešného já.
Ježíš řekl: “Překonal jsem tento svět.”
Ježíš říká, že pravda překoná klam, mysl tohoto světa.
Ježíš řekl: “Vaše mysli se musí očistit od lživosti této říše, pokud máte být
učeni Věčnou Pravdu.”
Křesťané, kteří věří, že vousatý muž v plátně a sandálech je bude zdravit poté, co
zemřou budou zklamáni. Ten Ježíš, člověk Ježíš již neexistuje, ale pravda a život,
spirituální Ježíš, stále existují.
Ježíš řekl: “Svět mě již neuvidí, ale vy mě uvidíte, protože já žiji a vy také
budete žít, vy jste ve mě a já jsem ve vás.”
Ježíš řekl: “ Jsem v duchu a v pravdě.” Opět, co říká, je dokonale jasné.
V Bibli se píše: “Musíte být jako Ježíš, aby jste ho mohli vidět tak, jak je.”
Falešní křesťané: Lidé, kteří neznají pravdu a život, nemohou sebe nazývat
křesťany. Ježíš říká, že musíte znát pravdu a život k tomu, aby jste ho znali a byli
jako on. Takto se to v Bibli píše doslova a není to žádná interpretace.
Lidé, kteří uctívají podobu mrtvého muže neznají pravdu a život.
Ježíš řekl: “Lidé mě velebí svými rty, ale jejich srdce jsou ode mne vzdálena.
Velebí mě v marnosti, učí zásadám a pravidlům člověka.”
V Bibli se píše, že ti, kdo ho uctívají v souladu s učením zásad a pravidel
člověka, tak uslyší od Boha poté co zemřou: “Nikdy jsem tě neznal, odstup ode
mne.”
Jít do nebe: To rčení nahoře je metaforické a doslovně se nestane, ale říká, že lidé,
kteří tvrdí že znají Ježíše a Boha, je ve skutečnosti neznají. To rčení říká, že lidé,
kteří si myslí, že znají, ale přitom neznají Ježíše a Boha, tak nebudou s Bohem poté,
co zemřou, že nepůjdou do nebe.
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Píše se v ní, že můžete a musíte poznat Boha nyní, aby jste mohli jít do nebe,
až zemřete.
Ježíš řekl: “Věnuj pozornost živoucímu, zatímco jsi naživu, v případě že
zemřeš a hledat ho budeš, neschopen ho najít.”
Jak můžete sami sebe nazývat křesťany, když nevíte, o čem Ježíš mluví? Lidé
uctívají mrtvého Ježíše, protože neznají toho živého.
Ježíš = pravda a život.
Pravda a život = přítomnost Nyní.
Řekli Ježíšovi: “Pověz nám, kdo jsi, abychom ti mohli uvěřit.” Ježíš
odpověděl: “Vy zkoumáte vzhled oblohy a Země, ale nepoznáte, co stojí přímo
před vámi, neznáte přirozenost přítomného okamžiku.”

A opět dává jasně najevo, že je pravda a života, že je přítomnost. Ježíš je nyní s
každým. Vždy byl a vždy bude. Pokud se chcete s Ježíšem setkat, tak otevřete svou
mysl, otevřete svoji přítomnost.
Ježíš řekl: “Hle, stojím u tvých dveří a klepu, otevři je a já k tobě vejdu.”
Dveře: Vaše mysl je jako dveře, které jsou v současnosti zavřené. Musíte mít
skutečně otevřenou mysl, aby jste se mohli naučit pravdu a zažít život (přítomnost).
Většina lidí a dokonce i bibličtí scholastici se poprvé dozví, co ve skutečnosti Ježíš
říká, až si přečtou tuto knihu. Byli oklamáni satanem/myslí. Spousta lidí věří, že
pouze oni uvidí Boha poté co zemřou. Je to proto, že jejich mysl jim nedovolí vidět,
že Bůh je v přítomnosti, je přítomnost.
Ježíš řekl: “Ten, který pije z mých úst, se stane mnou a já se stanu jím a
všechny ukryté věci mu budou odhaleny.”
Jinými slovy, jak jednou porozumíte tomu, co Ježíš říká, Bůh a skutečný život vám
budou odhaleni. Takový je fakt.
V Bibli se píše: “Bůh je alfa a omega, začátek a konec, to co bylo, to co jest a
to co bude.”
Mnoho prohlášení v Bibli jsou doslovná pravda. Slova uvedená výše jsou toho
příkladem. Jak by to mohlo být jasnější?
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V Bibli se píše, že Bůh je všudypřítomný, že je všude po celou dobu. To doslovně
říká, že Bůh je život a vše v něm.
Ježíš řekl: “Přišel jsem, aby jste mohli být naplněni plností Boha.”
Jinými slovy říká, že přišel, aby jsme mohli být naplněni božským životem.
“Jsem s tebou, řekl Bůh.” Toto prohlášení znamená, že Bůh je TADY A NYNÍ.
Bůh/život: Je tu Bůh, který vše tvoří a kontroluje. Bůh, který se manifestuje jako
sám život. Bůh je život. Život je jediná věc, která je všudypřítomná.
V Bibli se píše, že cesta destrukce je široká a úzká je brána, která vede k
životu. Matyáš 7:13-14
Proč se tam nepíše, že úzká je k Bohu, nebo do nebe? Píše se k životu, je to
tak?
Často používám slova Bůh/život, abych popsal ultimativní sílu vesmíru. Tímto
způsobem si nikdo nebude myslet, že referuji ke starému muži na nebi, nebo
nějakému jinému vyčpělému, zavádějícímu symbolu, nebo smrtelné podobě, jak si
lidé představují Boha.
Dobrý způsob, jak se dívat na život: Není to pouze dobrý způsob, jak se dívat na
život, ale je to jediný způsob, jak vidět život pravdivě a jak ho pravdivě žít. To je ten
způsob. Pobožní lidé říkají, že Bůh existuje a ateisté zase, že neexistuje, ale oběma
stranám chybí pravda a život. Obě strany nepochopili o čem Ježíš mluvil.
Ježíš řekl: “Nebe je rozprostřeno na Zemi a lidé ho nevidí.”
Nebe je již v nejranějších náboženství z určitého důvodu. Je možné a vždy jsme to
věděli na nevědomé úrovni již v daleké minulosti. Museli jsme pouze vyspět do určité
úrovně, které dosahujeme nyní, abychom viděli, co nebe ve skutečnosti je a jak
funguje.
Klíč k nebi je ultimativní pravda.
Ježíš řekl, že se musíte znovu narodit, aby jste mohli vidět nebe. Ježíš řekl, že
musíte být zrozeni z spiritu, aby jste se mohli dostat do nebe.
Když znáte pravdu a život, tak jste zrozeni do nového spirituálního světa.
Pravda, kterou si můžete ověřit: Je to ten druh pravdy, která když je jednou
odhalena, tak je záležitostí faktu, jako že po zemi chodíme a užitečná jako jídlo. Je
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to ten druh pravdy, která může udělat války zbytečnými a zrovna tak ignoraci. Je to
jediná “skutečná” pravda.
Já nevěřím v Boha nebo Ježíše, já je znám. Já znám pravdu a život.
Já nevěřím v Ježíše, nebo v to, co říká, protože nemusím. Já jsem udělal svůj
domácí úkol a ověřil si to. Vím, že věci o kterých mluvil, jsou pravdivé. Ohledně věcí,
které si nemohu přímo ověřit, tak jako život po smrti, tak používám nástroje
logiku/důvod, které mi Bůh/život dal, abych věděl. Musíte pouze věřit v něco, co
najistotu nevíte. Víra není cíl, vědění je cíl. Musíte znát Boha.
Ježíš řekl: “Já jsem pravda a život” a ne já jsem mýtus a život.
Ježíš řekl: “ Přišel jsem na tento svět, abych nesl svědectví o pravdě.”
Nemůžete jít do nebe, pokud věříte mýtům, protože neznáte pravdu a jak Ježíš říká,
musíte znát pravdu, aby jste se do nebe dostali.
To, co jest: doslovný význam slova “pravda” je, to, co jest.
Živoucí pravda = to, co jest.
To, co jest = přítomnost
To, co jest = Bůh
Starodávné slovo “BŮH” znamená To, Co Jest. Bůh je “ To Co Jest.”
Pravda minulosti = to, co bylo. Pravda budoucnosti = to, co bude. Vy však můžete
skutečně znát pouze “to, co jest,” protože to je jediná věc, která skutečně existuje.
Minulost je paměť, nebo příběh. Budoucnost je vzdělaný odhad. Vy můžete pouze
znát pravdivou minulost a jaká bude budoucnost, pomocí znalosti “to, co je možné.”
Pokud víte, jak život pracuje, jak Bůh pracuje, tak víte vše.
Definice ultimativní pravdy: Je to poznání pravdy a života. Je to poznání
základních a věčných zákonů přírody (Boha) a přirozenosti mysli, která je zkresluje a
zakrývá. Je to akurátní a kompletní porozumění “to, co jest” nebo Boha. Když znáte
“to co jest”, tak znáte Boha.
Nemůžete znát a porozumět každému detailu života a ani nemusíte. Musíte
pouze porozumět velkému obrazu, základní přirozenosti života.
Tato pravda se nikdy nemění, protože “to, co je” se nikdy nemění. Nemůže se
změnit a stále existovat. Až budete kompletně znát život, tak se stanete kompletně
životem i vy sami.
V Bibli se píše, jak Bůh popisuje sám sebe: “Jsem tak, jak jsem.”
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To je jasné. Jinými slovy Bůh říká, že je “to, co jest.” Bůh je sám život.
Člověk by měl hledat to, co je a ne to, co si myslí, že by mělo být. Albert
Einstein
Všudypřítomný: Pokud věříte v Bibli, proč byste si měli myslet, že musíte čekat, až
zemřete, aby jste mohli vidět Boha? V Bibli se píše, že Bůh je všudypřítomný. To
znamená, že buďto v Bibli skutečně nevěříte, nebo jste skutečně nečetli, co se v ní
píše.
Miliony lidí, kteří tvrdí, že věří v Bibli, tak ve skutečnosti nevěří. Musíte věřit
tomu, co se ve skutečnosti v Bibli píše, aby jste v ní věřili.
Lukáš v Bibli říká: “Království nebeské je v každém z nás.”
Je uvnitř každého, kdo zná ultimativní pravdu a je otevřený k Bohu/životu, ale ne
lidé, kteří ultimativní pravdu neznají a jsou k Bohu/životu zavření.
V Bibli se píše, že Bůh je zde nyní a když jste vy skutečně zde nyní, tak jste s
Bohem.
Ježíš řekl: “Nebe je uvnitř tebe a všude kolem tebe.” To mluví za sebe.
Odmítání Ježíše, odmítání Boha: Lidé, kteří ignorují pravdu, odmítají pravdu,
ignorují a odmítají Ježíše a Boha. Ježíš řekl, že je pravda, je to tak?
Největší hřích: Když odmítáte pravdu, tak odmítáte Boha, protože Bůh je pravda.
Dělat to vědomě, když víte že to jde lépe je ten největší možný hřích a všechna
náboženství a skoro každý to dělá.
Ježíš řekl: “Pravda je schovaná dokud nebudete mít oči, které vidí a uši, které
slyší.”
Hřích: Lidé dokonce neznají význam slov, napsaných v Bibli. Příklad: slovo “hřích”
znamená “selhat v dosažení výsledku.” Slovo pochází z historického Řecka a
referuje k šípu, který netrefí cíl. Nemá to co dělat z porušením náboženských, nebo
morálních zásad. Křesťan znamená být jako Kristen a ne klanět se a uctívat podobu
Ježíše, jak možná vypadal před dvěma tisíci lety. To je uctívání idolu smrtelné
podoby a Bible říká, aby jsme to nedělali.
Nejlepší způsob, jak dokázat Bohu, jak moc si ho ceníte je akceptovat přítomnost,
kterou Bůh/život vytváří a pokouší se vám dát. Prostě přijměte dar, přijměte pravdu a
život, který je v každém okamžiku.
V Bibli se píše: “Odměna za hřích je smrt.”
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Hříšná mysl člověka je smrt, ale mysl kontrolovaná spiritem je život a mír.
Romans 8:6
Pravda je, že když selháváte v dosažení výsledku, míjíte přítomnost, tak jste mrtví v
pravdivém životě.
Evidentní: Není nic snazšího k poznání než pravda, protože je to život sám. Není to
nic více, ani nic méně. Je to přítomnost.
Bytí je skvělé vysvětlení. Henry David Thoreau
Je to vše pravda: Pravda je prostě vše, co je, vše, co skutečně existuje. Pokud to
neexistuje, tak to není pravda a pokud to existuje, tak je to pravda. “To, co jest” je
vše, kromě klamu vytvořeného vaší myslí a ty jsou skutečné pouze tehdy, když jim to
dovolíte. Pravda je život, takže vše je pravda, je to vše pravda.
Pravda je nesporná, můžete ji atakovat palicí, ignorance se jí může vysmívat,
ale nakonec, je tu. Winston Churchill
Kdyby mysl neskrývala pravdu, tak by ji každý okamžitě věděl. Pravda je uvnitř vás a
všude kolem vás, jak Ježíš řekl.
Ježíš řekl, abychom milovali pravdu. Pokud budete, tak víra už pro vás nebude
dostatečná a v Bibli se píše, že musíte “znát” Boha, aby jste s ním mohli být. Je to
nyní, nebo nikdy.
Víra, ne chtění vědět, co je pravda. Friedrich Nietzsche
V tom má ohledně některých lidí pravdu. Víra je také pro lidi, kteří neznají pravdu,
ale chtějí ji poznat. Nemůžete milovat pravdu, když ji neznáte.
Musíte začít s vírou, jak se píše v Bibli, ale ne s vírou v mýty.
Víra: Víra o které se v Bibli píše je víra v to, že se dozvíte pravdu a život. Pokud
máte víru, tak se ji dozvíte. Dozvíte se jí, brzy. Pokud máte víru v pravdu a život, tak
máte víru v Ježíše, protože on říká, že je pravda a život.
Musíte mít víru v pravdu a život, aby jste měli víru v Ježíše.
Mít víru, nebo důvěru v mýty, vám nepomůže, ale ublíží, protože vás to udělá méně
přístupnými k poznání pravdy. A to je ta nejhorší věc, jakou můžete udělat.
Ježíš řekl: “Kdokoliv najde správnou interpretaci toho, co říkám, tak najde
věčný život.” Proč by to jinak říkal, kdyby nebyl misinterpretován?
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Musíte mít víru a věřit v aktuální pravdu, pravdu, která dává smysl, pravdu kterou si
můžete v reálném světě ověřit, v božském světě, v přítomnosti.
Co je na člověku skvělé, tak to je, že je to most a ne cíl. Friedrich Nietzsche
Most: Pokud máte víru v pravdu a život, tak je dlouho potřebovat nebudete, protože
je budete brzy znát. Víra není myšlena, jako permanentní způsob života. Víra je
pouze most k pravdě a životu.
Nepotřebuji mít víru, mám zkušenost. Joseph Campbell
Jak jednou budete znát pravdu a život, tak už nebudete potřebovat víru, protože již
máte to, v co jste víru měli. Jste tam, kde jste chtěli být a vždy tam budete.
Víra v pravdu: Je nutná k tomu, aby vás dostala přes všechny soudy a soužení,
které můžete mít, přes které se snažíte dostat, při transformaci ve spirituální bytost.
V Bibli se píše, že ti, kteří mají víru v Ježíše, najdou věčný život.
Jinými slovy, ti kdo věří v pravdu a život, tak budou mít pravdu a život. Ježíš =
pravda a život. To jsou jeho slova, ne moje. Ježíš říká, že musíte věřit v pravdu a
život, abyste dosáhli věčného života.
Víra v pravdu a život je nutná, dokud nepoznáte pravdu a život. Pokud máte víru, tak
je budete znát a pokud to nebude v tomto životě, tak to bude v tom dalším.
Není to pravda jenom proto, že to řekl Ježíš, je to pravda, protože to musí být
pravda. Pravda a život je jediný způsob, protože nic jiného neexistuje.
Mít víru ve jméno Ježíše a v jeho podobu o které si myslíte, že možná tak vypadal
před dvěma tisíci lety, není ta cesta. Je to modla a jeden z deseti přikázání říká,
abychom neuctívali modlu, takže proč lidé, kteří sami sebe nazývají křesťany to
dělají? Je to pouze fantazie stvořená myslí. Musíte vidět Ježíše tak, jak říká, že je.
Ježíš říká: “Jsem v duchu a v pravdě.” “Jsem pravda a život.”
Pokud máte víru v to, co Ježíš říká že je, tak máte víru, která vás dostane do nebe.
Víra nyní: Mysl některých lidí bude pro ně příliš silná, aby převzali kontrolu jejich
animální mysli před tím, než jejich tělo, ve kterém nyní jsou zemře, nebo je zabito a
proto víra ve skutečnou věc a ne mýtus je nyní esenciální. To je ta cesta.
Mít víru v pravdu a život je vše, co většina lidí bude ve skutečnosti mít v tomto světě
kvůli vlivu ostatních myslí, ale jak Ježíš řekl, mít v něj víru je vše, co potřebujete, aby
jste se v příštím životě dostali do nebe.
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Vše, co musíte udělat, je vydat ze sebe to nejlepší (pomoci pravdě) a mít víru v
pravdu a život a to je ten způsob, jak se dostat do nebe po tom, co zemřete,
přesně tak, jak to řekl Ježíš.
Následuj Ježíše: Svoji víru vyjádříte tím, že po celou dobu hledáte pravdu a život.
Následujete Ježíše tím, že děláte to nejlepší tím, že šíříte pravdu a život, dokonce i
tehdy, když jediné, co máte, je víra, že je to správná cesta a nikdo vám ani
nerozumí. Vše, co potřebujete je mít víru v pravdu a život v tomto životě, aby jste se
dostali do nebe v příštím životě a to se stane rychleji, než si lidi myslí.
Máte skutečnou víru právě nyní, pokud máte víru v pravdu a život.
Naděje/věření: Doufat, nebo věřit, že něco je pravda, nebo bude pravda, z toho
pravdu neudělá, pokud nezačnete se skutečnou pravdou. Buďto to je pravda, nebo
není. Není způsobu, jak udělat něco, co není pravda, pravdou.
Naděje je probouzející se sen. Aristoteles
Víra ve víru: V a v sebe samu, věření, víra, naděje, přání, talismany pro štěstí, svaté
relikvie, symboly, pozitivní myšlení, dobré záměry, modlení, proklínání, voodoo,
magická kouzla, předpovídání štěstí, jasnovidci, atd. nedělají nic jiného, kromě toho,
že si lidé myslí, že mají nějakou kontrolu nad životem. Pouze hromadí strategie.
Pokud věříte pohádkám, nebo si myslíte, že mýtus je pravda, tak nikdy
nebudete žít šťastně.
Lidé, kteří momentálně mají víru v mýty, tak jsou silou proti pravdě a životu.
Jsou oklamáni a pokud to budou předávat dál, tak to jsou klamači.
Lidé, kteří si myslí, že jsou Bohu nejblíže a že dělají jeho vůli, tak jsou vlastně od
Boha nejdále a provádějí vůli Satana, klamače.
V minulosti nemohla většina lidí znát pravdu, takže víra bylo to jediné, co měli. Bude
jim prominuto za klamání lidí, pokud se nyní změní. Lidská víra v mýty byla nutná,
aby nás dostala tam, kde jsme nyní, ale nyní, když je odhalena pravda, tak víra je
pouze most k poznání.
Tvrdit, že vidíte věci, které neexistují je hřích, ten největší možný. Je to křivé
svědectví, které je proti desateru.
Skutečná pravda lidi spojuje, a ne, rozděluje. Dává smysl a může být aplikována
na každého, všude a v každý okamžik. Vytváří jasnost a ne zmatení. Pravda ve ke
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skutečné rovnosti, svobodě, míru, lásce a porozumění. Skutečná pravda pouze
žádá, aby jste věřili v něco, co si můžete sami ověřit.
Kdokoliv, kdo má dostatečný zájem se dozvědět, co je pravda, tak ji bude znát.
Ti, kteří nebudou mít zájem, co skutečná pravda je, tak se ji nedozví a budou
ztraceni a zaslouží si být ztraceni.
Důvěra v to, co je vám řečeno: Neměli byste brát něčí slova, jako něco tak
vážného a důležitého, jako pravda o životě a smrti. Lidé lžou, nerozumí, překrucují,
miss interpretují a zveličují. Lidé se mohou pouze mýlit, nebo mají schizofrenii a slyší
hlasy o kterých se domnívají, že pochází od Boha.
Opičení se: Většina lidí pouze papouškuje to, co jim někdo řekl jako pravdu. Pouze
přijmou to, co jim někdo druhý podal jako pravdu, zejména pokud je to něco, co lidé
jako pravdu přijímali po tisíce let. Je to opičení se.
Pravdě z druhé ruky by se nemělo věřit, nebo by se neměla posílat dál, pokud si ji
sami neověříte. Věk na hraní si “následuj vůdce” je nyní u konce. Pravda z druhé
ruky se u soudu nazývá pravda z doslechu a není přípustná z důležitého důvodu. Je
dokázáno, že to není spolehlivý zdroj pravdy.
Co by mohlo být více nezodpovědného, než tvrdit, že něco je pravda, pokud to není
bez jakýchkoliv pochybností ověřená pravda. A miliardy lidí to tak dělá. Náboženství
je o životě a smrti a tak je ještě důležitější si být jistý, že něco je pravda, protože náš
současný život je na ní založen a váš nesmrtelný život na ní závisí.
Nevěřte nikomu, co říká, včetně mě a ověřte si věci pro sebe. Musíte sami vidět
pravdu v samotném životě, aby jste ji znali.
Jste na konci něčeho, co by mohl být konec velice dlouhé cesty. Nyní máte
příležitost zakončit dlouhé hledání a navždy opustit animální říši.
Jediný rozdíl mezi lidmi a zvířaty je, že jsme schopni zdůvodňovat a myslet. Z tohoto
důvodu to musí být proto, aby jsme těchto schopností využili a posunuli se ve vývoji
dále. Musíme použít to, co nás odděluje od ostatních zvířat.
Pravda: Nyní znáte “pravdu,” část pravdy a života. Je pouze pět základních věcí,
které musíte znát a ty jsou:
1.
2.
3.
4.
5.

Naše skutečná historie
Jsme nesmrtelní
Vše se vrací do rovnováhy
Jste spirituální bytosti
Bůh je přítomnost (život)
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Pravda o rovnováze je nejzřejmější na koncích fyzické reality. Pokud se podíváte na
ty největší věci ve vesmíru, planety, hvězdy, tak uvidíte, že se okolo sebe pohybují
ve vyvážených kruzích (orbitech). Když se podíváte na ty nejmenší věci, které
vytvářejí hmotu a atomy, tak uvidí to samé. Elektrony krouží okolo jádra. Tyto okraje
zcela zřejmě odhalují základní přirozenost naší reality. Vše se pohybuje v kruzích.

Poté, co si začnete více uvědomovat, tak začnete vidět jak všechny fyzické věci,
mezi největšíma a nejmenšíma, dělají tu samou věc, ať tak, či onak. Brzy vám to
bude jasné, jako den a noc a vy budete znát přirozenost všeho.
To, co je napsáno v této knize, není pouze teorie, je to, co říkají důkazy. Je to
pravda, kterou si můžete ověřit a to z ní dělá skutečnou pravdu a jedinou
pravdu.
Jediné, co musíte udělat, je ověřit si to pro sebe, takže víte, že to víte a pamatujete
si to, dokud se to do vás vstřebá. Musí se to dostat hluboko do podvědomí. Musíte
vidět pravdu v každém okamžiku, bez přemýšlení o ní, musíte ji znát intuitivně.
Nejskvělejší přítomnost: Poprvé v historii, poprvé, za našich 700 milionů let na této
planetě, můžeme znát život, vědět, co jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme.
Musíme využít této krátké příležitosti. Trvalo velice dlouho, než tato chvíle přišla a
bude na dlouho zase pryč. Tato kniha vám dá sílu změnit náš současný kurz, ke
směru, který vede na místo bez bolesti, strachu a strádání, na místo, které některá
západní náboženství zvou nebe.
ŽIVOT ZNAJÍCÍ ŽIVOT JE TA CESTA
Nejprve musíte znát ultimativní pravdu, aby jste mohli znát život.
Klíčová pravda je znalost vzájemně se vyvažujících protějšků, protože tuto pravdu
můžete spatřit, kdekoliv se podíváte. Pokud ji vidíte jasně, tak ji znáte. Poznání
božské rovnováhy je klíč, protože si vaše mysl uvědomí, že jí není třeba, že nemůže
jinak pomoci, než se zcela otevřít. Když to udělá, tak se druhá část základní pravdy
stane evidentní.
Nyní vám byla vyjevena “pravda.” Nyní, co potřebujete poznat, je “život.”
Jak si můžete užít život, když nevíte, jak funguje? Nikdo si nemůže plně užít
život, dokud nepozná, proč se věci dějí a kam jejich život bude směřovat.
Peníze, sex, úspěch, moc, sláva, nebudou fungovat. Pouze pravda je cesta.
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Mnoho spirituálních učitelů, kteří tvrdí, že jsou osvícení, tak říká, že nejprve musíte
zažít život, skrze meditaci a tak podobně. Tvrdí, že cesta, jak poznat pravdu je skrze
zážitky života. Říkají to proto, že nevědí celou pravdu, takže nemohou říct, co
pravda je. Říkají, že je třeba zažít život a tak poznat pravdu, protože se zdá, že to
tak funguje, ale nefunguje. Pokud lidé neznají celou pravdu, tak to znamená, že
nikdy plně nezažili život, protože jinak by znali ultimativní pravdu.
Jak může být někdo osvícený a neznat pravdu? Poznání pravdy by přišlo s
osvícením, a nebo by jste nebyli osvícení, je to tak?
V této knize jsou odhalení, která žádný guru, prorok, nebo spirituální mistr kdy věděl,
takže nikdo z nich nemohl být skutečně osvícený. Bylo zde spousty myšlenek, že
byli a přesvědčili ostatní, že byli, ale oni neznali všechny kusy skládačky pravdy
života a to je pravda, kterou si můžete ověřit. Mnozí znali pouze část této skládačky.
Tato kniha poprvé v historii doplňuje poslední kousky do skládačky. Mnoho skvělých
proroků v minulosti vědělo, že nebyl ten správný čas a dělali, co mohli, dokud ten
čas nenastal. Ten čas nastal nyní. Já netvrdím, že velcí proroci a spirituální mistři v
minulosti se nestali osvícenými mistri. Stali, ale ne kdy a jak si neosvícení lidé tohoto
světa myslí. Proroci a zřeci minulosti přinesli nová odhalení a budovali na svých
poznáních, ale ultimativní pravda nemohla být odhalena dříve, než nyní.
Nyní poprvé v historii můžete znát kompletní pravdu života.
Dobrý, není dost dobrý: Mnoho lidí žije morální a milující a štědré životy, což je
krok tím správným směrem. Může to být dostatečné, aby se vrátili zpět zase jako
lidé, ale není to dost, aby se dostali do nebe. Musíte alespoň znát mysl-část
ultimativní pravdy a mít víru, že poznáte pravdivý život v blízké budoucnosti. Ježíš
říká, pokud ano, tak najisto půjdete do nebe.
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Najít Pravdu
Život: Žijící pravda není ve slovech, napsaná, nebo vyslovená, jako je pravda mysli.
Žijící pravdu si uvědomíme pouze tehdy, když vaše mysl není s vámi v přítomnosti.
“Život” je přítomnost bez mysli.
Jsou dva druhy pravdy: Pravda, kterou známe a pravda, kterou zažíváme.
Pravda mysli je pravý opak skutečné pravdy, neboli žití. Společně nemohou
existovat a tak budete muset jednu obětovat pro druhou. Lidstvo v současnosti
obětuje život pro mysl. Musíme pouze jít opačným směrem. Musíme začít žít v “tom,
co jest” a přestat celou dobu přemýšlet. Prostě musíme dostat naše mysli z cesty,
protože blokují opravdový život. Mysl znemožňuje vidět a znát Boha.
Pravda a život: Pokud si zcela uvědomujete vše, co k vám přichází skrz vaše
smysly, tak zažijete “život.” Potom budete znát “pravdu a život” a budete vědět o
čem Ježíš mluvil a stanete se tím, čím byl.
To je to, co doslovně Bible a Ježíš říkají. Je to jedna z nejdůležitějších a
neviděných pravd v Bibli. Pokud ji znáte, tak půjdete do nebe.
Pravda = život, život = pravda. Čím více budete vidět pravdu, tím více budete vidět
život. Čím více budete vidět život, tím více budete vidět pravdu. Ony budou stavět na
sobě a vaše znalost o nich poroste, až budete zcela znát život a sami se životem
stanete.
Pravda ukazuje, že stvořitel a stvoření jsou spolu dohromady v přítomnosti.
Hledej (poznej) Boží království jako první a všechny věci ti budou dány.
Matyáš 6:33
Pravda jako první: Lidé to mají naopak. Chtějí pravdivý život před tím, než znají
pravdu a jako výsledek nepoznají ani jedno ani druhé. Lidé se mohou dostat blízko a
vypadají, jako že to mají vše, zejména velké hvězdy v showbusinessu. Vypadají,
jako když jsou plni života a každý chce být, jako ony, ale ony vše nemají. Dokonce
ani 99% není dost. Potřebujete to vše, aby jste mohli udělat další krok v evoluci a
stali se spirituálními bytostmi. Jak můžete žít něco kompletně, když to kompletně
neznáte? Pokud znáte kompletně život, tak ho můžete začít kompletně žít.
Jak si můžete plně užít život, když nevíte, jak život funguje? Nikdo si nemůže
plně užít života, aniž by věděl, proč se věci dějí a kam jejich život bude
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směřovat. Peníze, sex, moc, úspěch, sláva nebudou fungovat. Pouze pravda je
ta cesta.
Mnoho spirituálních učitelů, kteří tvrdili, že jsou osvícení, tak tvrdí, že je nejdříve
zapotřebí zažít život, skrze meditaci a tak podobně. Říkají, že jediná cesta, jak najít
pravdu je skrze životní zkušenost. Říkají to proto, že sami pravdu neznají, ne celou,
takže nemohou říci, co to pravda vlastně je. Říkají, že je třeba zažít život k poznání
pravdy, protože se zdá, že to tak funguje, ale nefunguje. Pokud lidé neznají celou
pravdu, tak to znamená, že nikdy zcela nezažili život, protože jinak by znali
ultimativní pravdu.
Jak by někdo mohl být osvícený a přitom neznat celou pravdu? Poznání
pravdy by přišlo s osvícením, a nebo by jste nebyli osvícení, je to tak?
V této knize najdete odhalení, která žádný guru, prorok, nebo spirituální mistr kdy
věděl, takže nemohli být skutečně osvícení. Bylo zde mnoho z nich, kteří si mysleli,
že jsou a přesvědčili o tom ostatní, ale neznali všechnu pravdu života a to je pravda,
kterou si můžete ověřit. Mnoho z nich znalo části skládačky pravdy života. Tato
kniha poprvé v historii dodává poslední kousky do skládačky. Mnoho velkých
proroků v minulosti vědělo, že ještě není ten správný čas a tak dělali, co mohli,
dokud ten čas nadejde. Ta doba nadešla nyní. Já netvrdím, že velcí proroci a
spirituální lídři minulosti se nestali osvícenými mistry. Stali, ale ne kdy a jak si
neosvícení lidé tohoto světa představují. Proroci a zřeci minulosti přinesli nová
odhalení a vzájemně stavěli na svých poznáních, ale ultimativní pravda nemohla být
plně odhalena, až nyní.
Nyní poprvé v historii můžete znát kompletní pravdu o životě.
Dobrý, není dost dobrý: Mnoho lidí žije dobré, milující a štědré životy a to je krok
dobrým směrem. Může to docela dobře stačit, aby jste se vrátili po vaší smrti zase
jako člověk, ale nedostane vás to do nebe. K tomu musíte alespoň znát tu mysl-část
ultimativní pravdy a mít víru, že brzy budete znát skutečný život. Ježíš řekl, že pokud
ji poznáte, tak půjdete zcela jistě do nebe.
Bůh je mrtev. Friedrich Nietzsche 1844-1900
Bůh není mrtev. Lidstvo je mrtvo. Bůh nemůže zemřít, Bůh je život.
Ježíš řekl: “Přišel jsem, aby jste mohli mít život, způsob, jakým nyní žijete je
živoucí smrt.” Věříte tomu, co Ježíš říká? Říká, že jste mrtví.
Cituji Nietzscheho více, jak čtyřicetkrát, protože má mnoho krátkých inspirovaných
vhledů souvisejících s pravdou a ne proto, že si myslí, že vše, co říká je pravda,
nebo že bych si myslel, že by byl něco speciálního, jako člověk. Prostě skrze něj
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prošly nějaké dobré věci. Byl také nepochopený a misiterpretovaný. Tato kniha
ukazuje, že jeho slova říkají něco jiného, než si lidé myslí.
Naučím lidi smyslu jejich existence, což má být Superman, záblesk z temného
mraku člověka. Friedrich Nietzsche
Příklad: Lidé si myslí, že jeho zmínka o Supermanovi, znamená super-muže, tak jak
ho popisuje nacistické Německo. Superman, nebo překonaný-člověk zmiňovaný
Nietzschem je vlastně to samé, jako syn člověka o kterém mluví Ježíš. Jeho
“Übermensch” (překonaný-člověk, superman) neznamená překonat ve smyslu
“nadřazený”, ale “mimo”, tedy za hranicí animální mysli. Hitler to dozajista
nevnímal tímto způsobem. Pravda pouze prochází skrz lidi a často lidé, skrze které
prochází tomu nejprve nerozumí a špatně si ji vykládají a navíc ji ještě překroutí.
Zřeknutí se: Citovat někoho v této knize neznamená, že souhlasím se vším, co
prorok, nebo filozof říká. Cituji pouze věci, které mají pomoci odhalit pravdu.
Nietzsche říká spoustu věcí, které byly inspirovány časem a místem, kde žil.
Nesouhlasím se spoustou věcí o kterých mluvil a proto je nezahrnuji. To samé platí i
pro jiné proroky a filozofy, které cituji. Proroci a filozofové minulosti, nemohli vědět
to, co nyní víme my a proto se mohli mýlit a říkali věci, které dnes nedávají žádný
smysl.
Nejvíce cituji Ježíše, protože vše, co řekl je pravda. Našel jsem mnoho
misinterpretací, ale nic z toho, co řekl, co by nebylo pravda.
Mentální poruchy: Mnoho proroků, filozofů, básníku a zřeků pravdy, mělo nějaké
mentální poruchy, které jim umožnily vidět jinou perspektivu života. Bohužel to také
bylo příčinou, že někteří z nich řekli nějaké dementní věci, které lidé mohli použít k
diskreditaci toho, co bylo pravdivé. Důsledkem toho bylo, že mnoho zřeků pravdy
bylo ostatními lidmi považováno za hlupáky a blázny. Teprve poté, co zemřeli, tak
lidé objevili, že říkali něco důležitého a pravdivého, ale to by lidé ještě museli
rozumět o čem to skutečně mluvili. Mnoho lidí je blízko pochopení, ale uniká jim
pravda.
Jak se píše v Bibli, lidé nedosáhnou na pravdu a je to pravda.
Vylít vaničku i s dítětem: Jenom kvůli tomu, že řeknou něco špatně, nebo
dementního, tak by jste neměli zavrhnout vše, co říkají, protože se to očekává.
Nevylévejte vaničku i s dítětem, je se ve rčení říká.
Pravda, nebo lež: V Bibli a ostatních náboženských knihách je spousta věcí, které
nejsou pravda, třeba, jako potopa světa, ale také obsahují ultimativní pravdu.
Většina starých knih o náboženství a filozofii obsahuje oboje. Pokud je budete soudit
podle věcí, které nejsou pravda, tak vám může uniknout pravda, kterou odhalují.
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Musíte hledat ve všech starých zdrojích pravdy s kritickým okem, aby jste našli
nugety pravdy. Musíte je vytěžit. Já jsem pouze vybral ty věci, které říkají pravdu a
dal je dohromady. Dělám to proto, abych podpořil nové věci, které říkám a ukázal, že
všichni velcí proroci, filozofové a básníci říkají to samé. Jsou považováni za velké a
populární kvůli pravdě o které mluví a většina lidí to ví. Pokud ne na vědomé úrovni,
tak na podvědomé úrovni.
Geniální poezie může komunikovat ještě před tím, než je jí porozuměno.
T.S. Eliot
Přímá pravda: Pravda je pravda, odráží realitu, která je stejná pro každého a nikdy
se v základu nemění. Pravda je pouze vyjadřována rozdílnými způsoby a reflektuje
vlastní mysl vidoucího a čas a místo v jakém prorok, filozof, nebo poet žili, ale
pravda je vždy v jádru toho, co se snažili vyjádřit. Já jsem to pouze shromáždil a dal
vám to napoprvé přímo.
Mnoho takzvaných křesťanských věřících jsou pod dojmem, že Bible je neomylné
slovo Boží. Tvrdit, že tvůrce nekonečného vesmíru by copyrightoval slova lidí, kteří
nebyli inspirovaní proroci je tak arogantní, jak může jen být.
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. Jan 1:1
Anglický překlad má nahrazen “slovo” za Logos. Termín “Logos” znamená
mysl/záměr/vůle Boží, ale lidé misinterpretovali do významo slova mysli. Lidé uctívají
myšlenky a slova lidstva. Pravda přichází z ducha samotného a života. Mysl
nedokáže porozumět živoucí pravdě, ale dokáže znát pravdu-mysli, což nám
umožňuje vidět božskou pravdu, vůli Boha.
Ježíš řekl: “Je to spirit, co dává život, tělo s tím nemá co dočinění.”
Jinými slovy, Bůh, pravda a život nejsou vytvořeny myslí lidstva.
“Slova, kterými jsem k tobě promluvil, jsou duch a život.” Jan 6:63
Pobožní lidé, kteří hledají pravdu ji hledají opačně.
Slepá víra: Berou za dané, že to co se píše v Bibli je pravda, miss interpretují to a
snaží se to najít v reálném světě. Když to v něm nenajdou, tak jim nezbývá, než si
říct, že musí mít slepou víru, dokonce i když čelí přesvědčivým důkazům, které jsou
s tím zcela v rozporu. Akorát díky tomu vypadají jako hlupáci a ubližuje to
důvěryhodnosti Bible a náboženství. Slepá víra je mrtvá věc praktikovaná mrtvými
lidmi. Nechme mrtvé pohřbít mrtvé, píše se v Bibli. Žijící by se měli pokusit je
přivést zpět k životu (zmrtvýchvstání). Pokud lidé začnou dělat pravý opak a začnou
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považovat za garantované to, co je pravda v reálném životě a budou to hledat v
Bibli, tak najdou ultimativní pravdu.
Jak já znám ultimativní pravdu? Já ji znám, protože ji vidím ve všem. Pro mě je
evidentní a pro vás bude taky, až si přečtete tuto knihu. Až pro vás začne pravda
svítat, tak je to, jako když se celý svět otevře a vy budete moci všemu porozumět.
Začnete vidět věci tak, jak je Ježíš a další osvícené spirituální bytosti viděli. Sami se
stanete osvícenými.
“Dovolte této mysli být ve vás, která byla taktéž i Ježíšovi”
Obdržíte a budete ztělesňovat křesťanské vědomí, nebo osvícení. Ježíš o tom také
mluví v následujícím prohlášení.
Ježíš řekl: “Ten, kdo pije z mých úst, se stane mnou a já se stanu jím a
všechny ukryté věci se mu odhalí.”
Jinými slovy říká, že pokud rozumíte o čem mluví a chápete skutečný význam, tak
se stanete tím, čím on sám je a budete vidět život tak, jak ho on sám viděl. Já jeho
slovům rozumím, takže vidím život tak jako on. Tato kniha pouze vysvětluje, jak
opravdový svět vypadá lidem, kteří ho ještě nejsou schopni vidět.
Poté, co dokončíte četbu této knihy a uděláte pár věcí, tak také budete vidět
život novým způsobem. Uvidíte ho tak, jak ho Ježíš a všechny spirituální
bytosti vidí.
Kontext: Lidé mi vždycky říkají, že cituji Ježíše a ostatní proroky mimo kontext a
mají pravdu. Je to kontext, který skrývá pravdu. To, co se prorok snaží říct, je
obvykle ukryto v několika větách. Zbytek odstavce, nebo příběhu je pouze výplň, aby
se blýskl mýtus, jak někteří scholastici věřili. Proto většina Bible a ostatních
náboženských knih skrývá pravdu.
Ježíš řekl, že musíme oddělit zrno od plev.
Jinými slovy, musíme oddělit pravdu od klamu ve všem v životě, včetně Bible.
Koukol skrývá zrno, zrovna tak, jak mýtus skrývá pravdu. Až se probudíte, tak
budete schopni vidět rozdíly a budete schopni oddělit pravdu od klamu ve všech
věcech, včetně Bible. Pravda v Bibli vystoupí z klamů a vy uvidíte skutečné kouzlo
Bible.
Proč miliardy racionálních lidí věří věcem, které nedávají žádný racionální
smysl, Mohli by intuitivně vědět, že se pravda skrývá v jejich náboženských
knihách?

46

GlobalTruthProject.com

Lidé podvědomě znají pravdu. Každý zná podvědomě pravdu a nastal čas, aby ji lidé
znali vědomě. Tato kniha pouze vylučuje falešné vedení a miss interpretace proroků
z minulosti. Poté vyplní prázdná místa a dodá novou pravdu, která byla nedávno
objevena a poprvé vám to vše přímo naservíruje.
Těžit pravdu: Je to jako hledání zlata. Aby jste dostali jednu unci zlata, tak musíte
prosít tuny bezcenné suti, která ji ukrývá a ztěžuje ji najít. Stejné je to s Biblí a
ostatními náboženskými spisy. Já jsem udělal většinu prosévání za vás, ale ještě se
tam toho dá dost najít. Vytáhl jsem ty největší nugety pro tuto knihu.
Najití fundamentální pravdy smrti a života je skutečná mise lidstva.
Opakování: Možná jste si všimli, že určité věci a koncepty se v knize často opakují.
Opakování je nutné, aby penetrovalo lidskou mysl, takže se tím nenechte otrávit.
Musí to udělat dojem a tak je opakování nutné. Číst opakující se věci není
zábavné, ale nutné k transformaci lidí.
Jako jedna stopa neutvoří cestu na zemi, tak jedna myšlenka nevytvoří
mentální cestu v mysli. Aby jste vytvořili fyzickou cestu na zemi, tak musí
znovu a znovu kráčet a aby jste vytvořili hlubokou mentální cestu, tak musíte
znovu a znovu myslit ten druh myšlenek, které si přejete, aby dominovaly ve
vašem životě. H.D.Thoreau
Nedovolte věcem, kterým budťo nerozumíte, nebo s nimi nesouhlasíte zeslabit věci,
se kterými souzníte. Časem zjistíte, že věci se kterými jste nesouhlasili, nebo vám
nedávali smysl, tak ho později začnou dávat. Prostě poberte co můžete a
pokračujte dál.
Poté, co budete schopni vidět pravdu, tak se vše stane zřejmé a evidentní.
Otázka je, proč je nyní tak těžké vidět a jasně pravdu vyjádřit. Něco musí pravdu a
život skrývat a taky skrývat sebe.
Proč máme takové potíže vidět naší skutečnou přirozenost životů? Měla by to přeci
být ta nejzřejmější věc, co je. Proč mají lidé tolik odlišných názorů na to, co
ultimativní pravda je, když by to mělo být zcela zřejmé?
My všichni žijeme ve stejném světě, tak proč ho každý vnímá jinak?
Pravda je prostě to, co jako pravda vypadá. Problém pouze je, že lidé ji nevidí jasně.
Vaše vnitřní prostředí: Je to vaše vnitřní prostředí, pod vaší kůží, za vašemi
smysly. To je prostředí, kde žije vaše mysl. Žije mezi našimi smysly a naším
spirituálním já. Mysl je věc která k vám nejblíže.
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Mysl je tak blízko spiritu, že většina lidí si ani neuvědomuje, že to jsou dvě
rozdílné věci. Mysl vytváří iluzi, že je spirit.
Šestý smysl: Lidé mají šestý smysl a to je jejich mysl. Máme smysl vidění, slyšení,
cítění, dotyku, chuti a mysl. Vaše mysl je jako smysl, protože vaše vědomí, nebo
spirituální-já, vnímá/zažívá výtvory mysli, jako jsou myšlenky, emoce a pocity
stejným způsobem, jako světlo, zvuky, pocity, vůně a chutě.
Mysl blokuje to, co Bůh vytváří tím, co sama vytváří.
Dostáváte signáli z mysli stejným způsobem, jaký je dostáváte z vašich pěti smyslů,
s tím rozdílem, že to co mysl vytváří, není skutečné, není to z Božího světa.
Slovo/život: Vašich pět smyslů vnímá život. Vaše mysl produkuje a posílá vám věci,
které nepochází ze života, jsou to věci, které vytváří ona sama. Vytváří a posílá vám
emoce, chtíče, myšlenky, vinu, strachy a obavy. Vaše mysl blokuje většinu života,
který k vám přichází a to co neblokuje, tak konvertuje do slov, mentálního kódu
života. Vaše mysl se pokouší redukovat veškerý život do slov, mentálních obrazů,
abstraktních myšlenek, nebo bitů dat. Příklad: Váš smysl pro vidění vidí růži. Místo
toho, aby to k vám přímo přišlo tak, jak je to, tak je to přeměněno do slova “růže”.
Poté je to ignorováno a skartováno jako vzpomínka, bez toho, aby vám to bylo
umožněno skutečně zažít.
Edituje váš život: Pokud jste něco předtím již viděli, tak vaše mysl nepovažuje za
důležité, aby jste to viděli znovu a nenechá vás to vidět. Vaše mysl edituje váš život.
Pokud vidíte růži skrz vaší mysl, tak ji nevidíte takovou, jaká skutečně je. Toto dělá
vaše mysl se vším, pokud to nepovažuje za nové, speciální, nebo nebezpečné. Tím,
že redukuje skutečné věci do slov a myšlenek, tak mohou být procesovány skrze
vaší mysl. Skutečná věc nemůže být. Za to platíme vysokou cenu, platíme vlastním
životem.
To bylo nutné v minulosti, tato schopnost zpracovávat život tímto způsobem, aby
nám to pomohlo získat kontrolu nad neznámým a nebezpečným světem. Nyní to
však již po většinu času není více nutné, ale lidé to i přesto dělají. Je to jako zlozvyk.
Tohle vše se děje mezi vaším spirituálním já a životem. To je ten důvod, proč
lidé nejsou schopni vidět pravdu a zažít skutečný život.
Za to, aby jsme se dostali tam, kde jsme nyní, jsme zaplatili vysokou cenu. Nyní
přišel čas, přestat dávat celý náš život naší mysli. Aby jste to mohli udělat, tak
musíte vidět věci tak, jako byste je viděli poprvé v životě. Je to takhle snadné, ale
musíte znát pravdu, aby jste to mohli dělat.
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“Opravdové náboženství je skutečné žití.” Albert Einstein
Převezměte kontrolu vašich myslí: Nyní již víme dost a máme dostatečnou
kontrolu nad naším světem. Nyní již nepotřebujeme tratit většinu našeho života. Nyní
potřebujeme vidět všechen život, abychom mohli vidět skutečné hrozby pro naše
přežití a stali se spirituálními bytostmi. Je čas začít kontrolovat naše mysli. Naše
falešná perspektiva a nedostatek pozornosti a uvědomování si, jsou nyní pro nás
největší nebezpečí.
Největším nebezpečím pro lidstvo je nyní samo lidstvo.
Lidské bytosti se nyní stali příliš mocnými a příliš nebezpečnými, aby byli mimo
kontrolu. Ta věc, která nám pomohla k přežití bude to, co nás zničí, pokud ji
nedostaneme pod kontrolu.
Správně a špatně: Bez ultimativní pravdy, nikdo skutečně neví co dělat a proč. A to
je velice nebezpečné a všechny nás to brzy zabije. Okolo deseti zemí vlastní
atomové zbraně a odhaduje se, že dalších dvaatřicet se je pokouší dostat. Také tu
máme chemické a biologické zbraně a lidé stále nerozeznají správné od špatného.
Zbraňová technologie se vyvíjí rychleji, než my. Technologie umožňuje stále
snadněji pro stále méně lidí způsobit skutečnou katastrofu. Velice brzy bude jeden
člověk s biologickou zbraní schopen zabít nás všechny.
Bez pravdy není žádná skutečná morálka ani žádné skutečné správné a
špatné.
Optimismus je do určitého bodu dobrá věc, ale lidé si jsou příliš jistí, že vše půjde
hladce. To ale není to, co důkazy říkají. Bez pravdy není žádná naděje, že lidská
rasa přežije dalších dvacet a možná ještě mnohem méně let. Proto je tak nutné, aby
se lidé dozvěděli pravdu právě nyní.
Dobré a špatné nemůže být rozpoznáno bez toho, aniž byste věděli, co je pravda a
co není pravda. Obrovská moc bez obrovského porozumění nás brzy zničí.
Řítíme se po klikaté horské cestě se zavázanýma očima.
Mysl vytváří obavy, vinu, strach, lítost, závist, nenávist, chamtivost, a další negativní
myslí vytvořené pocity. Tyto nekontrolované emoce vytvářejí veškerou mizérii na
světě. Musíte si pouze uvědomit, že nejsou opravdové a ony zmizí. Proč dále žít s
bolestí a utrpením vytvářenými naší myslí?
Proč dovolit naší mysli, aby nám ubližovala? Zrovna tak, jak nemusíte myslet
myšlenky o které nestojíte, tak nemusíte cítit pocity, které vaše mysl vytváří.
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Pokud mysl něco vytváří, tak to prostě může přestat vytvářet.
Pokud znáte pravdu, tak nemusíte žít s ničím, co není skutečné. Prostě musíte na
sto procent žít s tím, co je skutečné a tak nezbude žádné místo pro něco, co
skutečné není.
Je zajímavé, že slovo “evil” (zlo) je pozpátku “live” (život). Zlo je pravý opak
života a proto pravdivý život je ode zla tak daleko, jak jenom může být.
Ježíš řekl: “Požehnaní jsou ti, kteří trpěli a našli život.”
Je to vše o najití skutečného života, hojného života, jak Ježíš řekl. Mnoho lidí bude
muset ještě hodně trpět, než začnou vůbec hledat, ale to není nutné.
Ježíš řekl: “Přišel jsem, abyste mohli být naplnění plností Boha.”
Jinými slovy být naplněn životem. Když jste naplnění Bohem/životem, tak jste
naplněni.
Většina utrpení ve vašem životě je tvořeno myslí a většina světových potíží také. Už
jsme trpěli dost, nastal čas najít život. Vše co musíme udělat, je převzít kontrolu naší
mysli. Věk mysli míří ke svému konci. Pravda je klíč ke kontrole mysli.
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Mysl-sebe
Mysl-sebe: Mysl je dobrá věc, pokud slouží spiritu. Současný problém je ale, že je
to právě naopak. Mysl byla tak úspěšná v našem přežití, že jsme jí předali nad námi
veškerou moc.
Začali jsme věřit, že mysl jsme my. Díky této klamnosti, nás může mysl
kontrolovat.
My nemůžeme být naší myslí, protože naše mysli končí ve smrti, ale my ne. My
nemůžeme, protože jsme nesmrtelní a naše mysl a mozek nejsou. Vaše mysl
(současné já) je biochemická a bioelektrická část vašeho těla. Existuje ve vašem
mozku a je zničena, když zbytek vašeho těla je zničen ve smrti zrovna tak, jako jsou
zničena data počítače, když je hard drive počítače zničen. Vaše mysl může být
zničena dokonce ještě dříve, než smrtí, např. poraněním mozku, Alzheimerem a
dalšími mentálními disfunkcemi.
Můžete si být zcela jistí, že nejste vaše mysl, protože kdyby byla pryč, tak vy tu stále
budete. Stále by jste si uvědomovali život. Vlastně by jste si život uvědomovali
mnohem více, byli byste si kompletně vědomi života. Mysl nám života nedává, to my
ho dáváme jí.
Funkce mysli: Mysl je jako sofistikovaný počítač a její práce je učit se, pamatovat si
a procesovat, nebo rozumět životu a věcem v něm.
Ježíš řekl: “Odlož své břímě.” Jinými slovy, nenech se tím obtěžovat.
Ultimativní věc pro mysl je, aby poznala a porozuměla přirozenosti života, naší
pravdivou minulost, pravdivou budoucnost a svoji vlastní přirozenost. Pokud jednou
mysl pozná ultimativní pravdu, tak je její ultimativní práce hotova. Její důvod v
evoluci je u konce. Takže její účel pro to aby zůstala je pryč a tak může odejít.
Můžete ji prostě odložit.
Pán/sluha: Pokud jednou znát mysl-pravdu, nebo intelektuální pravdu, tak vás vaše
mysl nemůže již vzít dále. Potřebuje již jenom relaxovat a stát se technickým
konzultantem. Potřebuje se stát vaším sluhou a přestat být vaším pánem.
“Mozek je nejpřeceňovanějším orgánem v těle. Důležité věci do vás vstupují
jinou cestou.” Woody Allen
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Věk mysli: Mysl byla tak velkou součástí našeho světa, že se vytvořilo náboženství
mysli. Lidé mají v mysl víru. Lidé si myslí, že mysl je klíčem k úspěchu ke všemu.
Tato víra dala mysl příliš mnoho moci nad našimi životy.
Mysl se stala Bohem na této planetě.
Víc, než mysl: Mysl je králem na této planetě. Všechny instituce, školy, businessy a
vlády prosazují a podporují mysl. To vše je fajn a dobré, pokud si uvědomujeme, že
jsme mnohem víc, než naše mysl a že mysl je pouze naše velice malá a dočasná
část.
Za tvými myšlenkami a pocity, můj bratře, stojí mocný vládce. Nepoznaný
mudrc, jehož jméno je já. V tvém těle přebývá. V tvém těle je více důvodů, než
v tvojí největší moudrosti. Friedrich Nietzsche
Nastal čas přestat zanedbávat našeho ducha, naše skutečné já. Dokonce i když jsou
naše mysli aktivní, tak jsme méně než procento naše mysl a více než devadesát
devět spirit. Lidé to pouze neví.
Naše těla nestojí spiritu v cestě, ty ho zesilují, ale je to naše mysl, která stojí v
cestě.Ty blokují pravdu a život.
Pravda a život je poslední hranice.
Použití naší mysli v minulosti byl klíč k úspěchu, ale v budoucnosti tomu tak nebude.
Nyní je pravdou opak.
Překonat mysl bude klíč k úspěchu.
Ježíš řekl: “Ti kteří překonají, těm nasadím korunu života.”
Jinými slovy, ti kteří překonají dominující mysl, těm dá život.
Mysl pořád bude klíč k dalšímu kroku v evoluci, ale ne tím, co dělala v minulosti.
Musí se změnit, aby my jsme se mohli změnit.
“Dělali jsme vůli mysli a nyní potřebujeme dělat vůli Boha. Vše, co se chci
dozvědět je, jak myslet, tak jako Bůh myslí.” Albert Einstein
V Bibli se píše: “ Kdokoliv plní Boží vůli, bude v nebi přebývat navždy.” Takto
království nebeské přijde, takto bude dokonáno na Zemi. Matyáš 6:10
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Nyní potřebujeme věk ducha. Náš spirit musí být viděn, jako ta důležitější část v nás.
Je to skutečná a věčná část, to co jsme vždy byli a vždy budeme, skuteční my. Když
nemyslíme, tak jsme čistý spirit.
“Bůh je metafora pro něco, co přesahuje veškeré úrovně intelektuálního
myšlení. Takhle prosté to je.” Joseph Campbell
Každý čeká na nějakého zachránce, přitom se každý musí zachránit sám.
Vystoupit: Vaše mysl musí sestoupit, tak aby vaše skutečné já, vaše nesmrtelné
spirituální já mohlo vystoupit. To je další a poslední krok ve vaší evoluci.
Provádět Boží vůli - musíte znát pravdu a život a stát se jím.
Vaše mysl musí jít z cesty, tak aby jste se mohli dozvědět spirituální pravdu,
skutečnou pravdu, žijící pravdu, pravdu, která je mimo dosah mysli.
Jediná věc, která stojí mezi vámi a Bohem je to o čem si myslíte, že to jste vy,
vaše vlastní mysl.
Mysl: Je pouze nástroj, který by měl být používán pouze tehdy, když je ho třeba.
Kladivo taky používáte, když potřebujete zatlouci hřebík. Když ho nepotřebujete, tak
ho odložíte. Vaše mysl je vždy připravena vám sloužit. Křeslo taky použijete jen
tehdy, když si potřebujete sednout a netaháte ho s sebou po celou dobu. To by vás
utahalo.
Jak se v poslední písničce od Beatles zpívá: “ Chlapče, budeš se s tou záteží ještě
dlouho tahat.”
V Bibli se píše: “ Být nepřítomen v těle znamená být přítomný s Bohem.” Když
není mysl přítomna, tak jste spolu s Bohem (Bůh/život).
Postarat se o business: Nemusíte si dělat starosti s tím, že nebudete dost
přemýšlet, aby jste se mohli starat o váš business. Jediný problém, který budete
vždy mít, je problém, který jste vždy měli. A to je příliš mnoho přemýšlení, aby jste
mohli žít v přítomnosti, žít v pravdě a životu.
“Žijte každý okamžik, jako by to měl být váš poslední tanec na Zemi.” Carlos
Castaneda
Dobře vychovaná mysl: Mysl pod kontrolou, je jako domácí mazlíček, který hodně
spí. Nyní skáče kolem vás a celou dobu na vás štěká. Je mimo kontrolu a ruinuje
vám život. Když nad ní převezmete kontrolu, tak bude jako dobře vychovaný domácí
mazlíček.
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Když mysl spí, tak jste vzhůru, když je mysl vzhůru, tak jste uspáni.
Pokud chcete být kompletně vzhůru, tak musíte uspat vaší mysl, dát ji na standby.
Vždy bude připravena vám pomoci, když třeba. Bude vás varovat před nebezpečím
a chránit vás. Vaše mysl je vždy připravena vám skočit do života z jakéhokoliv
důvodu. Pokud pracuje správně, tak je jako autopilot za děním. Stará se o
nezbytnosti vašeho života, takže máte svobodu žít naplno.
Jste si jisti každou svojí akcí, vše je svobodné a děláno vaší myslí pro vašeho ducha
v každém okamžiku, v pravdě, bez myšlenek, nebo obav z důsledků, protože jste
zcela vědomí a vždy děláte tu správnou věc. Nemůžete dělat nic špatně ve vesmíru,
který znáte a vy to víte.
Počítače: Nechme počítače, aby za nás mysleli. Náš cíl není myslet, ale žít a nikdy
nemusíme mít starost o stroje, že by to nedělali lépe. Počítače jsou vyvíjeny, takže
můžeme myslet méně a žít více.
Se znalostí ultimativní pravdy už nejste více člověk, nebo mysl-člověk, protože už
nikdy nebudete žít jako vaše mysl, stali jste se novou bytostí. Budete žít jako
nesmrtelný spirit. Proměníte se, jako se housenka proměňuje v motýla, stáváte se
spirituální bytostí a uvědomujete si vaše spirituální já poprvé za celou tu dobu.
Je to pouze, když zapomeneme všechna naše poznání, která jsme začínali
vědět. Henry David Thoreau.
Plný potenciál mysli: Používání vaší mysli méně, neznamená, že ji nevyužíváte v
jejím plném potenciálu. Méně je více. Čím méně budete blokovat život, tím více ho
budete znát.
Vědět vše: Když je mysl na standby, tak je stále ve hře. Je si stále kompletně
vědoma světa současně s vámi. Vidí a poznává vše poprvé, mnohem lépe
informovaná, než předtím, než jste převzali kontrolu.
“Jediný zdroj poznání je zkušenost.” Albert Einstein
Budete myslet méně, ale vědět o mnoho více, protože budete zažívat o mnoho více
a to, co budete zažívat, bude skutečné a ne klam a iluze. Budete svou mysl používat
mnohem méně, ale když ji budete potřebovat, tak bude fungovat mnohem lépe. Když
používáte svoji mysl méně, tak mysl dělá to, k čemu je určena, k čemu se vyvinula.
Svoji mysl využíváte v jejím absolutním potenciálu, pokud ji využíváte k tomu, aby
překonala sama sebe a poznala pravdu a život.
Ježíš řekl: “Ti kteří překonají, se stanou pilíři království nebeského.”
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Říká, že ti, kteří překonají klam tvořený naší myslí, tak podpoří nebe na Zemi.
V Bibli se píše: “Poznáte nepoznatelné.”
To referuje k pravdivému životu, který je nepoznatelný s myslí blokující pravdu a
život. Jak jednou bude mysl z cesty, tak budete znát kouzla života.
V Bibli se píše: “Nebuďte uspokojeni tímto světem, ale buďte
přetransformování obnovením vaší mysli, takže budete moci poznat Boha.”
Ježíš řekl: “Pokud nejsi se mnou, tak jsi proti mě.”
Přítel, nebo nepřítel: Vaše mysl může být vaším nejhorším nepřítelem, nebo vaším
nejlepším přítelem. Pokud ji používáte, aby se překonala a překročila sama sebe a
uvědomila si pravdu a život, tak je to váš nejlepší přítel. Pokud ne, tak je to váš
nejhorší nepřítel. Vše, co vaše mysl dělá, tak rozptyluje a brání vám ve vidění pravdy
a života tak, či onak.
Ježíš řekl: “ Nepokoušej mě Satane, protože je psáno, že máš sloužit spiritu.”
Repent (kát se): Slovo “repent” doslovně znamená “změnit svou mysl.” Musíme ji
změnit ze sluhy bestie, z ďábla na anděla, na sluhu ducha a poté na mysl Kristuse. V
Bibli se píše, že se stanete novou bytostí v Kristu.
V Bibli se píše: “Musíte obnovit svou mysl.”
“Dovol této mysli být i v tobě, která byla i v Kristu Ježíšovi.” Cíl je mít mysl
Krista, mysl spirituální bytosti.
Miluj nepřítele svého: Ježíš neměl na mysli lidi, ale ďábelskou mysl, animální mysl.
Bestie uvnitř celého lidstva musí být překonána pravdou.
Ježíš řekl: “Nejdříve musíš odložit svoji lásku ke lži, falešný způsob života,
následovaný dětmi této roviny existence, konvertovat, změnit se, takže budeš
nenávidět to, co jsi předtím miloval, a milovat to, co jsi předtím nenáviděl.
Potom budu schopen ti odhalit všechny ty věci, protože nic nebude nebude
zakryto z toho co bude manifestováno, pokud tvoje mysl je v Pravdě.”
Milovat znamená “věnovat pozornost.” Miluj nepřítele svého znamená věnuj
pozornost svojí animální mysli, abyste ji mohli překonat a tak již neměla nad vámi
žádnou moc.
Ve vaší hlavě to není boj mezi dobrem a zlem. Pokud s něčím bojujete, tak
tomu dáváte život. Jediný způsob je chtít pravdu a život.
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Když to děláte z celého srdce, tak vaše ďábelská mysl, váš protivník života
postupně přestane existovat.
Dokonce i zmatenost je viděna, jako forma lásky poté, co znáte pravdu.

Probuzení do života
Pravdivý život: Nyní dostáváte pouze malé velmi malé procento světla, které vniká
do vašich očí, zvuků do vašich uší, pocitů přicházejících zvenku a zevnitř vašeho
těla, všech vůní ve vzduchu a chutí v jídle. Vaše mysl zkresluje, filtruje, interpretuje a
blokuje většinu života, jak je ukázáno na obrázku. Až poprvé zcela zažijete život, tak
vás to ohromí. Je to ta nejlepší věc, která je, nebo může být a je tu celou dobu, v
každém okamžiku vašeho života čekajíc, až ho pustíte dovnitř. Je to ta pravda a
život o které Ježíš mluví, že je, je to božská láska, Bůh a vy, zcela naživu. Budete
poprvé v životě skutečně zcela naživu.
Povstali jste z mrtvích, jediné smrti, která skutečně existuje.
Mrtví k životu: Ježíš byl skutečně nepochopen, když přijde na smrt.
Když říká věci jako “Neochutnáte smrti”, tak nemluví o fyzické smrti. Každý musí
ochutnat fyzickou smrt, dokonce i on, takže to nemohl mít na mysli. On mluvil o
spirituální smrti. On říká, že jsme mrtví k životu.
Vzkříšení: Příběh o vzkříšení je metafora o tom, že my všichni musíme povstat z
našeho mrtvého já, abychom poznali pravdu a život.
Problém ale je, že lidé jsou příliš mrtví k životu, aby věděli, že jsou mrtví k
životu.
Lidé jsou příliš nevědomí, aby věděli, že jsou nevědomí.
Lidé mají příliš uzavřenou mysl, aby věděli, že mají uzavřenou mysl.
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Jsou příliš uspáni, aby věděli, že jsou uspáni.
Famózní zázrak, kde Ježíš probouzí Lazara z mrtvých je dobrý příklad rčení, které
bylo kompletně překrouceno a špatně pochopeno.
Ježíš řekl: “Náš přítel Lazarus je spící, ale já půjdu abych ho mohl probudit ze
spánku.” Jan 11:11
Takto se to v Bibli píše. Říká, že Lazarus pouze spí. Kdyby byl mrtvý a Ježíš by ho
chtěl probudit do života, tak by to takhle neřekl.
Proč by Ježíš říkal, že pouze spí, kdyby byl mrtvý?
Ježíš řekl, že byl mrtvý až později a myslel tím mrtvý k životu, ne fyzicky mrtvý.
Ježíš řekl: “Kdokoliv kdo ve mě věří, ale je mrtvý, tak bude žít znovu.”
Toto je klíč k porozumění toho, co skutečně říká. Nemůže mluvit o někom, kdo je
skutečně mrtvý, protože by v něj nemohli věřit. Pouze někdo, kdo je mrtvý k životu,
může v něj věřit. Vidíte, co mám na mysli?
Ježíš řekl: “Byl jsem mrtev, ale nyní jsem naživu.”
Toto je jediná reference, kterou Ježíš dělá ke vzkříšení v Bibli a nemá na mysli svoji
fyzickou smrt, protože to řekl před tím, než skutečně zemřel.
Mýtus o tom, že Lazar byl fyzický mrtvý a Ježíš ho přivedl zpátky k životu, byl
vytvořen lidmi, kteří nechápali o čem ve skutečnosti mluvil a co mínil.
Velký spánek: Ono to zrovna nevypadá, jako nějaký veliký zázrak, probudit někoho
ze spánku. Interpretr nerozuměl o čem to Ježíš vlastně mluvil. Neuvědomil si, že lidé
žijí v permanentním polospánku, v živoucí smrti.
Ježíš řekl: “Přišel jsem, abyste mohli mít život, kvůli způsobu, jakým smrtelní
žijí živoucí smrtí”
Ježíš jasně říká, že lidstvo je spirituálně mrtvé.
Nikdo ve skutečnosti se nevrátil ze smrti, protože to není možné, ale probuzení z
polospánku možné je. K tomu pouze potřebujete ultimativní pravdu, abyste to mohli
provést.
Pokud věříte přijaté interpretaci v Bibli, tak jste uspáni.
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Příběh o Lazarovi je dobrý příklad, jak Ježíš může říct něco hlubokomyslného a
pravdivého a to pak je totálně překrouceno a proměněno v zázračný mýtus. To samé
je to se zázrakem vrácení zraku slepému. Je to metafora pro lidi, kteří jsou slepí k
pravdě a životu. On doslovně nevracel zrak slepým.
Ježíš řekl: “Pokud slepý vede slepého, tak oba spadnou do díry.”
Slepý bude vidět: Až budou jeho slova interpretována správně, tak lidé budou
schopni vidět pravdu a život, které byli příliš slepí vidět.
Až se lidé probudí do pravdy, tak poznají, o čem Ježíš vlastně mluvil a pochopí, co
se ve skutečnosti pokoušel udělat.
V Bibli se píše, v Janovi 9 “Kdysi jsem byl slepý a nyní mohu vidět.”
Když porozumíte, tak to bude jako člověk, který byl fyzicky slepý celý život a nyní
může poprvé v životě vidět život. To je dobrá metafora, protože když vidíte pravdivý
život poprvé, tak je to zrovna tak překvapující a nádherné.
Je to jako Dorothy v Kouzelníkovi ze země Oz, která jde z jejího černobílého světa
do magického a okouzlujícího barevného světa země Oz. Zrovna tak, jako člověk,
který byl od narození slepý si nemůže představit, jak svět doopravdy vypadá, tak i
lidé žijící ve své mysli si nedokáží představit, jak opravdový život vypadá. Je to
skutečné překvapení.
Hypnóza: Lidstvo je zhypnotizované. Hypnóza znamená být uveden do stavu
polovědomí, polospánku. Problém je, že jsme byli zhypnotizováni, abychom
nevěděli, že jsme zhypnotizováni. Je to forma sebehypnózy vytvořená naší myslí a
myslí ostatních.
Pod kletbou: Je to jako bychom byli prokleti a to nás uvedlo do spánku.
Potřebujeme polibek pravdy, abychom se z toho spánku probudili.
Ježíš může léčit nemocné, jeho zpráva léčí naší spavou nemoc.
Ježíš nepřišel proto, aby byl velkým doktorem a léčil fyzicky churavé. Přišel proto,
aby léčil spirituálně nemocné. Vyléčit někoho fyzicky, není žádná zvláštnost. Bez
ohledu na to, jak jsou na tom fyzicky dobře, tak jsou spirituálně mrtvi. Nejsou
naplněni a stejně onemocní a pak fyzicky zemřou, tak jako tak.
Ježíš se pokoušel dát lidem pravdu a život a probudit je, dát jim něco skutečně
důležitého, něco, co je naplní a přetrvá navěky, ale lidé to minuli. Jeho zpráva byla:
Když jdeš do nebe, tak u toho nemůžeš spát.
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Lidé pochybili v minulosti, ale my nyní nemusíme.
Smrtelný zaměření: Vaše mysl se soustřeďuje a zaměřuje většinou na smysl zraku
a myšlení. Je to proto, že tyto smysly v minulosti pomohly našemu přežití nejvíce.
Když jsme se pokoušeli zachránit naše životy, tak jsme se soustředili jenom na část
života a tímto nyní nedostáveme život celý, neobdržíme ho.
Jak Ježíš řekl: “Pokud se pokusíte zachránit svůj život, tak ho ztratíte.”
Jsou chvíle, kdy se musíte soustředit na část života, při práci, když se něco učíte a v
nebezpečných situacích, ale zbytek času nemusíte. Pozornost spirituální bytosti se
zaměřuje a zvětšuje v závislosti na dané situaci. Aby jste mohli pracovat, tak se
musíte zaměřit na malou část života a spritituální člověk se kompletně soustředí a
dokončí to, ale to dělá pouze tehdy, když pracuje, nebo studuje.
Příklad: Aby jste mohli číst tuto knihu, tak se musíte soustředit, ale když přestanete,
tak se můžete zase zcela otevřít. Aby jste mohli číst, nebo se naučit něco nového,
tak musíte použít svojí mysl a nemůžete si uvědomovat o mnoho více, když to
děláte, ale je to prostě nutné. Musíte být soustředění, když řídíte auto, nebo okolo
nebezpečných věcí, ale když ne, tak se můžete zcela otevřít. Jenom si musíte být
jistí, že se otevřete pokaždé, když to jde.
Když je potřeba se soustředit, tak se soustředíte a pak se zase zcela otevřete.
Přestaňte dělat věci napolovic. Začněte je dělat na 100%.
Nesuďte: Musíte přeprogramovat mysl, aby přestala soudit hodnotu jednoho
momentu k druhému, nebo jeden smysl přes druhý, dokud se nedostanou do
rovnováhy a dohromady se stmelí. Místo, aby jste se soustředili na část života, tak
se budete soustředit na celý život. A uděláte to tak, že se nebudete vůbec soustředit.
Vaše mysl dělá celé to soustředění, takže co musíte udělat, je otevřít ji. Vaše oči se
budou stále reflexivně soustředit i bez mysli, ale na nejširším možném poli vidění.
Když bude vaše mysl otevřená, tak to budete vědět, protože se vše stane nové.
Jak se píše v Bibli: “Povstanete to novosti života”.
V Bibli se píše, že Bůh neustále vytváří věci nanovo. My jenom musíme začít vidět
věci tak, jak skutečně jsou, jak nám jsou skutečně dávány.
Hledání pravdy a krásy je sféra aktivity, ve které je nám dovoleno zůstat dětmi
po celý náš život. Albert Einstein
Bezstarostní: Lidé mají pocit, že dostali amok, bez jejich mysli zapnuté po celou
dobu. Cítí se tak, protože jejich mysl ten pocit vytváří, ale to není pravda. Žití v
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přítomnosti, žití bez mysli neznamená, že nebudete mít kontrolu a že budete žít
bezohledným životem. Opak je pravdou. Budete mít mnohem více kontroly. Budete
poprvé v životě mít skutečnou kontrolu nad tím, jak žijete svůj život.
Pustit se: Jak se jednou pravda vsákne, tak nebudete mít žádné starosti, takže
technicky budete bezstarostní, ale nebudete žít bezohledným způsobem.
Budete bezstarostní, ale ne bezohlední. Jako děti, ale ne dětští. Neviní, ale ne
ignorantští. Budete mít vše, ale nebudete potřebovat nic.
Budete žít svobodně a vědomě v každém svém jednání, takže nebudete muset mít
obavu se pustit. Tím, že necháte jít to, co stejně nemáte pod kontrolou, tak získáte
mnohem větší kontrolu. Ponecháním jít nic, dostanete vše. Nechat odejít iluzi, vám
umožní poprvé vidět realitu.
Ježíš řekl: “Jsem ve všech věcech a jsem mimo všechny věci. Nenajdete mě
skrze hledání, ale skrze mír mysli.”
“To, co se pokoušíte dostat dostanete tak, že se o to přestanete pokoušet” nefunguje
vždy, když přijde na lidi a věci, ale vždy to funguje, když přijde na život. Dostanete
to, když se nepokoušíte to dostat.
Nemůžete myslet svoji cestu k pravdivému životu. Nemyslet je cesta.
Vy se nepokoušíte otevřít svoji mysl. Tak to nefunguje. Vy děláte pravý opak a
necháte život, aby zcela vnikl dovnitř. Nenecháte žádné místo pro mysl.
Více života = méně mysli, méně mysli = více života
Nabíjení baterií: Je to jako si nabíjet svoje baterie. Každá troška přítomnosti, které
dovolíte do vás vstoupit, tak vás probudí o trochu více a život se začne pomalu
zlepšovat. Čím více máte, tím více budete schopni dostat. Je to jako sněhová koule.
Ježíš řekl: “Kdokoliv má mnoho, tak dostane ještě více a kdokoliv má málo, tak
obdrží dokonce ještě méně.”
Až do teďka si většina lidí myslela, že Ježíš referuje k “věcem”, že bohatí budou
ještě bohatší, nebo “víra”, čím více víry máte, tím více jí budete mít. Pravda ale je, že
referoval k “životu”. Čím více života máte, tím více ho dostanete.
Zapojeni: Pokud žijete v přítomnosti, tak jste zapojeni do vašeho životního zdroje.
Člověk v současnosti žije s nezapojeným kabelem. Nastal čas zastrčit zástrčku do
zásuvky.
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Dvě cesty: Jsou pouze dva způsoby, jak zažívat život. Skrze mysl, nebo mimo mysl.
máte tyto dvě možnosti v každém okamžiku vašeho života. Být se svojí myslí, nebo
být s Bohem/životem. Je to vaše volba.
Vše co děláte, zpomalte o jedno procento a dostanete o sto procent více
života. Jeden rok bude jako tisíc let, jak se píše v Bibli.
Když říkám zpomalit, tak to neznamená, že nebudete schopni udělat vše, co
potřebujete. Prostě dělejte vše vědomě. Dostaňte se do každého pohybu, který
děláte a buďte si ho vědomi. Pokud ano, tak vlastně děláte víc, aniž byste se o to
pokoušeli.
Jít do Disneylandu: Pamatujete si, když jste byli ještě děti a šli poprvé do
Disneylandu? Ten den se zdál, že trvá navěky. Bylo tomu tak, protože jste byli
hodně v přítomnosti. Vše bylo nové a zajímavé, takže jste vymáčkli každou kapku
života z každého okamžiku. Až se probudíte do pravdy a života, tak každý den bude
jako ten Disneylandu. Čas se pro vás zpomalí, protože budete schopni dostat více
života z každého okamžiku.
Než se lidé probudí, tak se jim zdá robot Abrahama Lincolna zajímavější, než lidská
bytost. Pravda je, že šedesát trilionů buněk pracujících, aby oživili lidské tělo je
mnohem zajímavější, než pár stovek součástek oživující robota.
Ježíš řekl, že se musíte znovu narodit, abyste mohli vidět království Boha.
Znovu se narodit: Vašich pět smyslů je mnohem víc, než součet jejich částí.
Dohromady, zcela otevřené odhalují skutečný život, Bůh/život. Probudíte se s
dlouhého spánku a jste znovuzrození ve vašem současném těle.
K tomu, aby jste znali skutečný život, není třeba všech pěti smyslů. Můžete být
hluší, či slepí a pořád ho můžete zažít. Vše je to jenom o tom, dostat vaši mysl
z cesty. Je to jenom změna perspektivy z bytí člověk/spirit na spirit/člověk.
Počátek obtížné cesty za skutečným životem: Začnete poznáváním jednoho
smyslu v jednu chvíli. Začněte třeba s tím, který jste doteď opomíjeli nejvíce, jako
třeba váš čich. Smyslu, který jste po dlouhou dobu nevyužívali v celém rozsahu,
bude chvíli trvat, než se probudí, protože byly v polomrtvém stavu dlouhou dobu.
Problém mysli: Jak se pokoušíte koncentrovat na svoje smysly a snažíte se je
probudit a dostat do rovnováhy, tak si začnete uvědomovat přítomnost mysli.
Začnete vidět, jak vám znemožňuje přijímat život zcela a přirozeně. Bude vždy
koncentrovat vaší pozornost na části toho, co dostáváte, ale nikdy ne na celek.
Bůh/život je vše, kromě mysli.
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Mysl je ten problém: Mysl nedokáže vyřešit tento problém způsobem, jakým
obvykle řeší problémy, protože je to ona, kdo je problém a nevěděla to až do teď.
Její vlastní přítomnost je v cestě životu. Je to uvědomování si, které vám dá
schopnost změnit povahu mysli, otevřít se a zůstat otevřená. Budete to muset cvičit,
než to budete moci dělat, ale časem proto získáte grif.
Pořád budete mít mysl filtrující vstup života. Nepustí vše dovnitř. Pustí dovnitř pouze
božský život (dokonalý život), ale božský život není kombinace všeho, co k vám
přichází. Vaše mysl musí vybírat, nebo jinak by život neměl žádnou definici. Byl by to
pouze tok pocitů a bylo by toho příliš moc, příliš moc dobrého. Mysl, která zná
pravdu života, vytváří nejlepší možný životní zážitek, skutečný život. Je to více, než
mysl člověka vpustí dovnitř, ale ne vše.
Božská mysl pracuje jako zvukový equalizer, který kontroluje hlasitost jednotlivých
nástrojů, aby vytvořila nejlepší možný zvuk. Je to velice nepatrné a neblokuje život
tak, jako animální mysl, ale reguluje vstup.
Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. Theodore Roosevelt
Nemusíte jít do jeskyně a tam zpívat. Prostě začněte otevírat vaše vnímání tam kde
jste a kdykoliv můžete.
Naše smysly dávají našemu duchu okno, do fyzického vesmíru.
Naše těla mají pouze jeden účel a to podporovat naše smysly.
Naše těla jsou prostě fyzický podpůrný systém, pro naše smysly.
Je to proto, že to jsou naše smysly, které nám otevírají svět do fyzického světa.
Naše těla pouze chrání umožňují pohyb našim smyslům. Naše těla a fyzický svět
nemá žádný jiný účel pro bytí. Musíme začít být přítomni v našich smyslech.
Musíte si uvědomit, že cílem života je si ho více uvědomovat. Jak by to neměla
být ta nejdůležitější a za úsilí stojící věc?
Potřebujete vědět, že žít tak otevřený, jak je možné a tak moc, jak je možné je ten
způsob. Normálně by jste se nepokoušeli cítit, vidět, slyšet a chutnat vše v
přítomnosti tak moc, jak můžete. Nyní budete.
Většina lidí neví, že žití v přítomnosti je cíl života.
Normálně se nepokoušíte cítit zem pod nohama, když kráčíte, nyní budete.
Normálně neslyšíte každý malý zvuk, nyní budete. Normálně se nepokoušíte cítit
každou vůni ve vzduchu, ale nyní budete. Když to chcete všechno, tak to nakonec
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všechno dostanete. Je to pouze otázka času, pokud jednou znáte pravdu a
započnete cestu.
Musíte vědět, že jste jako obrázek č.1 v kresbě a potřebujete být obrázek č.2.
Může to chvíli trvat, než se vám podaří se zcela otevřít, ale už jenom cítit zem pod
sebou častěji a uvědomovat si ostatní věci, které byste si jinak neuvědomovali, dělá
život mnohem bohatším. Nabíjí to vaše spirituální baterie a život se stává lepším a
lepším, jak se otevíráte přítomnosti.
“Nevěřím, že lidé hledají smysl života, jako že hledají zkušenost potvrzující, že
jsou naživu.” Joseph Campbell
Nejdříve budete vidět, slyšet, cítit o trochu více, než je obvyklé, ale je to lepší, než to
bylo předtím, protože dostanete o tolik více života. Každá trocha pomůže. Život staví
na životě, život nasává ze života. Čím více života dostanete, tím více ho dostanete.
Pamatujte si, jak Ježíš řekl, že ti, kteří mají více, tak dostanou více a ti s málem,
dostanou ještě méně. Jinými slovy, čím více života máte, tím více ho obdržíte a čím
méně ho vpustíte dovnitř, tím méně ho budete mít. Takže ho vpusťte všechen
dovnitř. Jak řekl Bob Dylan, že buď jste zaměstnaní žitím, nebo jste zaměstnaní
umíráním.
My nevidíme věci tak, jak jsou, ale vidíme je tak, jak jsme my.
Věci, které k vám přijdou skrze vaše smysly, jsou váš život, nic víc, nic míň. Je to
všechno, není tu nic, než život.
“Skutečné štěstí je….užít si přítomnou bez úzkostlivé závislosti na
budoucnosti.” Lucius Annaeus Seneca

Jak se začnete dostávat na vaší cestu, přítomnost, tak to udělá váš život lepší tu
minutu, kdy to začnete dělat. Vám se to líbí a budete to dělat víc a víc, dokud
nebudete schopni zůstat kompletně otevřeni a udržet to tak většinu času.

Ježíš řekl: “Nejdříve najdi království Boha a ostatní bude následovat.”
Jediná práce: Ta cesta, přítomnost, se pro vás stane tou nejdůležitější věcí a to je
to, co je důležité. Kdyby jste žili pouze dvakrát tak moc, jak žijete nyní, tak
zdvojnásobíte svůj život, který nyní žijete. Pokud ho ztrojnásobíte, tak budete žít
třikrát více. Pokud žijete v přítomnosti, tak popravdě žijete více, než byste žili tisíc let
skrze vaší mysl, zrovna tak, jak se píše v Bibli.
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“Není to o letech ve vašem životě, ale o životě ve vašich letech na kterém
záleží.” Abraham Lincoln
Nyní víte, že váš jediný job je žít, být naživu a dostat tolik života, kolik je možné, tolik
času, kolik je možné a ostatní bude následovat.
Měli byste zasvětit svůj život životu, protože nic jiného neexistuje.
Nediskutujeme tady nic menšího, než jak bychom měli žít. Socrates
Vaše maximum: Aby jste mohli udělat další krok v evoluci, tak tomu musíte v tomto
životě dát maximum s tím, co máte. Vaše maximum je poznat a žít v pravdě a životu.
To je vše, co musíte udělat, abyste vyhráli v této hře.
Ježíš řekl: “Nejprve hledej Boha a ostatní ti bude dodáno. Nedělej si starosti se
zítřek, ten se postará sám o sebe.”
Jinými slovy, zasvěťte svůj život životu.
Každý okamžik v přítomnosti je dokonalý a ucelený sám o sobě.
“Život je beze smyslu. To vy mu dáte smysl. Smysl života je jakýkoliv, jaký mu
dáte. Být naživu je ten smysl.” Joseph Campbell

Poznámka: Mějte na paměti, že ultimativní pravda musí jít hluboko do vaší
pozornosti a stát se částí vaší mysli před tím, než se budete moci probudit
života, takže nejprve musíte přečíst a pochopit tuto knihu. Musíte znát pravdu
jak vědomě, tak intuitivně předtím, než budete moci poznat život.
Co je život? Je to prostě vše skutečné v přítomnosti. Život trvá navždy, protože není
možné, aby tomu tak z vaší perspektivy nebylo. Také víme, že život je vyvažován a
zcela férový pro každou živou věc.
Překonání: Také víme, jak pomocí pravdy (perspektivou) překonat balanci života a
takto jsme v procesu překonání bolesti a všech negativních pocitů a emocí tak,
bychom mohli být navždy naplněni životem.
Mohlo by být cokoliv více úžasné, nebo nádherné? Jak to mohou lidé
považovat za dané? Jak mohou být nešťastní ve světle dané situace?
Život je nejrealističtější movie, jaké tady je. Má svojí high definition a surround zvuk.
Má dokonce i speciální čichové rozlišení a my jsme v něm hvězdami navždy.
Jak by něco takového mohlo být překonáno?
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Život Je Cíl
V Bibli se píše, že cesta k destrukci je široká a úzká je cestička, která vede do
života. Proč se tam nepíše, že vede do nebe, nebo k Bohu? Píše se k “životu”
Ježíš řekl: “Kdokoliv najde správnou interpretaci toho, co říkám, tak najde
věčný život.”
V Bibli se na mnoha místech jasně píše, že cílem je život.
Ježíš řekl: “Přišel jsem, abyste mohli mít život, protože způsob, jakým žijete je
živoucí smrt.”
“Život je to, se ti děje, zatímco jsi zaměstnán děláním jiných plánů.” John
Lennon
Životní cíle: Přirozeně, máte i jiné cíle kromě najití pravdy a života, ale budete mít
mnohem lepší šanci jich dosáhnout, když vaším primárním cílem je přítomnost. Jak
řekl Ježíš, nejprve najdi království a zbytek bude následovat.
Přítomnost je jediná věc, která skutečně existuje, jak by tedy nemohla být
cílem?
Mysl a společnost ve které dominuje mysl je orientovaná na cíle a to je do určitého
bodu dobré. Potřebujete mít cíle a plány, ale nepotřebujete o nich celou dobu
přemýšlet, jako to lidé dělají.
Prostě si z nich vytyčíte směr ve svém životě a potom žijete přítomností, jak se k nim
propracováváte. Váš ultimativní cíl je vždy přítomnost. Budoucnost není tak důležitá,
jako přítomnost prostě proto, že doopravdy neexistuje. Zaměřte se na hlavní cenu,
skutečný život. Lidé nyní mají jejich priority opačně.
Ježíš řekl, že musíte být znovuzrození, aby jste mohli vidět nebe. Ježíš řekl, že
musíte být zrozeni ze spiritu, aby jste se mohli dostat do nebe.
Opravdová láska: Když poprvé uspějete s úplným otevřením přítomnosti, tak se
určitým způsobem cítíte, jako když jste se poprvé zamilovali. Začnete si všímat
všech malých věcí, jak ptáci zpívají atd. Hodně se vám to líbí a cítíte se jako
znovuzrození, protože jste znovuzrození do skutečného života.
V Bibli se píše: “Bůh je láska.”
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Zamilujete se do samotného života. Život vás nikdy neopustí, nebo se vám přestane
zcela dávat. Jenom ho musíte pustit dovnitř a milovat ho zpět. Poznat Boha je
milovat Boha. Bůh je láska, jak se v Bibli píše.
Je to milostná aféra mezi vámi a pravdou a životem. Je to opravdová láska, láska,
která bude trvat navždy, láska, která je vždy nová a která nikdy neumírá.
Když vidíte skutečný život, tak cítíte úžas a nádheru. Je to kouzelné.
Oddanost: Když se oddáte této milostné aféře, tak se stanete zcela naplněni.
Požaduje to vaše absolutní oddání se, ale nežádá to mnoho, když naoplátku
dostanete doslova vše.
Vše: Když se oddáte pravdě a životu, tak vlastně oddáváte sami sebe všemu v
životě. Každá část vašeho nového života, včetně vaší práce a rodiny bude z toho
benefitovat.
Závazek: Tím, že se zcela oddáte jedné věci, tak tím se zároveň oddáte všemu ve
vašem životě. Nemůže to být snadnější. Je to něco, s čím můžete začít již dnes.
Není tu nic, než přítomnost a nic jako přítomnost.
2=0: Až skutečně budete schopni vidět protiklady jako celek, tak zmizí a vaše mysl s
nimi. Nejste tu vy a život, vy a Bůh, nejsou žádní dva, dokonce ani jeden. Vy jste
vše a vše jste vy.
Já nemluvím pouze o míru a uspokojení. Mluvím o skutečné blaženosti.
Znalost vyvažujících protistran způsobí, že se vaše mysl vytratí, protože si uvědomí,
že jí již není třeba, že život je bezpečný a férový a že běží na autopilota.
Nic není tak jistého a zabezpečeného, jako váš život, když znáte pravdu.
Pravda je přesný opak toho, co si lidé myslí, že je, protože myslí na fyzické úrovni.
Na fyzické úrovni není nic jistějšího, než smrt. Na spirituální úrovni je pravý opak
pravdou, není nic jistějšího, než život.
To je ten důvod, proč je pravda tak důležitá, protože vám ukáže, čím ve skutečnosti
jste a co se po celou dobu děje. Ukáže vám, že život je po celou dobu dokonalý.
Bůh/život má absolutní kontrolu a vše bude spravedlivé a dokonalé.
Vy a všichni ostatní budete žít vyvážené životy bez ohledu na to, co děláte, nebo co
neděláte.
Je tu jediná otázka a to, jestli chcete něco lepšího, než žít život v rovnováze.
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Nikomu se nedaří hůř, či lépe, než tomu druhému. Někteří lidé jsou na tom zrovna
materiálně dobře a jiní špatně, ale to je cyklus a každý dostane svůj díl. Jinak by to
nebylo spravedlivé, že ano?
Až budete schopni vidět celý život, tak ho celý dostanete a ne jenom půl a půl.
Jakékoliv potěšení, které získáte bez pravdivého života, bude vyváženo, tak
proč ho vyhledávat?
Jediné potěšení, které skutečně chcete, je blaženost, která pochází z poznání
pravdy a života a žití v přítomnosti. To je jediná věc, která má skutečnou hodnotu.
Mysl vyhledává potěšení, spirit pravdu. Ti, kteří vyhledávají potěšení, nikdy
nenajdou pravdu a život a budou ztraceni v animálním světě navždy.
V Bibli se píše, že Ježíš strhává přepážky a boří zdi.
Jinými slovy, pravda a život rozbije mysl, která nás odděluje od Boha a od ostatních
a spojí protějšky. Ježíš nás spojí se vším.
Pokud pouze odstraníte sebe sama z vlastní cesty a necháte život ,aby se děl, tak
dostanete to, co doopravdy chcete. Dostanete vše, co tu je a kdy bude. Je to
doopravdy tak jednoduché. Vědět o tom a dělat to, jsou dvě odlišné věci, ale vědět je
začátek.
To nejlepší po najití Boha/života je hledat ho. Nemůžete tratit.
Probouzení: Vaše kontrolující mysl si začne uvědomovat, že vám nemůže být moc
k užitku, když je aktivní, než když je vypnutá. Začne chápat, co má dělat, aby mohl
nastat další progres.
Až vaše mysl porozumí, tak vám pomůže poznat skutečný život. Začne sama
sebe otevírat, když ji není zrovna třeba a změní se z ďábla v anděla.
Vytratí se do pozadí. Bude tu ve zlomku vteřiny, když bude zapotřebí, ale když ne,
tak se sama vypne a bude zanořena tak hluboko, jak bude možné podle dané
situace. Bude to dělat automaticky, reflexivně a přirozeně.
Ve vaší hlavě to není bitva mezi zlem a dobrem. Pokud s něčím bojujete, tak
tomu dáváte život. Jediný způsob je pouze chtít pravdu a život. Pokud to děláte
z celého vašeho srdce, tak vaše nepřátelská mysl postupně přestane existovat
ve vašem životě.

67

GlobalTruthProject.com

Až se stanete spirituální bytostí, tak vaše mysl bude zapnutá pouze tehdy, když ji
bude třeba, ale to nebude příliš často, a když bude třeba, tak může být stěží zcela
zapnutá po celou dobu. Až dokončíte transformaci, tak vaše mysl bude
přeprogramovaná tak, aby fungovala, když jí bude zapotřebí, na co nejnižší úrovni a
když jí nebude třeba, tak aby se sama vypnula. Už nikdy nevytvoří žádné negativní
emoce a pocity.
Věčný partner: Vaše spirituální já nemůže samo pro sebe udělat nic. Potřebuje
mysl, jako partnera, která věci zařídí, včetně vlastního otevření se, když ji není
potřeba. Předtím, než vám může vaše mysl pomoci, tak nejdříve musí pochopit, že
ona je ten problém.
Řešení je problém. Pro vaší mysl není jednoduché pochopit, že je ten problém,
protože po celou dobu až do teď, byla řešením problémů.
K tomu, aby pochopila, že ona je tím problémem, bude vaše mysl potřebovat nějaký
čas, aby to vstřebala a sama sebe přeprogramovala, což nakonec udělá. Skutečný
účel mysli je sloužit spiritu.
Pamatujte si, že Ježíš řekl: “Nepokoušej mě Satane, neboť je psáno, že máš sloužit
spiritu.”
Skutečná perspektiva: Vaše mysl je jako prach na zrcadle vaší duše, nebo vlnky
na hladině vody, které zakřivují odraz. A to je to, co dělá, že vidíte skrze sklo
potemněle, jak se v Bibli píše “stěží vidí život.” Vaše mysl vám znemožňuje vidět
skutečný život a také znemožňuje vidět sama sebe. Svoji mysl nemůžete vidět z vaší
současné perspektivy a úrovně vědomí, protože se díváte na svoji mysl skrze svoji
mysl. To je důvod, proč se vaše perspektiva musí změnit, než budete schopni ji vidět
jasně.
V Bibli se píše: “Nebojujeme s tělem a krví, ale proti neviditelnému hostu zla.”
Musíte se dívat z vašeho spiritu, vašeho skutečného já, aby jste ji mohli vidět. Jen
tehdy můžete vidět svoji mysl, jaká je a jaký je to nepřítel vašeho života.
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Satan
V Bibli se píše: “Satan je princ síly na Zemi.” Celý svět je v moci jednoho
nepřítele. Jan 5:19 Satan
Slovo Satan znamená “nepřítel, protivník, soupeř”
Bible popisuje ďábla jako “ten, jenž klame svět.” Je tu jen jedna věc, která nás
klame, jedna věc, která nám znemožňuje vidět pravdu a život, ale je k mnoha lidem
příliš blízko, aby ji mohli vidět.
Někteří lidé si myslí, že ďábel je živoucí bytost, něco s rohy a špičatým ocasem,
vesmírný kriminálník. Ve skutečnosti je to metafora pro naší vlastní mysl.
Ďábel je pouze jméno pro sílu klamu v našich životech. Protivník Boha, Antikrist, atd.
je mysl, bestie uvnitř.
“A veliký drak byl vypuzen, ta stará zmije, nazývající se ďábel a Satan, který
oklamal celý svět.” Odhalení 12:9
Bestie uvnitř: Je pouze jeden klamač. Je to cokoliv to je, to co nám brání vidět
pravdu a život, vidět skutečný život a být s Bohem.
Drak je mýtická bytost, která ve skutečnosti neexistuje.
Toto metaforické přirovnání v Bibli, by nemohlo být lepší. Drak nebo ďábel popsaný
v Bibli je naše animální mysl, neviditelná bestie uvnitř nás.
V Bibli se píše, že Krist setne Antikrista pravdou.
Až se lidé dozví pravdu a život, tak budou mít mysl Krista a použijí pravdu proti silám
klamu ke kontrole a změně ďábla.
Ježíš řekl: “Odstup Satane, blokuješ mou cestu.”
Anděl strážný: Ježíš se nezbavil ďábla (mysli). On pouze převzal nad ní kontrolu a
dává jí na místo v pozadí, za život.
Satan bude přetransformován na anděla světla.
Přinašeč světla: Slovo Lucifer, znamená “přinašeč světla” , nebo také přinašeč
úsvitu. Jak si jednou mysl uvědomí, že je problémem, tak se začne proměňovat ze
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Satana na Lucifera. Příběh je o dobrých andělech a těch špatných. Všichni andělé
reprezentují mysl, dobrou a špatnou mysl a dokonce i ti dobří reprezentují stále jen
mysl, která blokuje pravdu a života. Ti dobří reprezentují dobrou mysl, která vám
umožní poznat pravdu a život, anděla strážného, který bojuje se špatnými stavy
mysli. Nejsou skuteční, je to metafora pro odlišné stavy mysli.
V Bibli se píše, že Satan je padlý anděl, nejvyšší anděl, který se proměnil v ďábla a
obrátil se proti Bohu. Musí nyní udělat pravý opak a proměnit se z ďábla na božího
pomocníka a vy se stanete božskou, spirituální bytostí.
Vaše mysl nyní stojí před vaším spiritem a musí stát za ním.
Dokud nebude vaše mysl přetransformována na vašeho pomocníka, vašeho
strážného anděla, tak je mysl smrtelný nepřítel, nepřítel pravdy a života a Boha. Mysl
je to, co Bible nazývá Satanem a ďáblem, vaším nepřítelem.
Evil (zlo) je live (život) hláskované pozpátku. Každé zlo je opakem
opravdového života.
Náboženské knihy jsou zmršené a plné kontradikcí. Lucifer je viděn jako dobrý i
špatný a jsou v nich všechny druhy dalších andělů a démonů, ale je možné se
probrat skrze všechny ty rozpory a pravda je v nich schována. Pokud strávíte čas
studováním všech variací interpretací a mýtů, tak se dostanete do pasti, protože
budete trávit svůj čas v mysli, místo aby jste byli s Bohem/životem. To je to, co
většina náboženských scholastiků dělá a je to smrtelný omyl.
Pravda/klam: Neexistují žádní dobří, nebo špatní lidé. Jsou pouze ti, kteří znají
pravdu a ti, kteří ji neznají. Bitva mezi dobrem a zlem je pouze bitva mezi pravdou a
klamem. Nic víc, nic míň.
Bible popisuje Satana jako “klamače” a podle definice to znamená, že Satan
musí být vaše mysl. Vše, co je, je mysl a život a život je podle definice
“pravda” , takže Satan, ďábel, musí být klamající mysl. Je život a
představivost, nic jiného není.
Mluvící had: Mysl je stejně úskočná, jako ten had v Bibli a je to dokonalá metafora
pro ďábla/mysl. Vklouzne do vaší hlavy a života, aniž byste si toho vůbec všimli. Je
to myšlenka, soud, víra, nápad, vina, závist, nenávist, strach, obava, nebo jiná z
dalších manifestací mysli. Vezme vás to z přítomnosti, pokud si toho nevšimnete a
nerozpoznáte, co se děje.
Tato kontrolující mysl není vaším přítelem. Není o mnoho víc přítelem, než ten had z
příběhu o zahradě Eden byl přítelem Adama a Evy. Mysl vás svede, rozptýlí, oklame
a svede z cesty. Odděluje vás od Boha/života a ráje.
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Strom vědění: V mýtickém příběhu ze Zahrady v Edenu, Adam a Eva jedli jablko ze
stromu vědění a lidstvo v tom pokračuje. Je to popsáno, jako poznání dobra a zla. Je
to poznání soudu, porovnávání, správného a špatného, úspěchu a selhání, narození
a smrti, minulosti a budoucnosti, protějšků života.
Adam a Eva se dozvěděli o protikladech života, ale ne o vyvažování protikladů,
takže tráva pro ně začala vypadat zelenější na druhé straně Zahrady. Poprvé viděli
svoje těla a cítili se nazí. Spatřili smrt a začali si dělat starosti. Tato znalost
způsobila, že lidské bytosti začali přemýšlet a dělat si starosti o životě, místo aby ho
žili. Opustili přítomnost, protože již nebyli schopni ji více vidět a vnímat ráj. Nebyli
schopni vidět dokonalost života. Human se stal myslí. Lidstvo (mysl-člověk) bylo
stvořeno. Jako důsledek toho jsme skončili v Nodově zemi. Nodova země je země
polospánku. Protože jsme nebyli dost dobří, tak jsme začali žít v polospánku, ve
snovém světě (“we nodded off” znamená zdřímnout si). Je zajímavé, že slovo nod,
místo v mýtickém příběhu se používá pro spánek a ne pro to být vzhůru do pravdy a
života. Jenom náhoda?
“Poznání času, že nyní je nejvyšší čas se probudit ze spánku, protože
vykoupení je blíže, než jsme věřili.” Romans 13:11
“Nemáme všichni spát, ale máme být proměněni.” 1 Cor. 15:51
“Pročež řekl, Probuďte se, vy nejospalejší a pozvedněte se z mrtvých a Krist
vám dá světlo.” Eph 5:14
V Bibli se na mnoha místech píše, že lidstvo je uspané a potřebuje se probudit.
Problém je, že jsme příliš uspáni, abychom věděli, že spíme.
Strom života: Potom je tu ještě jeden strom v příběhu Zahrady v Edenu, na kterém
se lidstvo začíná částečně účastnit. Bible ho nazývá stromem života. Jak jednou
budeme znát ultimativní pravdu, tak se probudíme do božského života a metaforicky
začneme česat ovoce z tohoto stromu. Znovu se narodíme, jako spirituální bytosti.
Spirituální bytost metaforický jí z obou těchto stromů.
V Bibli se píše: “Pohleď na člověka, stal se jedním z nás, poznal dobro i zlo,
nyní dále natáhne ruku a utrhne si také ze stromu života, jíst a žít bude
navěky.” Genesis 3:22
Když jíte ze stromu života, tak budete znát jak pravdu mysli (strom znalostí), tak
živoucí pravdu (strom života). Potom budete znát pravdu i život (Ježíše). Další
náhoda?
Verze v Bibli má představovat hlas Boha. Klíčové slovo je “žít” a ne existovat
navždy. Můžete navždy žít v Bohu/životu v nebi navždy.
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V Bibli se píše, jak Bůh říká Adamovi a Evě: “Jestli pojíte ovoce ze stromu vědění,
tak zcela jistě zemřete.” Oni nezemřeli fyzicky, ale zemřeli spirituálně. Zemřeli k
pravdivému životu, zemřeli k přítomnosti a ráj byl ztracen.
Verze v Bibli jasně říká, že pokud budeme jíst ze stromu života poté, co jsme jedli ze
stromu vědění, tak se staneme podobnými bohům “stanou se jako jedni z nás” Píše
se, že budeme víc, než Adam s Evou byli. Adam s Evou nebyli jako bohové před tím,
než pojedli ovoce. My se tedy nechceme vrátit zpět do zahrady. Adam a Eva udělali
to, co museli, aby se dostali do nebe. Zahrada Edenu nebyla dokonalá, nebe je. Aby
jste si mohli uvědomit nebe, tak k tomu musíte znát pravdu a život, takže musíte
metaforicky jíst ovoce z obou stromů.
Lidé si příběh špatně vykládali. Lidé si mysleli, že udělali něco špatného, přitom
pravý opak je pravdou. Obětovali ráj za vědění. Zmije ji v dlouhodobém výhledu
prokázala ultimativní laskavost. My jsme potřebovali mysl, abychom se mohli
dozvědět pravdu a pravdu potřebujeme k tomu, aby mohli poznat božský život,
dostat se k Bohu a do nebe.
V Bibli se píše: “Musíme změnit naše mysli v andělské mysli.”
V příběhu Adama a Evy je mnoho skrytých věcí, ale celková zpráva je o tom, jak
naše mysli byli stvořeny. Popisuje, jak jsme se spojili s ďáblem/myslí a jak můžeme
tuto ďábelskou mysl změnit na andělskou.
“Tomu, který překonal dám pojíst ze stromu života, který roste uprostřed
Božího ráje.” Odhaleni 2:7
Jinými slovy, pokud překonáte klam svojí mysli, tak můžete vidět život tak, jak ve
skutečnosti je a to vás naplní. Metafora života jako ovoce, nebo jídla, znamená že
život, když je pravdivě viděn, tak vás nasytí. Ježíš řekl, že člověk nežije pouze o
chlebu.
Pravda/metafora: Příběh o Adamovi a Evě je mýtus/metafora a není skutečná
pravda, ale vysvětluje skutečnou pravdu přesně. Další náhoda?
Příběh metaforicky popisuje tranzici z člověka (human) do lidstva (mysl-člověk)
dokonale. A také nám ukazuje náš další krok v evoluci. Že by to byla pouze náhoda
je pravděpodobnost více, než nízká. Tento příběh přišel z našeho kolektivního
nevědomí, nebo Ducha svatého, pokud preferujete náboženské terminologie.
Zjevení o začátku křesťanství a Genesis je současnosti.
Jako většina náboženských věcí, tak i Bible je převrácená nazpět a odshora dolů.
Lidé si myslí, že Genesis je o začátku lidstva, ale ve skutečnosti je spíše o jeho
72

GlobalTruthProject.com

konci. Je o tom, co se děje nyní. Lidé se dívají na knihu Zjevení a myslí si, že
napsaná pro současnost, nebo budoucnost. Přitom je většinou o počátku
křesťanství. 666 byl Nero, vládce Říma.
Většina z těchto dvou knih jsou misinterpretace, nebo je to míněno pro lidi, kteří žili v
minulosti. Zkoušet najít pravdu tam, kde neexistuje je pouze klam mysli, která se
pokouší svést lidi od skutečné pravdy, kterou knihy obsahují.
Pravda v Bibli je celá promíchaná a věci nejsou popořádku, nebo po
událostech.
O současnosti. Vše o všem je o přítomnosti, protože nic jiného neexistuje. Nikdy
nehledejte pravdu v minulosti, nebo v budoucnosti, protože vše je o NYNÍ.
Trvalo nám deset tisíc let se dostat do pozice, abychom mohli vidět a porozumět
znalostem a být schopni jíst ze stromu života (NYNÍ), ale lépe pozdě, než nikdy. Jíst
ze stromu života není tak jednoduché, jakou kousnout do jablka. Vyžaduje převzít
kontrolu nad animální myslí a umístnit ji za spirit.
Pravda první: Jak příběh o Adamovi a Evě dokládá, tak se nejprve musíte dozvědět
pravdu, než se budete moci dostat do života. Je to v tomto pořadí a ne naopak.
Východní náboženství se skrze meditace a rituály pokouší poznat život jako první,
ale to nebude fungovat. Musíte se dozvědět pravdu o této říši, všechnu pravdu před
tím, než můžete udělat další krok v evoluci a poznat skutečný život. Jak by to mohlo
být jiným způsobem? Pokud nerozumíte tomu, jak svět funguje, tak jak by jste ho
mohli překonat? Nemůžete překonat něco, co neznáte. Nejdříve je to strom vědění a
potom strom života, jak se píše v příběhu o Adamovi a Evě a Ježíš říká, že je pravda
a život.
Mysl není živá, pokud ji nenecháte ukrást váš život.
Mysl není živá bytost, ale bude odolávat předat kontrolu tak dlouho, jak dlouho ji
necháte mít váš život. Pokud ano, tak se stane živou bytostí. Stane se vámi a bude
se snažit přežít, jako všechny živé bytosti. Když je ultimativní pravda viděna, tak
přestane existovat.
“Ďábel”(devil) je zlo (evil) s písmenem přidaným, aby se z toho mohla stát věc. Ta
věc je vaše mysl. Její přítomnost pracuje, aby vás separovala od pravdy a života.
Vaše mysl bude používat svoji kontrolu přes kohoutek, který pouští a zavírá vodu
života a tak mohla zůstat u kontroly a získat ještě více kontroly. Tím pádem tomu
musíte skutečně věnovat pozornost,aby jste ji mohli přemoci, ale jak Ježíš řekl, ti kdo
to dokáží, získají nekonečný život.
Musíte tomu věnovat čas, aby jste sami sebe skutečně dobře poznali. Musíte znát
přirozenost obou, jak vaší mysl-já, tak spirit-já, aby jste mohli znát ultimativní pravdu.
73

GlobalTruthProject.com

Mysl nerada dělá stupidní věci a klamání sebe sama je tak stupidní, jak jen může
být. Čím více si budete uvědomovat, tím více bude vaše mysl vidět ten problém a
čím více bude vidět ten problém, tím více si budete uvědomovat. A to celé vede do
absolutního prozření.
Ježíš řekl: “Vaše mysl musí být očištěna od klamu této říše, pokud se máte
dovědět Věčnou Pravdu.”

Střed Vesmíru
Střed vesmíru: Až zažijete život rovnoměrně ze všech směrů, tak si uvědomíte, že
jste ve středu vesmíru.
Jste centrem vesmíru, protože to je to, co skutečně jste. Vesmír je ve všech
směrech nekonečný. Bez ohledu na to, kam se vydáte, tak jste pořád v jeho
středu.
Můžete říci, že to je dobrý způsob, jak se na to dívat, ale je to víc než to, protože to
je pravda. Je to jediný skutečný způsob, jak se dívat na velký obraz. Když kráčím,
tak to nejdu jenom po ulici. Já kráčím skrze střed mého osobního vesmíru a
neunikne mi mnoho z toho, co ke mě přichází.
V Bibli je to správně, jsme středem vesmíru. Galileo, Kepler a Koperník měli také
pravdu z perspektivy mysli. Ale z vaší vlastní perspektivy, perspektivy, na které
jediné vám záleží, jste ve středu vesmíru, jediném místě, kde můžete být v
nekonečném vesmíru.
První krok: Když si uvědomíte, že jste ve středu vesmíru a vždy budete, tak si
uvědomíte, jak speciální jste pro Boha/život. Jste vždy v přesném středu života, v
centru božské pozornosti. Všechen život, který přichází do vašeho středu je jen pro
vás a nikoho jiného. Žijete ve svém vlastním unikátním vesmíru a vše v nekonečném
vesmíru je jen pro vás.
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Žít s vědomím, že jste v centru všeho, je první krok, který lidé dělají, když se mění
na spirituální bytost. Je to proto, protože je to nejjednodušší udělat. Můžete to zkusit
i s vaší myslí a ostatními lidmi okolo. Mnoho lidí to hned svede. Zkuste hned teď a
budete vidět, co mám na mysli.
Uvidíte, že jste v centru vesmíru. Uvidíte, že život k vám vždy přichází ze všech
směrů, bez ohledu na to, co uděláte a že se to nikdy nezmění. Zůstaňte si vědomi,
že jste v centru. Nenechte nikoho a nic, aby vás z vašeho středu vytáhlo. Místo toho,
je vtáhněte dovnitř se vším kolem.
Lůno: Když jste se narodili, tak váš střed byl okolo pupíku, protože to je to místo,
kde byla připojena pupeční šňůra. V matčině lůně jste cítili život rovnoměrně kolem
vás. Hlava nebyla jiná, než třeba nohy. Tu minutu, co jste se narodili, nadechli se a
otevřeli oči, tak se vaše vědomí začalo pohybovat směrem vzhůru k vaší hlavě. Za
pár let byl váš život převážně jenom v hlavě. Jak se budete stávat spirituální bytostí,
tak se začne i vaše vědomí pohybovat opačným směrem. Dostanete se zpět do
vašeho těla a tak do spojení s celým životem. Těch devět měsíců, které jste strávili v
matčině těle, bylo nejblíže k nebi, co jste kdy zažili ve vašem současném těle.
Poté, co se narodíte, tak to jde s kopce, protože od té doby se dostáváte více a více
z rovnováhy a čím dál méně si uvědomujete život. Život je polodobrý asi tak do věku
deseti let a poté začne vaše mysl skutečně přebírat kontrolu nad vaším životem.
Začnete vědět více o pravdě, ale méně o životě. Cílem života je dostat se zpět do
rovnováhy mezi pravdou a životem.
Žijete více od narození do deseti let věku, než od deseti do sta.
Čím jste starší, tak tím jste více z rovnováhy. Už se znovu nikdy nedostanete do
božské rovnováhy, dokud nezemřete a znovu se nedostanete do lůna, nebo pokud
se nestanete spirituální bytostí a nežijete v božském lůně. Je to dokonce ještě lepší
rovnováha, protože také znáte pravdu, kterou jste se museli dozvědět. Je to
rovnováha spirituální bytosti.
Lůno Boha: Spirituální bytost zažívá ryzí život dokonce ještě ryzejší, než když jste
byli jako dítě v matčině lůně a tak tomu bude již navždy. A to cíl všeho života.
Stanete se čistým srdcem, píše se v Bibli. Srdcem je myšleno centrum života, ne
srdce, které pumpuje krev. Celý vesmír je lůnem Boha a vy jste vždy přímo
uprostřed něho. Jak si jednou uvědomíte fakt, že se nacházíte v centru vesmíru, tak
vaše vědomí/spirit začne táhnout dolů, ven z vaší hlavy. Čím více se stáhne, tím
bude snažší žít mimo vaši mysl.
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Vaše mysl nemá ani zdaleka takové držení na vás, když je mimo vaši hlavu. Prostě
zůstaňte v centru všeho a všechno začne k vám přicházet tak, jak je ukázáno na
obrázku. Udělejte tento první krok a získejte zpět vaší skutečnou pozici v životě.
Ježíš řekl: “Ten který zná vše ostatní, ale nezná sám sebe, tak neví nic.”
Další krok je se stát tím, čím ve skutečnosti jste, tedy poznat sám sebe a být sám
sebou. Pokud znáte svoje skutečné já, tak budete znát i Boha/život.
Bariéra mysli: Samotná mysl, která nás dovedla až na samotný práh nebe, tak tato
mysl nám znemožňuje udělat poslední krok, poslední krok v evoluci lidstva. Obrázek
na straně devět zviditelňuje bestii. Je to vlastní portrét, před a poté portrét.
Ježíš řekl: “Dám vám, co žádné oko nevidělo a žádné ucho neslyšelo a čeho se
žádná ruka nedotkla a co by nikdy lidskou mysl nenapadlo.”

Pravda je Klíč
Klíč: Ultimativní pravda je klíč do nebe, který Ježíš metaforicky dal svatému Petrovi.
Katolický církev, původní křesťanská církev byla původně založen sv. Petrem, ale
většina katolíků se ani neobtěžuje si přečíst o čem sv. Petr mluví. A ti, kteří si to
přečtou, tak překroutí, co jejich zakladatel říká. Petrova poslední slova jsou, že
spirituální bytost je přesný opak toho, jak jsou lidé nyní. Požádal, aby byl ukřižován
hlavou dolů, aby lidstvu ukázal, že vidí věci převráceně. Toto poznání, které předal sv.
Petr církvi, je klíč ke království nebeskému.
Jednání Petrovo XXXVIII
Církev by měla dělat to, co Ježíš a zakladatel Petr řekli, že má dělat. Až se to stane, tak
naplní svůj účel a vytvoří nebe na Zemi
Až do teď, nikdo nemohl rozumět, co měl Petr na mysl, když řekl: “Až se horní stane
spodním a spodní horním, až se vnitřní stane venkovním a venkovní vnitřním, tak
uvidím království Boha.” Nyní můžeme vědět o čem mluvil. Do teď to však nedávalo
smysl.
Ježíš řekl: “ Až se horní bude jako dolní a venkovní jako vnitřní, potom tento svět
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najde mír.”
Lidé žijí, jako jejich falešné smrtelné mysl já, když by měli žít, jako jejich nesmrtelné
spirituální já, přesný opak toho, jak žijí nyní.
Vaše mysl je jako dveře, nebo brána a pravda je klíčem k této bráně. Pravda způsobí,
že mysl začne s vámi měnit vztah. Pravda změní mysl z ďábla, vašeho nejhoršího
nepřítele na anděla, vašeho nejlepšího přítele. Není náhodou, že Petr je metaforicky
klíčníkem brány do nebe, nebo symbolickým oltářem Eucharistie, jako je obrázek č.2.
Vaše mysl už nejste vy, ale je to pouze vaše malá část. Už není vaším pánem, ale
sluhou. Musí dělat pravý opak toho v co se vyvinula (kontrolovat). Proto je zapotřebí
pravdy a určité námahy se osvobodit.
“Je jednodušší denaturovat plutonium, než denaturovat zlo z duše člověka.”
Albert Einstein
Nečistý spirit: Když Ježíš mluví o nečistém spiritu, tak má namysli spirit zabarvený
myslí. Aby jste mohli mít čistý spirit, tak vaše zvířecí mysl musí být překonána.
Čistého srdce: Když Ježíš referuje do bytí čistého srdce, tak má namysli čistý spirit.
Mít spirit bez myšlenek a pocitů, které ho kontaminují.
Rozštípnout život: Musíte jenom udělat malý prostor mezi vaším spritituálním já a vaší
myslí. Musíte to rozštípnout. Musíte si pouze uvědomit, co přichází od Boha/života a
co je vytvořeno vaší myslí.
Ježíš řekl: “Musíte oddělit zrno od plev.”
Má namysli oddělit váš spirit od mysli. Pravdu od BS (BS = Bullshit = hovadina)
Všechny pocity, myšlenky a emoce pocházejí od mysli a nejsou skutečné, pokud jim
nedáte život. Musíte je pouze rozpoznat, za co jsou a ony se vytratí a život se objeví.
“Dovol nám se očistit ode všeho. co znečišťuje tělo a ducha, zdokonalujíce
svátost naší lásky k Bohu.” 2 Korintským 7:2
Rozpoznat rozdíl mezi myslí a svým spirituálním já je nejtěžší část, protože byli pospolu
po dlouhou dobu. Až skutečně uvidíte ten rozdíl, tak se mysl a spirit začnou od sebe
oddělovat. Až to jednou rozštípnete, tak se začne mysl otvírat. Musíte to živit a prostor
se bude zvětšovat.
Pokud je to vytvářeno myslí, tak to není skutečné, vše ostatní skutečné je.
Mysl znečisťuje našeho ducha: Dělá ho nečistým a Bůh je čistý spirit. Ultimativní
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pravda odstraňuje znečištění a vy se spojíte, nebo se stanete jedním s Bohem. Jste
proměněni a a jdete z nenaplňujího smrtelného života, do naplňujícího nesmrtelného
spirituálního života. Co by mohlo být jednoduššího, nebo mít větší benefit?
Ultimativní pravda = transformace. To je ten důvod, proč Ježíš říká, že pravda vás
osvobodí. Pravda vás promění tím, že vám ukáže, čím ve skutečnosti jste.
Takto můžeme vědět, že nám tradiční náboženství neříkají pravdu, alespoň ne tím
způsobem, aby tomu mohli lidé rozumět. Nikdo není transformován tím, co učí. Pokud
se o něco miliony lidí pokouší po tisíce let bez úspěchu, tak inteligentní člověk by si
uvědomil, že to nefunguje. Náboženství musí najít to, co chybí. Všechny války, které
kdy byly válčeny a ty, které jsou nyní a budou bojovány, tak jsou proto, že lidé neznají
pravdu.
A sláva, která vždy končí smrtí. Lidé odcházejí vždy s animální myslí, se kterou
do tohoto života přišli, ale nemohou to vidět až v poslední minuty jejich života.
Není to jenom náboženství, které nefunguje, je to také honění peněz a slávy.
Mysl s vámi hovoří, Bůh/život ne. Mysle vám dává pocit, že nejste osamocení, ale s
Bohem /životem nejste sami i když to tak je zprvu cítit. Svět mysli je malý a útulný,
kdežto svět Boha je nekonečný.
Lidé jsou zvyklí na jejich falešný život a tak to chvíli trvá si zvyknout na pravdivý život.
Nejprve budete mnohem více komfortní žít v mysli, než žít v životu. Lidé se cítí
bezpečně ve známém a nekomfortně v neznámém, takže budete muset poznávat
skutečný život kousek po kousku. Je to jako studená a horká voda. Musíte si zvyknout
na skutečný život před tím, než se budete moci do něj dostat naplno. To se stane, až
budete znát pravdu a budete skutečně chtít znát život. Stane se to přirozeně, ale bude
to vyžadovat vaši pozornost a cvičení.
Žít v mysli vypadá přirozené, ale žití v iluzi není život.
Bod zlomu: Jak začnete zažívat opravdový života, tak se vám to začne více líbit. Čím
více se vám to bude líbit, tím více se s tím dostanete do styku a čím více se s tím
dostanete do styku, tím více se vám to bude líbit. Nyní se vám líbí být ve vaší mysli
více, než v opravdovém životě. Brzy se vám bude líbit být v opravdovém životě víc, o
hodně víc. To je bod zlomu, bod bez návratu, bod vašeho zrodu do spirituální bytosti.
Způsob: Musíte udělat jenom jednu věc a to se naučit rozpoznat, co je skutečné
(Bůh/život( a co není (mysl). Potom dáte svůj život tomu, co je skutečné. Pokud to
uděláte, tak falešné věci vytvářené myslí, už více nebudou kontrolovat váš život a vy
budete volní.
Přemýšlejte o tom, dokud nebudete pravdě zcela rozumět a pak udělejte to, co pravda
diktuje.
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Je to skutečně tak prosté, ale většina lidí nemůže nyní pravdu vidět.
“A ti kteří byli viděni tančit, byli považováni za šílence těmi, kdo neslyšeli
hudbu.” Friedrich Nietzsche
Šílenství: Mnoho lidí, kteří budou toto číst nebude rozumět o čem to mluvím a bude si
myslet, že jsem blázen. To je první odpověď mysli na něco jiného, než si lidé myslí.
Rčení “ztratil hlavu” je způsob, jakým lidé popisují bláznivé lidi. Šílení, nebo blázniví lidé
nepřišli o svoji mysl, ale mají defektní mysl. Žijí v mysli více, než kdokoliv jiný, ale žijí v
defektní mysli.
To je to nejhorší, co se může někomu přihodit, protože bude pro ně těžší se dozvědět
pravdu. Pokud se ji dozví, tak je to může vyléčit, protože budou vědět, že nejsou jejich
mysl a nenechají ji znepříjemňovat svůj život. S léky a pravdou je možné vyléčit většinu
mentálních nemocí.
Když lidé trpí stejným šílenstvím, tak si myslí, že jsou normální a každý kdo je odlišný je
pro něj blázen.
Pološílenci: Vlastně lidé jsou pološílení, ale neví to, protože mohou fungovat společně
s ostatními. Obvykle lidé vycházejí s těmi, kteří jsou na stejné úrovni bláznovství jako
oni a proto spolu vycházejí.
Vycházet s ostatními, nebo být populární neznamená, že jste příčetný. Znamená to, že
jste jako oni a všichni z vás můžete být pološílenci. Populární lidé akorát vědí, jak hrát
hry mysli, které ostatní mají rádi a dělají to dobře.
Definice příčetnosti: Moje definice pro nepříčetnost by byla, že každý, kdo žije v
iluzi/klamu, kdokoliv, kdo nezná pravdu a život, tak tam spadá. Takže já vidím skoro
každého, jako nepříčetného, dobře nepříčetného, protože se může dozvědět pravdu a
život a většina to udělá, až jim někdo řekne o co tu běží.
Špatně nepříčetný je skutečná nepříčetnost. Jsou to lidé s defektní myslí a fyzickou
nemohoucností. Možná, že nyní nemají nástroje k tomu, aby se v tomto životě mohli
dozvědět pravdu a život, ale v příštím životě budou nějakým druhem génia, takže se to
vyváží.
Stát se příčetným: Když začnete postupně vypínat svoji mysl, tak mysl může začít
vytvářet pocit, jako když přicházíte o rozum, nebo umíráte. Je to obranný mechanismus
zabudovaný do mysli vytvořený k tomu, aby udržel mysl u kontroly.
Nestáváte se nepříčetným, ale příčetným.
Pravda je, že vypínáte mysl tak moc, jak to jde, takže zažíváte život tak moc, jak to jde.
Na tom není nic šíleného , že ano? Dostat ze života vše, co jde, není o žádném
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přemýšlení.
Ježíš řekl: “Hledač by neměl přestat, dokud nenajde. Až najde, tak bude
zneklidněný. Poté, co zneklidnění přejde, tak bude ohromený. Poté to vše
ovládne.”
Vypínat svoji mysl a otvírat se skutečnému životu, může být cítit, jako když přicházíte o
rozum, ale to se neděje. Pokud to děláte správně, tak nikdo nikdy nepozná, že to
děláte. Na začátku musíte být sami, nebo nespolupracovat s lidmi (myslemi), když to
děláte. Když jste s ostatními lidmi, tak musíte hrát hry mysli, pokud nejste s lidmi v
tranzici, nebo lidmi, kteří již v mysli nežijí.
Mysl je v tomto světě silnější, než spirit.
Mysl je dominantní síla: Mysl vždy nakazí člověka, který již žije mimo mysl.
Spirituální bytost nemůže způsobit, aby člověk, který žije v mysli, zastavil svou mysl,
ale člověk žijící v mysli, může způsobit, aby spirituální bytost aktivovala svoji mysl.
Mysl je forma energie, spirit je jako prázdnota.
V Bibli se píše, že zlo má moc v tomto světě.
Mysl má navrch v tomto světě. Je to, jak to je, takže musíte být osamotě, nebo s
ostatními lidmi, kteří znají pravdu, aby jste mohli žít bez mysli. Proto bude snažší žít
bez mysli, až se více lidí dozví pravdu.
Vaše mysl a ostatní mysli udělají vše proto, aby vás udrželi mimo přítomnost a skopli
vás z vaší cesty. Váš úkol je nechat ji to dělat a pozorovat ji, aby jste viděli, jaká je
a
ona začne postupně slábnout a tak bude jednodušší zůstat na cestě.
Mnoho proroků dělalo a říkalo bláznivé věci, čas od času. Mělo by to být očekáváno od
těch, kteří musí fungovat ve světě, vyplněném bytostmi, které vidí kompletně jiný svět
(falešný svět).
Žití s méně vyvinutými lidmi: Představte si, že byste byl jediný moderní člověk ve
světě plném jeskyních lidí. Přesně tak se spirituální bytost cítí, když musí žít mezi lidmi.
Kdyby jste se jim pokoušeli vysvětlit, jak funguje elektřina, tak by si mysleli, že jste
blázni. Kdyby jste jim vytvořili kladivo, tak by se s nimi škrábali na zadku, nebo by si
navzájem rozbili hlavy, ale nepoužili by ho na stavbu domu. Poté, co překonáte svoji
mysl, tak žití s lidstvem bude pro vás výzva. To by každému z toho trochu hráblo. Ježíš
byl v té samé pozici a lidé si mysleli, že je blázen. Kdo byl skutečně blázen?
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Mnoho proroků dělalo a říkalo věci, které ostatní vnímali jako bláznivé a mělo by se to
očekávat. Představte si, že každý kterého znáte jedná jako opice. Tak by jste si myslel,
že to jsou blázni a oni by si zase mysleli že vy jste blázen. Bude to o mnoho lepší, až
se každý vyvine.
Moderní prorok: Je spousta falešných proroků. Skutečný prorok je pouze někdo, kdo
vidí věci tak, jak skutečně jsou, někdo, kdo zná pravdu a život. Falešný prorok nezná,
ale chodí kolem a říká ostatním, že zná. Většinou, lidé kteří skutečně znají pravdu a
život, tak to nikomu neříkají. Žijí a nechávají žít, zatímco anonymně šíří pravdu na
Internetu.
Skutečný prorok nikoho nežádá, aby něčemu věřil. Oni dělají opak a řeknou lidem, že
pravda není žádný věřící systém. Řeknou jim, že pravda je život, že pravda je v
přítomnosti a oni to pouze ví, nebo ne. Skutečný prorok vám řekne pouze pravdu, tak
jak to dělal Ježíš.
Ježíš řekl: “Bůh je uvnitř vás a všude kolem vás.”
Spirituální bytost současnosti se může a měla by přiučit od proroků minulosti a nedělat
ty samé chyby. Pro proroka, aby byl co nejefektivnější, tak by měl být v souladu s
ostatními lidmi. Pravdě neposlouží, když ostatní naštvete, nebo si budou myslet, že jste
se zbláznili, nebo jste pro ně hrozba. Chcete udělat pravý opak. Cílem by mělo být, že
vyjdete s každým a budete populární. Jediný rozdíl, který by lidé měli ve spirituální
bytosti vidět, že jsou sebevědomější, nezávislí, soběstační, nebojácní, otevření a více
milující, než většina ostatních lidí.
Spirituální bytost ví, že vše se vyvažuje a tak žije každý okamžik života, bez
ohledu na to, co se děje. Nechávají se unášet proudem.
Spirituální bytosti jsou vždy v dobré náladě, nic je nenaštve na dlouhou dobu, pokud
vůbec. Mají charakter a ctnost, spolu s jakoby dětskou zábavu milující kvalitou a prostý
zdravý rozum. Je to druh lidí, které chcete mít okolo sebe.
Ničemu nevěřte: Spirituální bytost ničemu nevěří. Vidí pouze “to co jest” a dají
veškerou svoji pozornost všemu a všem. Mají mnohem větší přítomnost, než ostatní
lidé, protože žijí v přítomnosti a jsou tak více naživu. Mnoho z nich se dostane do show
businessu tak, či onak.
Osamocen: Spirituální bytosti jsou rády s ostatními lidmi, ale také to jsou samotáři,
protože mají svojí vlastní společnost nejraději. Když jsou spirituální bytosti osamoceny,
tak mohou žít zcela mimo mysl a být pouze s Bohem/životem. Je veliký rozdíl mezi tím
být sám, nebo být osamocen. Spirituální bytost se nikdy necítí být osamocena, protože
je vždy s Bohem.
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Dokonce i člověk, který zná pravdu a život, spirituální bytost, tak může žít zcela bez
mysli, pokud je zcela sám, nebo, pokud je ve společnosti jiných spirituálních bytostí.
Proto se může zdát, že to jsou samotáři.

Nákaza mysli
Nejšílenější lidé jsou ve vedení azylu.
Mysli plodí další mysli: Školy, rodiny, práce, sociální skupiny, náboženství a politické
strany, jsou mysli, které vytvářejí další mysli k jejich vlastnímu obrazu.
Ostatní mysli jsou jako infekční choroba, čím jste jim blíže, tím více nakazí vaší mysl.
Začíná to vašimi nejbližšími lidmi, kteří mají na vás největší vliv, jako jsou přátelé,
rodina, šéfové v práci, nebo ve škole.
Vaše rodina má největší moc vám aktivovat vaší mysl, zejména rodiče a sourozenci,
protože byli u toho, když jste byli ještě velmi mladí a vaše mysl se vyvíjela. Je těžké se
vyhnout reakci na věci, tak jak jste vždy reagovali, které se ve vaší rodině řeknou.
Není nutné zůstat stranou od vaší rodiny a přátel, jenom musíte vědět, co očekávat,
když s nimi jednáte. Je složitější zůstat v jejich společnosti otevřený, ale není to
nemožné. Musíte do toho dát víc a sledovat vaši mysl precizněji, když jste s nimi.
Nenávidět svou rodinu: Dobrý příklad toho, jak byl Ježíš misinterpretován je rčení
směřované na Ježíše, kde říká, že musíte nenávidět svou rodinu. To ale neřekl. Řekl,
že ho musíte milovat (pravdu a život) dokonce více, než vaši rodinu. Pokud milujete
pravdu a život, tak milujete vše v něm, včetně vaší rodiny.
Je to znamení: Je důležité, že je to v Bibli, protože to dělá zřejmým, že tam jsou
misinterpretace. Dokonce i hardcore věřící, kteří věří všemu, co se v Bibli píše, tak si
uvědomí, že člověk lásky, jako byl Ježíš, by nikdy neřekl, aby jste někoho nenáviděli
včetně vaší rodiny.
Ježíš je chlapík, který dokonce říká, aby jste milovali nepřítele svého. Pokud si lidé
uvědomí, že je tu alespoň jedna jistá misinterpretace, tak to otevře dveře k uvědomění
si, že je tu mnoho špatných překladů a výkladů.
Toto jedno odhalení způsobí, že se lidé více otevřou tomu, co Ježíš skutečně říká. To
by mohl být klíč k poznání skutečné pravdy pro lidi, kteří věří že vše, co se v Bibli
píše, je pravda. Musíte být pravdě otevření, aby jste poznali pravdu a život.
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Ježíš řekl: “Kdokoliv najde správné vysvětlení toho, co říkám, tak najde věčný
život.”
Nikdy by to neřekl, kdyby nevěděl, že v průběhu let vznikne mnoho špatných výkladů
toho , co řekl a že lidé tomu nebudou rozumět.
Beránek Boží: Když přijde na Beránka Božího, tak vy jste jako ten beránek, ne jako
lev. Beránek nemá moc a agresi. Lidé si to špatně vyložili a myslí si, že je to obětní
beránek.
Beránek je metafora, kterou Ježíš užívá, aby ukázal slabost spirituální bytosti v
porovnání s lidmi, kteří žijí v mysli bestie. Bestie je jako lev, mocný predátor. Beránek je
slabé obětní zvíře
Bestie vyhraje ve fyzické soutěži síly, protože jsou fyzicky silnější a jejich přirozeností je
bojovat a dominovat životu. Přirozenost spirituální bytosti je přijmout a plynout se
životem jako beránek, aniž by někomu ubližovala. Lev musí žrát beránky, aby přežil,
beránek nemusí zabíjet ostatní, aby přežil.
Nemůžete tratit: Bestie může vyhrát na smrtelné úrovni, ale vždy ztratí na nesmrtelné
úrovni.
Spirituální bytost nemůže nikdy prohrát a ví to. Bestie nemůže nikdy vyhrát a
neví to.
Spirituální bytost je mizerná v zabíjení, ale skvělá v žití. Člověk, jsoucí predatorní zvíře,
musel být skvělý v zabíjení, jako ostatní predátoři. Museli jsme zabíjet, abychom mohli
přežít a dostali se tam, kde jsme nyní. Mohlo to být správné a i když nebylo, tak to
fungovalo. Poprvé v naší historii je opak pravdou. Je čas, abychom začali být skvělí v
žití, abychom mohli přežít a postoupit dále. Změnili jsme dostatečně přirozenost našeho
světa. Nyní musíme změnit naší vlastní přirozenost.
Nyní není síla, ta správná cesta. Je pouze jedna vyjímka a to když se použije v
sebeobraně. Musíme sebe sami ochránit před nebezpečnými zvířaty našeho světa.
“Včera jsme se podrobili králům a ohýbali naše krky před císaři. Ale dnes,
poklekneme pouze před pravdou, následovat budeme pouze krásu a podrobíme
se pouze lásce.” Khalil Gibran
Síla a moc už není v pořádku: I přesto že síla, moc a fyzická síla fungovali v
minulosti,tak nebudou fungovat v budoucnosti, kromě sebeobrany. Jak zmíním
později,tak pořád nejsme z lesa venku, ale brzy budeme.
Ježíš řekl: “Pokorní zdědí Zemi.”
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Toto bylo interpretováno špatně. Ježíš vlastně řekl “slabí” zdědí Zemi. Ohledně Ježíše
nebylo nic pokorného. Spirituální bytosti nebudou jednat, nebo vypadat pokorně. My
jsme zdvořilí, ale ne pokorní. My budeme slabí, co se týče materiální síly, ve srovnání s
bestií, ale budeme silní ve spiritu a nebojácní. Budeme mít štít pravdy, jak se píše v
Bibli. Bůh žije ve skrze spirituální bytost, takže nemůžete být mocnější, než to.
Ježíš řekl: “Ti, kteří překonají, nebudou zraněni druhou smrtí.”
První smrt nastala, když mysl převzala moc nad námi a Ježíš říká, že pokud ji
překonáte, tak nebudete zraněni druhou smrtí (když zemřete fyzicky).
Ježíš řekl: “Nic nám nemůže ublížit.”
Jak by mohl být člověk slabý, kdo si vůbec troufá? Henry David Thoreau
Moc: Pokut chcete skutečnou moc, tak musíte nechat Boha žít skrze vás, protože tak
se stanete ultimativní silou ve vesmíru. Nemůžete se stát mocnější. Bůh/život je jediná
moc ve vesmíru, protože je to sám vesmír. Vše ostatní je pouze klam vytvořený myslí.
Mocní lidé jsou pouze prdy ve větru. Kde jsou nyní Hitler a Stalin, nebo jiní, takzvaně
mocní lidé, kteří žili v minulosti. Jakou moc ve skutečnosti měli? Je to pouze drahá a
velmi krátká iluze, která vás může stát vaší duši a velmi často i stojí.
Pokus zkombinovat moudrost a moc byl zřídkakdy úspěšný a když, tak jen na
krátkou chvíli. Albert Einstein
Lhát a zemřít: Požadavek pro materiální moc v našem krátkém životě, nedává mnoho
smyslu. Lidé lžou, podvádějí a prodávají svoji duši výměnou za moc a to nejlepší, čeho
dosáhnou, je pár let, kdy mají moc nad ostatními a pak tratí, nebo zestárnou a zemřou
zcela bezmocní. Je to vše ztráta času, je tak?
Ježíš řekl: “Profituje člověk, který získá svět, ale ztratí přitom duši?”
Ježíš tu dělá dobrou poznámku. Kdo by chtěl materiální bohatství, kdyby ho to stálo
nesmrtelnou budoucnost v nebi? Vyměňujete navždy pro pár krátkých let. Vše se
uvede znovu do rovnováhy tak jako tak. Moc bude vyvážena slabostí.
Ježíš řekl: “Sláva tohoto světa trvá pouze okamžik, sláva nebeské říše přetrvá
navždy.”
“Svět není dost” James Bond
Je to špatné vyjednávání, bez ohledu, jak se na to díváte. Tento život je krátký. Jediný
možný důvod, že lidé udělají tuto dohodu je jen v případě, že nebudou znát pravdu.
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“Bohatství je schopnost k plnému prožití života.” Henry David Thoreau
Až lidé začnou vidět pravdu, tak nikdo nebude mít zájem o materiální moc. Ne jenom,
že to nestojí za tu námahu a cenu, kterou za to zaplatíte, ale spolu s tím přichází
spousta zodpovědnosti, tlaku, konfliktů, zklamání, stresu a falešných přátel atd. Být
bohatý, slavný a mocný, není tak dobré, jak to vypadá. Je to klam vytvořený myslí.
“Myslím si, že celebrity jsou ti nejnešťastnější lidé na světě.” Glenn Beck
Podívejte se na Britney Spears. Má slávu, štěstí, mládí, fyzickou atraktivitu a přitom je
méně šťastná, než někteří lidé, kteří mají rakovinu. Má to, co si většina malých holek
myslí, že chce taky, protože nevidí skutečnou realitu toho všeho a to i když je to ve
zprávách. Tato skupiny holčičích celebrit o kterých si nikdo nemyslí, že by měly být ve
zprávách, tak učí skvělou lekci o pravdě, ale nikdo to nechápe. A s mužem u moci je to
dokonce ještě horší. Vypadá to mnohem lépe, než jaká je ve skutečnosti realita.
Potřeba materiálního bohatství a moci je pouze slabost charakteru, něco, po čem
nezabezpečení lidé touží. Získáním moci, nedělá tyto lidi více zabezpečené, protože
mají pořád starosti, aby o to nepřišli. Tak jako tak to není zase tak skvělé a je to jenom
hrad z písku. Toužit po moci znamená, že neznáte pravdu. Moc je jenom procházející
iluze/klam. Pravda je jediná skutečná moc.
Já používám termíny iluze a klam, protože je to klam pro lidi, kteří to mají a hledají to a
iluze pro lidi, kteří to vidí u ostatních a věří, že je to něco, po čem má smysl toužit.
Je to pouze hra mysli, která vás stojí vše.
“Až síla lásky přemůže lásku k moci, tak svět pozná mír.” Jimi Hendrix
Já o nikom, kdo má moc a peníze netvrdím, že je špatný člověk. Jenom říkám, že jsou
svedení, jako většina lidí. Mohou se dozvědět pravdu a jít do nebe, jako ostatní lidé a
většina půjde.
Básník John Keats jednou řekl: “Krása je pravda, pravdivá krása, to je vše, co
všichni znáte na Zemi a co všichni potřebujete znát.”
Krása: Spirituální bytosti jsou zosobněním pravdy. Tím pádem jsou tak krásné, jak jen
mohou být. Krása je v oku pozorovatele a spirituální bytosti vidí krásu života. Budeme
vypadat lépe, než bestie, zejména mezi sebou navzájem poprvé v historii.
V minulosti vypadala bestie lépe, protože lidé nevěděli, že je to loser. Bestie má
opravdovou krásu, ale skrývá skutečnou ošklivost. Není nic krásnějšího, než třeba had,
nebo vlk, ale je odporné to, co dělají. Jako všichni divocí predátoři chytají, zabíjejí a
požírají ostatní zvířata.
Jenom proto, že je to příroda, tak to neznamená, že je to dobré. Je to přirozenost
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zvířat a my to dokážeme lépe, než zvířata. Můžeme mít spirituální přirozenost
poprvé v historii.
Mocní lidé vypadají silní a jako vítězové. Mají peníze, moc, ženy a v minulosti
proroci vypadali jako slabí losers ve srovnání s nimi. V blízké budoucnosti bude opak
pravdou. Spirit má opravdovou krásu a nemá v sobě žádnou ošklivost. Až bude
pravda viděna, tak budou viděni, jako ti nejkrásnější.
Když ženy věnují svoji lásku tomu, kdo hledá pravdu a ne zlým hochům, hlupákům a
podvodníkům, tak se svět rychle změní. Probuďte se dámy!
Síla žen: Kdyby nebylo ženské přitažlivosti, kterou k nim muži cítí, tak bychom stále
ještě žili v jeskyních. Muži postavili tento svět, aby potěšili ženy. Polocivilizovaný svět,
který nyní obýváme, je díky mocné přitažlivosti, kterou muži cítí k ženám. Až ženy uvidí
pravdu, tak už je ani nenapadne být přitahovány hlupáky a podvodníky. Až se probudí
do pravdy, tak budou pouze přitahovány muži, kteří jim a jejich dětem dají pravdu a
život, skutečnou bezpečnost. To změní muže a svět rychleji, než cokoliv jiného. V tomto
smyslu to udělá ženy klíčem k našemu přežití a spáse. Pokud se ony neprobudí, tak
jsme všichni mrtví.
Ženská těla jsou vytvořena, aby sloužila k reprodukci, být atraktivní a rodit děti. Aby
nejlépe sloužili reprodukci, tak musí muže držet na animální úrovni. Potřebují muže,
aby chtěli sex a chtěli se družit. Problém ale je, že je to dvousečný meč. Dobrá strana
je sex, láska a děti. Špatná strana, druhá strana stejné mince je, násilí a války. Ženy
drží instinktivní bestii u mužů při moci. Kdyby věděly, kam to vede, tak by to nedělaly,
ale ony to nevidí, protože je to jejich biologická funkce, hra na družení se. Jsou vyjímky,
ale většina žen tuto hru nyní hraje.
Je to podporováno ve filmech a další populární kultuře. Animální drsňák je cool a
dostane děvče. Ženy posílí toto špatné emocionální chování tím , že se jim líbí a
povzbuzují k němu. Pokud nebudou ženy toto v sobě schopny změnit, tak není mnoho
šancí pro lidskou rasu.
Nový muž: Spirituální muž musí znát hodnotu ženy, pravdu a život více, než zvířecí
přitažlivost, hodnotu Boha více, než zvíře v muži. Spirituální muž zná nebezpečí zvířecí
lásky a jak její pokušení je může stát vše. Ženy, které ignorují pravdu, stojí za mužským
pádem.
Spirituální muž nemusí být zmatený nábožensky založeným člověkem. Jeden zná
pravdu a život, zná vše a druhý zná mýty. Spirituální muž je nová spirituální forma,
která se sama znovu zrodila. Je to syn člověka, jak Ježíš referuje, nebo překonaný
člověk, či superčlověk, jak referuje Friedrich Nietzsche. Muž, který věří mýtům je hlupák
a nudný. Spirituální muž je skutečná trefa, ultimativní muž a cokoliv, jenom ne nudný.
Nepotřebuje nic, jenom to, co má a má vše. Dá ženě vše. Jeden ukazuje cestu do
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nebe a druhý do pekla. Jeden je ten nejlepší možný muž a druhý pravý opak. Skuteční
muži jsou řídcí, ale to se může změnit a změní s přicházející apokalypsou.
Zvířata: Ženy jsou nyní přitahovány k mužům z animálních důvodů. Jsou přitahovány
dobrým vzhledem, dobrou osobností, sebejistotou, chemií a mocí. Z těch samých
důvodů za jakých jsou zvířata přitahována k sobě. Ženy dělají to, co dělají ze stejných
důvodů z jakých to dělá hmyz, když se chce reprodukovat. Až bude pravda viděna, tak
si ženy uvědomí, že tu nejsme jenom proto, aby jsme se množili, jako ostatní zvířata.
Byli jsme tu a dělali jsme to milionkrát. Tentokrát je to jiné, nebo bych měl říci, mohlo by
být jiné. My můžeme být mnohem více, než jenom zvířata a každý, kdo pozná pravdu
bude. Můžeme a budeme se sdružovat a reprodukovat. Nemusíme se vzdávat žádného
pozitivního a radostného animálního chování, ale musíme se vyzdvihnout nad animální
úroveň a dělat to, co děláme na spirituální úrovni. To dělá animální věci mnohem
lepšími a dá vám a vaší rodině nebe navždy. Všichni muži i ženy zvolí spirituální cestu
poté, co bude jednou viděna.
Až jednou ženy uvidí pravdu a probudí se, tak se z nich stane nové stvoření v Kristu
(pravda a život) a nevymění nekonečné božství za pár zasmání se, vzrušení, zvířecí
chemii a dočasnou moc. Dostanou všechny tyto věci a mnohem víc, pokud a jenom
pokud dají svoji lásku muži, který zná pravdu a život. Je to nezbytná ingredience pro
skutečně úspěšné partnerství, partnerství, které je více romantické a naplňující, než
jakákoliv představitelná fantazie. Budou to mít vše a navždy.
Rytíř v zářivé zbroji je metafora, pro muže zářícího pravdou a životem. Romance o
které ženy vždy snily, je nyní možná, pokud uvidí pravdu. Ženy to chtějí všechno a
budou mít všechno, pokud najdou muže, který to vše má. Láska žen, bude pro muže
nejsilnější motivací poznat pravdu. Proto je důležité, aby ženy poznaly pravdu. Čím
rychleji ji poznají, tím rychleji ji muži poznají a tím rychleji se tento svět obrátí v nebe.
Lidské tělo je jako auto, které řídí spirit. Žádný inteligentní člověk nesoudí
druhého podle auta, které dočasně řídí.
Vzhled: Je těžké uvěřit, pro někoho, kdo žije v mysli, že spirituální bytosti nezáleží na
vzhledu ani na věku. Když se jedna spirituální bytost dívá na druhou spirituální bytost,
tak jediné co obě vidí, je krása.
To neznamená, že by ženy nebyly atraktivnější v mladém věku, ve fyzickém primáru
života. Tato perioda může být krátká, takže ženy nechtějí ztrácet tento cenný čas na
nějaké voloviny. V nebi, tento typ romance může trvat navždy, ale v tomto světě je
časový limit. Poté, co tento čas projde, tak se spirituální pár do odlišné, ale stejně
naplňující fáze jejich života. U mužů na věku nezáleží, protože co dělá muže atraktivní,
jsou znalosti a čím je. Tak to prostě na tomto světě funguje a pravda je pravda.
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Role: Muž je zodpovědný za pravdu a žena je zodpovědná za život. Příroda podporuje
tyto dvě rozdílné role. Příroda je Bůh, takže Bůh podporuje tyto dvě rozdílné role pro
muže a ženy, takže je hřích nejít v souladu s nimi. Tím, že muž udržuje svoji rodinu v
pravdě, tak dává ženě prostor volně žít a přinést více života do rodiny. Tyto
zodpovědnosti jsou jasně dané, ale jsou propojené, když muž a žena žijí v pravdě a
životu.
Nejskvělejší (coolest) lidé příliš nepřemýšlí. Jednají s tím, co je skutečné.
Cool: Mladí lidé chtějí být cool. Lidé, kteří si uvědomí pravdu a život, budou první cool
křesťané na Zemi. Vlastně to budou první skuteční křesťané od dob Ježíše, tečka.
Budou pouze zacházet s tím, co je skutečné a ostatnímu se vyhnou. Spirituální bytosti
nebudou mluvit, nebo se chovat nábožensky. Budou pouze žít skutečný život.
“Skutečné náboženství je opravdové žití.” Albert Einstein
Uncool (ne-skvělí): Takzvaní dnešní křesťané jsou uncool, protože většina z nich jsou
pokrytci a chodí kolem a kážou o hněvu Boha a dalších věcech, kterým vůbec
nerozumějí. Většina těchto lidí, kteří to dělají, byla uncool celý jejich život a pouze
používají náboženství, aby měli nějaké pseudo přátele, se kterými se můžou dostat na
výsluní.
Spirituální bytosti mohou být kdokoliv a většinou nebudou nic říkat o tom, co je pravda
a co ne. Budou žít v pravdě a životu a kráčet cestu. Jediné věci, které si lidé všimnou
je, že spirituální bytosti mají presenci movie star a že je zábavné a zajímavé pobývat
kolem nich a že to jsou ti coolest lidé.
Bojování: Spirituální lidé nemají rádi bojování, už to není více v jejich přirozenosti, ale
budou, když to bude nutné v sebeobraně. Lidé, které ovládá bestie budou i když to
nebude nutné a proto také v minulosti vyhrávali. Nejlepší obranou je obvykle útok.
Bestie žije ve strachu a nezabezpečenosti a obětuje svůj život za získání majetku a
jeho ochraně. Lidé, které bestie ovládá o tom hodně přemýšlí a konstantně se strachují
a připravují na nejhorší, nebo na nějaký druh dobití, plenění. Spirituální bytosti
žijí v lásce a nikdy se nestrachují o nic.
Spirituální lidé zasvětí svůj život životu a nepřemýšlí o bojování, moci, nebo něčem
jiném většinu času. To je dělá slabšími ve fyzickém slova smyslu.
“Jediná skutečná bezpečnost je poznání pravdy a života” Ježíš
“Pravda je jediná bezpečná země, na které se dá stát.” Elizabeth Stanton
Spirituální lidé si nedělají starosti s tím, že se stane to nejhorší, protože ví, že se to
stane každému a že není absolutně nic, co by se s tím dalo dělat. Každý jednou
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zemře. Spirituální bytosti znají pravdu a nežijí v jejím odmítnutí. Očekáváme to
nejhorší, ale žijeme každou sekundu života, než se to stane. Potom se znovu narodíme
v nebi a budeme dělat to samé, akorát lépe.
Bojování není cool, pouze v ringu, nebo filmech. Bojování v reálném živote je odporné
a drahé. Lidská zvířata nejsou cool. Sprostí a násilničtí lidé, jsou lidská zvířata a síla
proti pravdě a životu. Spirituální člověk si pouze může užít bestii v kontrolovaných
situacích, jako je heavy metal, filmy, ring atd.
Boj vás dostane do přítomnosti, ale jsou tu lepší cesty, jak to udělat.
Proč lidé bojují: Skutečný důvod, proč lidé bojují není to, co si myslí, že to je.
Myslí si, že je to ze správných, či špatných důvodů, ale je to kvůli tomu, aby se
dostali do přítomnosti. Vše, co lidé dělají, ať přímo, nebo nepřímo, tak to dělají proto,
aby se dostali do přítomnosti a budou v tom pokračovat tak dlouho, dokud ultimativní
pravda nebude známa a každý bude moci žít v přítomnosti po celou dobu.
Bojovat, aby se jeden mohl dostat do přítomnosti je to nejhorší, co člověk může udělat,
protože to dává více síly bestii, než cokoli jiného. Lidé, kteří se opijí a vyprávějí příběhy,
které glorifikují válku, jsou hlupáci a lháři. Obvykle tito lidé pijí, aby si dodali kuráž a pak
jsou sprostí a násilničtí. V blízké budoucnosti lidé od nich odejdou na protest jejich
chování.
Drsní hoši: Používají hrozbu násilí, aby získali pozornost. Oni si myslí, že to je respekt,
ale je to jen známka nezralosti a ignorace. Jsou to hlupáci.
Boj: Lidé, kteří přežijí bitvu, tak cítí, že něco chybí. Je to přítomnost, co chybí. Strach
a intenzita boje přivádí lidi do přítomnosti a vytváří pocit, že jsou více naživu a ve
střehu. Když se vrátí zpět, do normálního života, tak jim to chybí.
To je ten důvod, proč se k tomu vrací a myslí si, že je to skvělé. Je to taky důvod, proč
lidé dělají nebezpečné sporty, protože nebezpečí jim pomáhá dostat se do přítomnosti,
ale není to cesta. Dostane vás to blíže, ale nikdy ne úplně. Krása je v tom, že nemusíte
jít do boje, nebo dělat nebezpečné věci, aby jste mohli žít v přítomnosti a mohli si více
uvědomovat život. Jediné, co musíte udělat je poznat ultimativní pravdu.
Trik spočívá v tom, se dostat do přítomnosti bez nebezpečí a násilností.
Pravda je taková, že nebezpečné věci vám dají pouze ochutnat přítomnost. Nedají
vám to celé, protože strach, adrenalin, endorfin a další chemikálie v mozku brání tomu,
aby jste se mohli kompletně otevřít. Jediný způsob, jak se dostat do přítomnosti je
být schopen to udělat, když věci nejsou nebezpečné.
Pokud se lidé nedostanou do přítomnosti pomocí pravdy, tak budou bojovat
a dělat ostatní hloupé věci, aby toho dosáhli.
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Naprogramováni pro válku: Za miliony let nespočetných bitev, byla mysl mužů
naprogramována ,aby zapomněla realitu boje. Muži zapomněli, jak moc jejich nohy a
ostatní části těla bolí. Zapomněli, jak byli hladoví, ztahaní jako psi, špinaví, vystrašení,
nemocní, horko, nebo zima, ve velkém nepohodlí a byli zaživa požíráni hmyzem.
Nesete spoustu zátěže a jste po zuby ozbrojeni, tak aby jste mohli zabít druhého muže,
vojáka, zrovna tak, jak jste vy v té vteřině, co ho spatříte. Pokud má štěstí on a uvidí
vás první, tak zabije on vás. Je to jako zabít vlastní dvojče, protože vojáci jsou všichni
stejní.
Všechen váš idealismus je pryč a vy se pokoušíte pouze přežít, taková je pravda.
Nemohlo by to být horší, ale evoluce nás naprogramovala, abychom zapomněli, takže
jsme připraveni jít znovu do války. V minulosti to bylo nutné, dělat to takovým
způsobem, kvůli přežití, ale my jsme to nakonec zvládli, takže války již nejsou nejenom
nutné, ale je esenciální, abychom změnili naší cestu. Musíme vidět pravdu a změnit
se, abychom přežili. Lidé, kteří se chovají násilnicky, budou vypadat dobře pouze ve
filmech a v ringu. Až se lidé probudí, tak lidé, kteří se chovají násilnicky ve skutečném
životě, budou nepopulární a bude na ně nahlíženo jako na nízká stvoření, kterými jsou
a to zejména od jejich přátel.
Až do teď bylo důležité glorifikovat násilí a povzbuzovat hrubé násilnické chování,
protože jsme žili v “jeden požírá druhého” prostředí a potřebovali jsme připravit
mladé muže pro válku. Doba se nyní mění a každý, kdo se pokouší viset na divoké
minulosti, bude viděn jako hlupák a bude sociálně vyloučen do té doby, než se změní.
Pouze pravda může zastavit lidi od boje.
Pravda zastaví násilí: Pravda učiní lidi šťastnými a zabezpečenými. Pouze nešťastní
a nezabezpečení lidé bojují. Když bude pravda a život odhalen všem, tak každý bude
šťastný a zabezpečený a to zastaví všechny konflikty.
Nešťastnost byl dobrá: V minulosti bylo lepší být nešťastný, nenaplněný, protože
kdyby jeden byl šťastný, tak by neměl žádný materiální progres. V minulosti nešťastní
lidé, kteří měli větší progres, tak by vás napadli a zabili. To nutilo všechny žít ve stavu
nešťastnosti, aby přežili. To je jeden z důvodů, proč musíme slyšet pravdu v přibližně
stejnou dobu a stát se šťastnými ve stejnou dobu.
Zničení původních národů: Dobrý příklad je konflikt mezi Evropany a původními
obyvateli. Původní obyvatelé byli spokojení se svými životy a Evropané ne, takže jejich
zbraně vyspěli mnohem rychleji a pomohli zničit původní obyvatele.
“Skvělí ve spiritu jsou vždy opanování průměrnou myslí.” Albert Eisnstein
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Kolektivní nevědomí
Jediná naděje pro pravdu je, že bude slyšena velkým procentem lidí v přibližně stejnou
dobu. Komunikační technologie konečně vyspěla natolik, že pravda může dosáhnout
většinu lidí v krátke periodě času. Jak je jednou ultimativní pravda definována, tak
může být ke každému rozšířena téměř okamžitě, v mrknutí oka, jak se píše v Bibli.
V minulosti se pravda nemohla dostat ven a přežít, protože pouze velmi malé procento
lidí bylo schopno pravdu slyšet. Většina lidí, kteří buď nerozuměli, nebo věřili mýtům,
by proroky ubilo a pravda by skončila schovaná v mýtech
Spirituální bytosti nemohli v minulosti vyhrát, ale časy se mění a díky
celosvětové komunikaci, mohou nyní vyhrát.
Kolektivní nevědomí: V posledních dvou generacích jsme odhalili dvě neviditelné síly,
elektřinu a elektromagnetické (rádiové) vlny. Před pár stoletími, nikdo nevěřil, že by
mohli existovat. V této generaci objevíme novou neviditelnou sílu, kterou nazývám
kolektivní nevědomá mysl. Je to síla, nebo část síly, která nám dává kontinuitu z
jednoho života do druhého. Bez této síly by nebyla žádná evoluce.
Duch Svatý: V Bibli je nazývána Duchem Svatým, a knihou života. Zrovna tak, jak
se píše v Bibli, tak obsahuje vše, co děláme a kontroluje evoluci.
Vznik: Vedoucí síla nás drží na trati. Je to pouze ta část naší mysli, která není zničena,
když naše tělo zemře a může projít skrze fyzickou smrt s námi. Je mimo naše těla a
nezávislá na nich.
X factor: Proto mravenci, včely, hejna ryb, nebo hejna ptáků se pohybují, jako jeden
velký organismus. Proto se v tom správném prostředí DNA a život budou formovat
z náhodného pohybu organických molekul. Je tu jemná inteligence. Proč se vše zdá
být vedeno Bohem, nebo nějakým druhem vesmírné, všudypřítomné inteligence?
“Vznik” vědu studuje tento fenomén. Většina věcí může být vysvětlena známými silami,
ale ne vše. Důvod, proč jsme tuto sílu ještě neobjevili je, protože je velmi jemná i přesto
že dává doslovně řád všemu. Bude nemožné ji detekovat, nebo měřit přístroji, které
máme nyní k dispozici. Nemůžeme ji vidět, ale můžeme vidět, co dělá. Víme, že
existuje, protože vidíme její účinky. Tento X factor spolu s náhodnou šancí a přežitím
těch nejpřizpůsobivějších je následkem evoluce života. Kolektivní nevědomí je ten
X factor, nebo přinejmenším s ním spolupracuje. Spojuje nás na nevědomé úrovni s
myslí všeho ostatního života.
Temná energie: Vědci tvrdí, že více než devadesát procent známého vesmíru je
tvořeno něčím, co nazývají temnou hmotou, nebo temnou energií. Vědí, že to existuje,
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protože vidí její gravitační účinky na věci, ale to je vše, co o tom vědí. Říkají, že nevědí,
z čeho těch devadesát procent vesmíru je. Temná energie by mohlo být místo, kde
najdeme kolektivní nevědomí. Víme, že kolektivní nevědomí existuje pro jeho účinky
na život. V tuto chvíli, jak můžeme vědět, že kolektivní nevědomí existuje je, že musí.
Potřebovali jsme pomoci se dostat tam, kde jsme nyní.
Stařík na obloze: Bylo by jednoduché si představit, že tím pomocníkem byl Bůh,
který vypadá jako my (naše podoba), ale pro to nejsou žádné důkazy. Musí to být více
jako velice jemná a neviditelná forma energie. Neznámé projevy přírody byly vysvětleny
jako že Bůh to udělal. Od té doby, naše znalosti se vyvinuli a pokročili. Nyní víme, že
existují neviditelné síly. Víme, že to jsou pouze formy energie.
Inteligentní design existuje, náboženství ještě neví, co to je.
Kolektivní nevědomí není živé. Je to pouze část naší mysli, rozšířená část naší mysli
a ne oddělená životní forma. Je to něco jako gravitace, která nás všechny spojuje.
Ježíš to nazývá Duchem Svatým.
Ježíš řekl: “Duch Svatý tě naučí všechny ty věci.”
Carl Jung také používal termín kolektivní nevědomí. Já jsem ho použil, abych popsal
něco mnohem mocnějšího, než udělal on. Používám stejný termín, protože nejlépe
popisuje fenomén, který se pokouším vysvětlit. Ještě toho mnoho o něm nevíme.
To se změní tuto generaci. Mám na to teorii.
Vesmírná mysl: Zrovna tak, jako magnetický pásek, nebo disk na počítači, tak
gravitace, nebo podobná forma všudypřítomné energie by mohla sbírat a uchovat
všechny informace naší mysli. Také by mohla zpracovávat informace pomocí mixování
s kolektivním nevědomím všech ostatních forem života na Zemi a dokonce i s životy
jiných světů. Může se do ní vstoupit jako do počítače a použít k přeložení informace
zpět k lidem jako inspirace atd. Někteří lidé se dokáží do ní naladit a stáhnout odhalení,
nebo píseň, umělecké dílo, nebo knihu, jako je tato. Vše, čeho si můžeme být jisti je,
že je možná komunikace s nějakým druhem vesmírné mysli.
Každé rozšíření znalosti povstává z udělání nevědomého vědomým.
Friedrich Nietzsche
Jinými slovy, až dostanete svoji mysl z cesty, tak se stanete vědomi toho, čeho jste si
předtím nebyli vědomi. Stanete se vědomi toho, co je mimo dosah mysli. Budete moci
udělat kontakt s vesmírnou myslí.
Intelekt má málo dočinění na cestě za objevováním. Dochází zde ke skoku
k uvědomování, nazývejme to intuicí, nebo jak si přejete. Řešení k vám přichází
aniž byste věděli jak a proč. Skutečně hodnotná věc je intuice.
92

GlobalTruthProject.com

Albert Einstein.
Inspirace: Toto slovo znamená “dech Boha.” Odtud přichází nápady, umění, poezie,
movies, filozofie, hudba, invence, odhalení a všechny nové kreativní věci. Manifestuje
se mnoha způsoby, jako talent, intuice a pochopení.
Intuice: Intuice a inspirace přicházejí ze stejného místa. Obě jsou manifestace
kolektivního nevědomí. Když se kreativních lidí zeptáte, odkud dostali tu myšlenku,
tak vám řeknou, že byli inspirováni, že o tom snili, že to k nim přišlo v záblesku, atd.
Všechny nové a kreativní věci přicházejí z venku našich myslí. Podle definice, musí
přijít zvenku naší mysli, aby byly skutečně nové. Jednou se ptali Paula McCartneyho
kde vzal ty písničky a on odpověděl, “Já nevím, ony jakoby přišly ze vzduchu”.

“Když skutečná hudba ke mě přijde, hudba ze sfér, hudba, která překračuje
chápání, tak to nemá co dělat se mnou, protože já jsem pouze kanál. Jediná
radost pro mě je, že je mi to dáno a můžu to zprostředkovat jako médium…
Pro tyhle chvíle žiju.” John Lennon
Důkaz: Musí zde být venkovní vliv, protože nápady mohou přijít k mnoha lidem
skoro ve stejnou chvíli. Například, jazyk se rozvinul po celé planetě ve stejnou dobu.
Náboženství z rozdílných časů a míst mají mnoho věcí společných. Invence a hudební
a umělecké styly, přišli k lidem v podobnou dobu. Není to pouze náhoda.
Můžete vědět, že všechna skvělá a inspirovaná hudba přišla z kolektivního nevědomí,
protože kdyby ne, tak hudebníci, kteří napsali klasickou hudbu v minulosti, tak by ji
psali i nyní. Pár z nich to dělá, ale většina ne.
Velké inspirace přijdou, kdy přijdou a když přestanou chodit, tak není pro hudebníka
cesty, aby to zvládl bez nich. To, jak dobře hrajete s tím nemá nic společného.
Čím jsou hudebníci starší, tím lépe hrají na svůj nástroj, ale velmi často mají svoje
nejlepší písničky ještě z doby, kdy byli mladí a neuměli tak dobře hrát.
To samé je to s knihami, uměním a nápady. Jednou za čas máte Mozarta,
Beethovena, nebo Teslu a Einsteina. Tito lidé byli pouze více napojeni na
kolektivní nevědomí, a proto obdrželi více inspirace.
Můj mozek je pouze přijímač. Ve vesmíru je zdroj, ze kterého dostáváme
znalosti, sílu a inspiraci. Já jsem nepronikl do tajemství tohoto zdroje, ale vím,
že existuje. Nikola Tesla
Mozart, Tesla a Einstein, byli pouze více inspirovaní, než většina ostatních lidí.
Einstein měl všechny svoje skvělé nápady v jednom roce (1905), kdy byl úředníkem na
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patentovém úřadě, když mu bylo kolem dvaceti let. Nazval ho zázračným rokem a byl
to rok velkých inspirací. Zbytek svého života strávil prací na těchto nápadech a už
žádné jiné neobdržel. Jeho život jasně dokazuje, že skvělé myšlenky přicházejí v
inspiraci.
Trvalo další tři roky, než lidé pochopili o čem to mluví a než to přijali. Téměř všechny
skvělé inspirace jsou napřed před současností a zbytku světa trvá dlouhou dobu, než
je schopen je přijmout. To samé je to s věcmi o kterých píšu v této knize. Většina lidí
bude potřebovat čas, aby akceptovala to o čem píši, jako pravdu.
Inspirace cestoval po celém světě, přes různá místa, lidi a v různém čase historie.
V současnosti je v Americe, protože vytváříme všechny velké vynálezy, ale byly v Číně
v době, kdy tam vynalezli střelný prach, kompas, atd. Byla v Egyptě, kdy tam stavěli
pyramidy, v Řecku ve formě Aristotela a Sokrata. Byla ve Španělsku v čase
conquistadorů v Římě, kdy se budovalo nejlepší sociální inženýrství. Na Středním
východě v době Al-Jazari, ve Florencii v době renesance, ve Vídni ve zlaté době
klasické hudby. V Německu, kdy vynalezli proudové motory a rakety. V Anglii, kdy
vynalezli pohon na páru a kdy započal industriální věk.
V minulosti, tyto časy skvělé inspirace skupinou lidí, byly často manifestovány
vojenskou silou a válkami a učinili zemi, kde se to stalo, nejmocnější zemí světa.
Tato síla inspirace přichází a zase odchází. Italové již nejsou Římané a ostatní země
a lidé již nejsou tím, čím byli v době inspirace. Jediný rozdíl je, že lidé, kteří tam žijí
nejsou více inspirovaní, než jiní lidé v jiných zemích.
Když budete studovat historii, tak můžete doslovně vidět, jak se inspirace pohybovala
skrze různé lidi na různých místech v různých dobách. Přichází a odchází a lidská,
nebo národní síla a velikost jde s ní. Amerika bude prvním místem, kde zůstane
nejdéle, protože je vytvořena s lidí z různých národů.
Inspirace může přijít a zůstat, pokud poznáte pravdu a život.
To neznamená, že budete mít neustále skvělé nápady a budete tvořit nesmrtelnou
hudbu, protože když si uvědomíte ultimativní pravdu, tak si také uvědomíte, že tyto
věci nejsou podstatné. Uvědomíte si, že jediné, co je důležité je žít a šířit pravdu
a život.
V Bibli se píše: “Požehnaní jsou ti, kteří trpěli a našli život.”
Mnoho umělců si myslí, že je třeba trpět, aby jeden mohl být inspirovaný, ale to není
nutné a je to ztráta života. Potřebujete pouze poznat pravdu a život. Utrpení může
destabilizovat mysl a nechat trochu inspirace proniknout dovnitř, takže to funguje, ale
proč to dělat obtížně, kdy je tu jistá a mnohem příjemnější cesta.
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Téměř vše, co nyní čtete, přišlo ze vzduchu ve formě inspirace. Moje inspirace přichází
jako odhalení pravdy. Věci, které používám od druhých lidí, jsou pouze k tomu, aby
podpořili nová odhalení v této knize. Podle definice, jakákoliv skutečně nová pravda
musí přijít zvenku z vás a zbytku světa, aby byla skutečně nová. Pokud je něco
známé, nebo již existuje, tak to není nové.
Všechna náboženství, umění a věda, jsou větve téhož stromu. Albert Einstein
Jak já vidím život: V mých knihách uvidíte, že interpretuji věci (hudba, věda, Bible)
z mé vlastní unikátní perspektivy. Je velice často odlišná od toho, jak to autor
interpretuje. Já vše vidím, jak přichází, jak já to nazývám z kolektivní nevědomé mysli.
Náboženství to nazývají Duchem Svatým. Já vidím dvě odlišné kategorie, animální
mysl a spirituální (božská) mysl. Všechny vědomé živoucí formy (lidé a zvířata)
dostávají svá těla a život z jedné z těchto dvou kategorií, nebo v kombinaci obou.
Tyto mysli pronikají veškerou realitou, jako radiové vlny, ale nejsou energií tak, jak ji
známe. Lidé a zvířata jsou naladěni do těchto vln, jako radiopřijímače. Všechna zvířata,
kromě lidí a jejich domácích mazlíčků, jsou naladěna pouze na animální mysl. Lidé, psi
a kočky, jsou naladěni na kombinaci obou. Některé jsou více animální, než spirituální a
jiní zase více spirituální, než animální. Každý člověk má rozdílnou kombinaci. Lidé,
kteří mohou vidět pravdu a život se mohou naladit do dostatečného množství
spirituálních kanálů, aby se tak mohli spoji s myslí Boha (to, což vytváří universum)
Jak jednou dokážete navázat toto spojení, tak opustíte animální říši mentálně a
opustíte ji fyzicky, poté co zemřete a znovu se narodíte. A to je ten cíl.
Ježíš řekl: “Poznej smysl stvoření, které tě obklopuje a pronikneš do tajemství
schovaných před tvým zrakem, pro Věčnou Pravdu je zaznamenáno ve všem, co
existuje. Řeknu ti pravdu, když povím, že není nic schováno, což by mělo být
odhaleno osobě, která dokáže číst stvoření Eloheim (život)
Nedokonalé: Tato kniha není dokonalá. Kdokoli, kdo zná pravdu a život by to ani
neočekával. Důvod je ten, že informace, které přicházejí z kolektivního nevědomí,
musejí projít skrze moji nedokonalou animální mysl. Toto řečeno, toto je nejjasnější,
nejpřesnější a nejkomplexnější vysvětlení pravdy života na Zemi. Tato kniha zůstane
na vrcholné pozici, dokud něco lepšího ji nenahradí. Opakování této knihy je nutné,
aby se informace dostala hluboko do podvědomí a tak změnila vaší mysl a tak i život.
Opakování: Je lepší číst tuto knihu kolem dokola, než číst jiné knihy, které nejsou tak
komplexní a přesné. Čtení dalších knih akorát svede lidi z té nejlepší cesty. Měli byste
si tuto knihu stáhnout do počítače, protože se může stát, že ji síly klamu odstraní
z Internetu.
Spojení: Být mentálně spojen s gravitací a/nebo se zemským magnetickým polem,
nebo něčím, co není tak nepřirozeného. Naše mysli jsou pouze bioelektrická aktivita
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v našich mozcích. Gravitace a elektromagnetická pole procházejí po celou dobu naším
mozkem. Bylo by překvapující, kdyby na nás neměli vliv. Gravitace je propojená se
vším v nekonečném vesmíru, takže naše mysli by také mohly být propojené na
podvědomé úrovni.
Budoucnost vypadá zářivě: Vědci říkají, že zemské magnetické pole se má v blízké
budoucnosti prohodit. Zajímalo by mne, jestli to bude mít nějaký efekt na lidskou
populaci. Pravděpodobně ne. Když už se něco stane, tak to nemusí být konec světa,
nebo nějaká pohroma. Spíš je tu dobrá šance, že se pro lidstvo stane něco krásného,
než hrozného.
Jsme na řadě. Bylo zde mnohem více hrozných časů, než dobrých časů v posledních
deseti tisících letech. Byli jsme důvodem většiny špatných časů, ale na tom nezáleží.
Špatná dobe je špatná doba. Příčina toho nezastaví rovnovážné síly, aby vytvořily
rovnováhu.
Mír, láska a porozumění: Naše historie byla plná válek, nenávisti, strachu, zoufalství a
zmatku. Měl by přijít mír, porozumění a láska. Měli bychom dostat alespoň deset tisíc
let rovnováhy, abychom vyvážili prošlých deset tisíc let. Posledních deset tisíc let, jsme
strávili v polospánku a měli bychom se probudit pro dalších přicházejících deset tisíc
let. Místo konce světa, tak nám nahrává, že je to začátek nebe na Zemi.
Nejste na ničem závislí: Vaše spirituální budoucnost není závislá na tom, jestli se
Země promění v nebe. Je tu také dobrá šance, že se to nestane, nebo se to nestane
za vašeho života a že předtím zemřete. Jediné, na čem jste závislí, je pravda a život.
Pokud to víte, tak jste zachráněni a pokud ne, tak nejste.
Pomohlo by, kdyby lidé kolem začali vidět pravdu a měl by to být cíl lidstva, ale vy
můžete dělat pouze to, co můžete. Pokud jediná věc, kterou můžete udělat je poznat
pravdu a život vy sami, tak jste udělali, co jste mohli. Pokud jste poznali ultimativní
pravdu v tomto životě, tak máte garantováno nebe v tom dalším, bez ohledu na to,
co se stane s tímto světem. Poznání pravdy vás nejen dostane na místo, které
náboženství nazývají nebem, ale také vám umožní ten nejlepší možný život v tomto
světě. Je to absolutní win-win.
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Život Po Smrti
Každý zemře, avšak téměř nikdo nežije.
Život po smrti: Důkazy nám přímo neříkají, co se děje poté, co zemřeme, ale to
neznamená, že to nemůžeme vědět. Pouze vezmeme to, co víme a projektujeme to do
budoucnosti.
Pokud vám důkazy přímo neříkají, co se stane, tak použijete extrapolaci a deduktivní
logiku k tomu, aby jste poznali, co se stane. Příklad: Nevíme najisto, že slunce příští
ráno zase vyjde. Co víme je, že se tomu tak dělo v minulosti a že příroda bude
pokračovat v tom, co dělala v minulosti do té doby, dokud se nestane něco, co to
změní. Použitím této metody si můžeme být téměř jisti, že slunce ráno zase vyjde,
protože Země bude pokračovat v otáčení a Slunce bude pokračovat v hoření ještě
nějakou dobu. Použitím této metody můžeme vědět, co se stane poté, co zemřeme.
Následující je extrapolování známých důkazů, které říkají, co se stane a proč.
Stalo se to předtím: Víme, že jsme se narodili do tohoto života a světa alespoň jednou
a to nyní. Nejsou žádné důkazy, že se stalo něco jiného, nebo se může stát. Důkazy
říkají jedinou věc, narodili jsme se, žijeme, zemřeme a pak znovu a znovu. Ukazujete,
jak jsme se vyvinuli skrze tyto cykly.
Jednoho dne zemřete, možná již dnes. Tato kniha vás na to připraví.
Smrt: Je to něco, čím jsme si prošli nespočetněkrát. Je to konečná pro váš fyzický
život, vaše současné tělo a mysl. Jediná věc, která přežije vaši fyzickou smrt kromě
vašeho ducha, je pozice v kolektivním nevědomí, které jste dosáhli za vašeho života.
To vás nasměruje (váš spirit) s jakou úrovní uvědomování si se narodíte v dalším
životě.
Každý zemře se zničeným mozkem. Smrt nastane jako důsledek vašeho zničeného
mozku, který je porušen do té míry, že již není schopen udržet vaše vědomí.
V kolektivním nevědomí zemřete na nejvyšší úrovni, jaké jste dosáhli během vašeho
života před tím, než byl váš mozek zničen a to i kdyby se to stalo roky před tím. A tak
díky tomu mohou i lidé, kteří se stali mentálně nemocnými, nebo mají poranění
mozku, které je stojí ztrátu paměti a tak spojení k pravdě a životu, tak stále jdou do
nebe.
Garantováno: Kolektivní nevědomí vás uzamkne, když se dozvíte ultimativní pravdu
a nemusí to být nutně až poté, co vaše tělo zemře. Nikdy nemůžete přijít o úroveň
uvědomování, kterého jste dosáhli v tomto životě, bez ohledu na to, co se stane v
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tomto životě poté, co jste poznali ultimativní pravdu díky kolektivnímu nevědomí.
Kdyby kolektivní nevědomí nepracovalo tímto způsobem, tak by nemohla být žádná
evoluce. Když lidé zemřou, tak jsou jejich mozky a mysli zničeny tak, či onak. Podle
definice, fyzická smrt vás stojí ztrátu všeho fyzického a to zahrnuje váš mozek a mysl.
Tím pádem, každý přijde o pravdu před jeho smrtí. Naše esenciální mysl, nebo
spirituální mysl musí být zachována z venku našeho fyzického já a zachová vše, co
jsme se naučili a poznali, protože jinak by tu nemohl být žádný evoluční proces. Od té
doby, co víme že evoluční proces existuje, tak to musí být tímto způsobem. Dokonce
i Ježíš ji ztratil blízko svého konce, když byl přibitý na kříži.
To je důvod proč řekl: “Otče, proč jsi mne opustil?” To se stane každému.
Narození: Je start nového fyzického životního cyklu. Vaše vědomí začíná v novém
fyzickém těle a s novou myslí. Vaše nová mysl je nepopsaný list papíru, kromě
úrovně instinktivní mysli, pokud jste se znovu narodili na animální úrovni. Vaše nová
mysl je zcela čistá, pokud se vrátíte zpět, jako spirituální bytost do nebe.
Nebáli jste se narodit, tak proč byste se měli bát zemřít? Je to stejná věc.
Narození a smrt mohou být vnímány, jako jeden případ, protože to je ten způsob, jak
to budete vnímat. Přeměna je z vaší perspektivy okamžitá.
Ochranný anděl: Smrt je vaše vnímání končící v jednom těle a počínající v druhém.
Kolektivní nevědomí s vámi vždy zůstává, jako anděl průvodce a přinese s vámi, co jste
se naučili v předchozím životě. Je s vámi na podvědomé úrovni, když se narodíte na
animální úrovni a je s vámi na vědomé úrovni, když se vrátíte jako spirituální bytost
v nebi.
“Smrt je tak jistá pro toho, kdo se narodí, jako narození pro toho, kdo zemře.”
Bhagavad Gita
Reinkarnace: Jste nesmrtelní, takže je důležité vědět, jako co, se můžete vrátit zpět.
Můžete se vrátit zpět, jako nejvyšší forma animálního života (člověk), jako nejnižší
forma animálního života (bakterie), nebo se můžete pozvednout nad animální úroveň
a vrátit se zpět jako spirituální bytost.
Pokud zemřete jako zvíře, tak se narodíte jako zvíře. Pokud zemřete jako
spirituální bytost, tak se znovu zrodíte jako spirituální bytost, takže je důležité
se jí stát.
Vše to závisí na perspektivě a úrovni vašeho vnímání, které dosáhnete v tomto
životě. Kolektivní nevědomí se s vámi spojuje na rozdílné úrovni uvědomování.
Jste spojeni podvědomě s ostatními dušemi, nebo spirity, kteří jsou si vědomi pravdy
a života stejně, jako vy. Pernatí ptáci se shejnují dohromady po smrti.
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Spolu navždy: Jak můžeme vědět, že opět budeme se svými milovanými po smrti?
Budeme spolu, pokud naše mysli jsou nyní spolu, protože jsou také spolu v kolektivním
nevědomí, které rozhoduje kde a jako co se zrodíme po smrti. Budete vždy s těmi, co
znají pravdu a život, jak ji sami jednou poznáte. Proto chcete, aby ji poznal každý, koho
máte rádi.
Mýty o nebi: Jeden z nejprodávanějších bodů mýtu o nebi je, že se znovu sejdete se
svými milovanými, kteří zemřeli před vámi, nebo po vás. Mýtus tvrdí, že vaši milovaní
budou vypadat tak, jak vypadali před tím, než zemřeli. To není pravda, protože jste
znovu zrozeni do nových a jiných těl. Jediné, co zůstává stejné, je váš spirit.
Vrátit se zpátky tak, jak jste vypadali nedává žádný smysl a nikdo by to doopravdy ani
nechtěl. Když zemře dítě, tak rodiče očekávají, že stále bude mít stejnou podobu, až se
znovu sejdou v nebi po jejich smrti. Musí někdo kdo umřel jako dítě zůstat v této dětské
podobě navždy? Zůstanou babičky navždy staré? To se neděje. Není žádný soudce,
nebo soud poté, co zemřete. Půjdete tam, kam životní formy jako vy jdou. Pokud žijete
jako zvíře v tomto životě, tak se jako zvíře narodíte v tom příštím. Pokud žijete jako
spirituální bytost, tak jí budete pokračovat ve vašem příštím životě.
Jak John Lennon řekl: “Je to jako přelézt z jednoho auta do druhého.”
Duchové: Duše nežijí bez fyzického těla. Duchové, nebo beztělné duše, které mluví
s lidmi, nebo straší v domech neexistují. Kdyby všude, kde umírají lidé byli duchové,
tak by strašili v každé nemocnici.
Váš duch potřebuje tělo, aby mohl žít (uvědomovat si život). Potřebujete funkční očí,
aby jste mohli vidět, jinak by i slepí mohli vidět. Potřebujete uši k poslouchání, hlasivky
na mluvení, atd. Poté, co zemřete, tak z vaší perspektivy jste okamžitě znovuzrozen do
další dělohy vaší nové matky. Když dělohu opustíte, tak budete v novém prostředí,
které reflektuje úroveň uvědomování si, kterého jste dosáhli v tomto životě. Vaše
úroveň vědomí v kolektivním nevědomí určuje přirozenost vašeho nového těla a
prostředí. To je to o čem důkazy tvrdí, že je pravda. Pokud se dozvíte pravdu, tak se
narodíte do rodiny s dušemi lidí, kteří jsou vaši příbuzní, nebo jste, nebo byli s nimi
zamilovaní v jiném životě, pokud jsou také na stejné úrovni vědomí. Nakonec budete se
svými milovanými poté, co se dozví pravdu.
Pokud jste nízký život, tak jím budete v jiném těle tak, jako tak. Pokud žijete ze zvířecí
myslí, tak to nejlepší, čeho můžete dosáhnout je, že budete stejní, jako jste nyní.
Nejhorší, co se vám může stát je, že znovu začnete na dně evolučního cyklu na Zemi.
“My všichni jsme guinejská prasata v laboratoři Boha. Humanita je pouze práce
na postupu.” Tennessee Williams
Cyklus mysli: Víme, že může trvat kolem tří a půl miliardy let se vyvinout z rostlinné
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bakterie do člověka, ale my jsme nešli celou tuto cestu. Rostliny nejsou vědomý život,
pouze zvířecí je, takže jsme naskočili na evoluční žebřík, když se začal asi před sedmi
sty miliony let vyvíjet živočišný život.
Rostliny nemají vědomí, nebo mysl jako má animální život.
Kambrijská exploze: Když život začal být vědomý, tak se evoluce začala hýbat
skutečně rychle. Vědomí příměji zaháklo evoluci ke kolektivnímu nevědomí a to
ohromě akcelerovalo evoluci. Když se podíváte na fosilní důkazy, tak zjistíte, že asi
před půl miliardou let život na Zemi explodoval. Začal se vyvíjet velmi rychle. Stalo se
to, jako přímý důsledek vědomí.
Přijít společně: Tam, kde jsme nyní má hodně co dočinění s Kambrijskou explozí.
Potom jsme šli z jednobuněčných živočichů k vícebuněčným. Museli jsme, abychom
přežili budoucí změny na planetě. Jednotlivé buňky se daly dohromady pro benefit
všech a nyní to děláme znovu.
Bez pravdy je každý člověk sám pro sebe. S pravdou je jeden pro všechny
a všichni pro jednoho. Pravda a komunikační technologie nás všechny spojuje.
Lidé jsou jako velcí jednobuněční živočichové. Nejsme vědomě spojeni jeden s druhým
a jenom trošku na podvědomé úrovni. Jsme v procesu ke spojení jeden s druhým v
souladu s tím, abychom mohli udělat další krok v evoluci. A spojíme se spirituálně, až
si všichni uvědomí pravdu.
“Tělo je jednotka, ačkoli je vytvořeno z mnoha částí a třebaže obsahuje mnoho
částí, tak formují jedno tělo. Stejně tak je to s následovníky Krista.”
1 Korintští 12:12
Spojení: Ultimativní pravda nás spojí a my se staneme jedním velkým organismem.
A to učiní přežití lidské rasy možným a transformuje nás do spirituálních bytostí jako
jednotlivce.
Brány nebe: Momentálně jsme na vrcholu evolučního cyklu tohoto světa. Není kam jít,
kromě na dno a začít znovu a vrátit se zpět zase jako lidé, nebo se vyvinou ve
spirituální bytosti.
Vždy bude lépe: Mnoho lidí si myslí, že život se bude stále zlepšovat a že se budeme
stále více a více vyvíjet. Je to pouze toužebné myšlení. Důkazy to nepodporují. Náš
fyzický životní cyklus ukazuje, že se fyzicky zlepšujeme asi do třiceti pěti let a pak
začneme fyzicky jít z kopce, takže se věci stále jenom nezlepšují, je to tak?
Zlepšují se pouze tehdy, když znáte pravdu.
Důkazy ukazují, že vše se pohybuje v kruzích.
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Nemůžete se vrátit někam doprostřed evolučního cyklu, protože věci se přirozeně
pohybují v kompletních kruzích. Pokud se nemůžete se vrátit v prostředku, tak to
znamená, že musíte jít na konec řady. Musíte jít na konec řady, protože jinak by to
nebylo fér pro ostatní zvířata v evoluční řadě. Bůh/život je vždy fér.
Evoluce, lineární, nebo cyklická: Všechna zvířata dělají stejnou věc, vyvíjí se. Velká
otázka je, je to lineární, nebo cyklické? Pokud je lineární, tak jsme hodně vpředu, před
ostatním animálním životem na Zemi. Pokud je cyklická, tak jsme vpředu i pozadu,
protože jsme vpředu nyní, na vrcholu cyklu, ale začneme znovu na dně, až zemřeme.
Musíme předpokládat, že je to cyklus, protože vše ve vesmíru je v cyklu. Musíme
udělat to, co má nejlepší šanci na opuštění animálního cyklu pro lepší říši. Lepší říše
je možná, taková, kde se navzájem nepožírají, kde není bolest, strach a smrt. Některá
náboženství ji nazývají nebe. Mluví pravdu. Poznání toho a šíření toho je cesta. Věda
a zdravý rozum říkají stejnou věc, takže poznání a šíření pravdy je cesta.
Pravda určuje, že jsou pouze tři možnosti poté, co zemřeme.
Můžete jít do nebe, nebo začít na dně evolučního cyklu a nebo se vrátíte tam, kde jste
nyní. Ta nejlepší ze všech tří možností je, se pohnout dále, dokud je to možné. Pokud
začnete na dně evolučního cyklu, tak by jste museli žít ve zvířecím světě, ve světě
zubů a drápů po miliony životů, než byste se dostali znovu do této pozice. Kdo to chce
zažít znovu?
Alespoň jednou jsme si tím prošli, tak proč to dělat znovu?
Život, který můžete vidět říká, zemřete a potom začnete nanovo. Proč by celá evoluce
nedělala stejnou věc? Jsme na vrcholu, nebo konci toho, takže to začne nanovo pro ty,
kteří se neosvobodí, když mají šanci. Do té doby, pokud nevyvstanou nějaké nové
důkazy, že je to jinak, tak musíme následovat pravdu, kterou si můžeme ověřit.
Dělejte si starosti, nebo se strachujte pouze v tom případě, když se rozhodnete pravdu
ignorovat, potom byste si zasloužili padnout. Pokud se rozhodnete pravdě čelit a žít
s ní, tak byste měli být šťastní, nebát se a žít v lásce a zasloužíte si jít do nebe a vaše
uvědomění si cesty, na které jste, by vás měla učinit ještě šťastnějšími.
Opustit animální cyklus a stát se spirituální bytostí je možné pouze v naší velmi
výjimečné situaci. Pokud si uvědomíte svou opravdovou přirozenost a začnete žít život
spirituální bytosti, tak se již nikdy nevrátíte do zvířecí úrovně.
Použij to, nebo to přijdi: Jediný skutečný rozdíl, mezi lidmi a ostatními zvířaty je naše
schopnost přemýšlet a zdůvodňovat v dostatečné úrovni, abychom mohli poznat
pravdu a život. V tom případě, naše mysl musí být to, co musíme použít, abychom se
mohli dále vyvinout. Musíme použít to, co se vyvinulo a odděluje nás od ostatních
zvířat.
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Musíme použít poslední krok, který jsme učinili, abychom mohli udělat další krok.
Naše jediná práce je stát se víc, dokud můžeme.
Pokud nevyužijeme naší schopnost poznat pravdu a života, tak ji můžeme ztratit
a možná budeme muset jít na konec řady.
Ultimativní účel: Pokud jsme pouze jediné zvíře s racionální myslí, tak ji musíme
použít pro její ultimativní účel. Jsme jediná zvířata, která mohou chápat a porozumět
světu, ve kterém žijí. Žádné jiné zvíře dokonce ani neví, že jednou zemře.
Může zde být pouze jeden ultimativní účel pro lidstvo a to je přeměnit se, neboli
vyvinout se mimo zvířecí říši.
Ježíš řekl, že se musíte znovu narodit, aby jste mohli vidět nebe.
Ježíš řekl, že se musíte zrodit ve spiritu, aby jste mohli jít do nebe.
Pokud zemřete ignorující pravdu jako nějaké zvíře, tak v příštím životě nemůžete být
ničím jiným. Musíte se změnit, dokud můžete. Musíte se stát více, než jen chytré zvíře,
dokud můžete. Musíte poznat pravdu a život.
Většina lidí jsou nyní pouze jen opice s klíčkama od auta.
Každý nyní žije jako zvíře, dokud nepozná pravdu a život.
Dokonce i lidé, kteří žijí dobré a morální životy, jsou jen zvířata. Jsou to dobře se
chovající zvířata. Kriminálníci jsou zjevná zvířata, jenom jsou více upřímní v jejich
pravdivé přirozenosti. Jednají tak, jak zvířata jednají.
Kriminálníci: Kriminálníci žijí jako zvířata. Nejhorší jsou sérioví vrazi, v poslední době
se rozvíjející jev. Sérioví vrazi vlastně dělají to, co je pro zvířata přirozené. Všichni
predátoři žijí jako sérioví vrazi.
Sérioví vrazi: Víte, že sérioví vrazi a sadomasochističtí vrazi se stávají epidemií? Tito
lidé se sexuálně uspokojují pomocí bolesti a strachu lidí, kterým ubližují. Mají potěšení
z kontroly a vlastnění a zabíjení lidí. Je to bestie, predátor/oběť v její nejčistší formě.
Ztratí vše: Je to přirozený způsob života všech nízkých zvířat. Predátor/oběť vztah je
zvířecí způsob života, takže lidé, hodně lidí se vrací ke svému zvířecímu já, protože
nevidí jinou cestu, kam jít, nebo žádný důvod, proč to nedělat. Náboženství je v
současné formě stupidní, lidé mu nevěří i když tvrdí, že ano, takže není mocné a
dostatečně podnětné, aby lidé byli morální a dobří k ostatním. Peníze a bohatství
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nepřináší naplnění, takže někteří uváží, proč nemít nějaké to zvířecí potěšení. A tak se
vrátí zpátky do zvířecího chování a to jim na chvíli přinese naplnění, ale stojí je to vše.
Pouze pravda může dát lidem konkrétní a skutečný důvod k morálce. A také jim dá
více, než jenom zvířecí naplnění, takže se pozvednou nad zvířata.
Je spousty animálního uspokojení v násilnickém a predátorním chování, proto to
někteří lidé dělají. Je tu však otázka, kterou by si měli položit: Stojí to vše za to?
Všichni, dokonce i dobří lidé si musí tuto otázku položit.
Cena za to by nemohla být vyšší. Nebe navždy, nebo miliony let a miliony bojů na smrt,
aby jste se zase vydrápali skrze potravní řetězec. Kdyby kriminálníci znali pravdu, tak
by se změnili. Měli bychom jim to říct.
V Bibli se píše: “Někteří budou zachráněni láskou a jiní strachem.

Peklo
Peklo: Náboženství říkají, že peklo je místo ohně a síry. Zrovna tak se to děje na
spodku evolučního života, který začíná na dně oceánu, okolo síru plivajících vulkánů
kilometry pod vodní hladinou.

Obrázek nahoře je peklo. Peklo popsané v Bibli je skutečné místo na Zemi. Je to
nejvíce nepřátelské místo, kde se nachází život na Zemi. Pokud půjdete na dno
evolučního cyklu, tak to je to místo popsané jako peklo. Další náhoda?
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Nejpopulárnější zobrazení pekla, byly popsány spisovateli jako, Milton, Blake a Dante a
mnoho náboženství adoptovalo části těchto populárních popsání. Síra, voda,
neuhasitelný oheň, hluboká díra, temno, propast, zima, červi a spousta dalších jiných
věcí, které popisují peklo, se nedají všechny pohromadě najít v žádném prostředí, kde
se dá najít život. Ty obrázky na obrázku je pouze to jediné místo. Tyto výdechy jsou
také, kde se dá první život na Zemi najít, tedy vlastní dno našeho evolučního cyklu.
Pravděpodobnost, že je to pouze náhoda, je téměř nemožná.
Až donedávna jsme neměli ani tušení, že by jakýkoliv život mohl žít v tak horké vodě,
kilometry pod hladinou moře. Potravinový řetěz začíná tam dole s bakteriemi živícími
se na síře, která vychází ven z vulkanických výdechů na dně oceánu. Vědci nedávno
objevili, že tyto bakterie byly vůbec prvním životem na Zemi, počátek evolučního
cyklu na Zemi.
Výdechy se nazývají černé komíny, protože plivou černou, síru obsahující horkou vodu.
Pár decimetrů od výdechů, je voda ledově chladná. Je tu absolutně temno, tma černá,
jako inkoust. Žádné světlo sem nedosáhne.
Korán vlastně popisuje peklo, jako místo s vroucí a ledově chladnou vodou. Víte o
nějakém jiném místě na Zemi, kde panují takové podmínky? Žádné takové místo
není. Je to peklo, popsané náboženstvím.
“Ušel jsi cestu od červa k člověku a většina v tobě je stále červem.”
Friedrich Nietzsche
Obrovské trubkovnice: Mnoho popisů pekla zmiňuje červy. Velké krvavě červené
trubkovnice požírají bakterie, které žijí v okolí vulkanických výdechů. Bakterie vlastně
žijí ve vnitřnostech trubkovnice v břiše bestie v symbioze s červem.
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Krvavě červené trubkovnice na obrázku nahoře vyrůstají až do dvou metrů
délky a mohou být přes dvě stě let staré. Tato zvířata žijí v absolutní tmě kilometry
pod hladinou oceánu. Dokonce i barva je stejná, jako barva mýtického ďábla.
Na dně našeho evolučního žebříčku je forma bakterie, která žije v břiše červa. V jejich
břiše žije mnohem více bakterií, než je lidí na Zemi a to je fakt.
“Tento červ žije pod tebou a tyto červi tě pokrývají.” Isachiáš 14:11
Žít v břiše dvou metrového červa, tisíce metrů pod hladinou, na dně tmavého
a mrazivě studeného oceánu, hned vedle horkých výdechů je to místo, kde byl
počátek potravního řetězce nalezen.
Je zde v pekle o triliony více duší více, než je lidí na Zemi.
Peklo je také zobrazováno, jako býti žrán zaživa bestiemi. Pokud se vrátíte na
začátek potravního řetězce, tak bude milionkrát žráni zaživa jinými zvířaty před tím,
než se znovu vyvinete v člověka. Již jsme tím alespoň jednou prošli, protože jsme
museli, abychom se dostali tam, kde jsme nyní. Víme, že se lidé přímo vyvinuli
z těchto míst.
Devadesát procent obyvatelného místa a většina života na Zemi je v oceánech. Pokud
nemáte zájem poznat ultimativní pravdu, tak doufám, že máte rádi vodu.
Před deseti tisíci lety jsme se dostali ven z potravního řetězce. Vrátit se do něj
zpátky je ta největší chyba, jakou může kdo udělat a lidstvo tam právě směřuje.
Nikdy nezapomeňte, čím vším jsme si museli projít, abychom se dostali až sem.
Po miliony let jsme žili v divokém světě. Musíme si pamatovat, odkud jsme přišli a
ocenit, jaké jsme měli štěstí, že jsme se dostali tam, kde jsme nyní a jak by bylo
jednoduché se vrátit tam, odkud jsme vzešli. Jenom pár minut.
Ti, kdo si nepamatují svoji minulost, budou přinuceni si ji zopakovat. Je to
pravda.
Musíte znát svoji situaci, aby jste ji mohli využít. Co nás odděluje od bestie je, že
můžeme znát svoji situaci. Můžeme poznat pravdu a opustit cyklus.
Musíme si to také pamatovat i poté, co již víme. Problém ale je, že většina lidí
zapomene, že jejich pravý účel je uniknout animální říši. Lidé jsou chyceni jejich
každodenním životem a zapomenou. Musíte žít v pravdě po celou dobu.
Zapomenout něčí účel je nejběžnější forma stupidity. Nietzsche
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Nejdále od světla: Ta bakterie jsou nejdále od světla, jak ve vzdálenosti, tak v čase.
Způsob, jakým se bakterie cítí je balancován, jako všechen zvířecí život, takže být
jednou z nich není ani lepší, ani horší, než být jakoukoliv jinou zvířecí formou. Co to
dělá ale nejhorší je, že jste nejdále od místa, kde jste nyní, nejdále od Boha/života
a nebe. Bakterie jsou sedm set milionů let daleko, dělajíce to nejhorším místem na
Zemi, skutečným peklem.
Někdo musí být bakterií, spousty někdo. Je tu více bakterií, než lidských bytostí.
O mnoho více. Proč jsou tam, kde jsou a proč jste vy tam, kde jste?
Co udělaly, že jsou tam kde jsou? A co jsme udělali my, že jsme tam, kde jsme?
My ani ony neudělali nic. Obojí jsme pouze animální formy života na Zemi na
rozdílných místech evolučního cyklu.
Životní forma může spoléhat pouze na jednu věc, na které skutečně záleží a to je
poznání ultimativní pravdy a stát se spirituální bytostí. A to můžete udělat pouze tehdy,
když jste tam, kde jste nyní.

Skutečná Minulost
Byli jsme v polévce: Po miliony let jsme byli bakteriemi. Oceány byly jako bakteriová
polévka s triliony bakterií žijících a umírajících. Trvalo to dlouhou dobu se vyvinout
z bakterie v něco jiného. Je to známý vědecký fakt, který je pravdivý.
Pravěká polévka: Byli jsme jednobuněční živočichové po více, než osmdesát procent
času, co jsme na Zemi. Pokud je na nebi Bůh s podobou člověka, který na nás hledí,
tak tento Bůh po miliony let nedělal nic jiného, než pozoroval bakterie. Vemte si
mikroskop a podívejte se na svět vaší minulosti a uvidíte, jak dlouho budete schopni
se ně dívat.
Přemýšlejte, kdyby byl na nebi Bůh v podobě člověka, který na nás dává pozor, tak
strávil miliony let koukáním na bakterie, další miliony let na hmyz, dinosaury a další
smíšeně nudné, předvídatelné bestie, než jsme se před pár tisíci lety vyvinuli v lidstvo.
Lidstvo je pro nás velice nová forma života.
Lidé byli na Zemi okolo dvě stě tisíc let a v souladu s Biblí se objevili před Bohem
teprve před šesti tisíci lety. To znamená, že přes 95% času nedělal nic. A co s těmi
lidmi? Když se Bůh ukázal, tak si zvolil to nejhorší místo na Zemi, ti nejhloupější a
nejvíce násilničtí lidé žili na Středním Východě. Proč zcela ignoroval mnohem
civilizovanější a pokročilejší Čínu? Ignoroval kohokoliv, kromě těch, na Středním
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Východě.
Když vidíte velký obraz, tak uvidíte, že ten příběh je umístněn a že je vytvořen lidmi
z toho místa. Bůh všeho lidstva by neignoroval většinu lidstva, že ano?
Hodiny života: Pokud by čas, kdy se život vyvíjel na Zemi byl zredukován do
dvacet čtyři hodinového dne, tak by se lidstvo vyvinulo v posledních dvou vteřinách na
konci dne.
My považujeme být lidskou bytostí za dané. Jak si můžeme něco takového
myslet s tím, co víme?
My jsme se po této planetě plazili o mnoho déle, než jsme po ní chodili.
Byli jsme na přesně té samé Zemi, co jsme nyní. Dívali jsme se na stejnou oblohu
a viděli stejný Měsíc, Slunce a hvězdy. Jediný rozdíl je v tom, že jsme pouze byli
v jiném těle. Vyvinuli jsme se z nich, takže pravděpodobnost je, že jsme byli jimi.
Zrovna tak, jak se díváte skrze svoje oči, tak jste se dívali skrze oči dinosaura. Život
vypadal stejně, jediný rozdíl byl v tom, že jste se dívali z jiného těla. Měli byste si
představit, jaké to bylo, dívat se z jiného těla.
Když dinosauři vyhynuli, tak jsme vyhynuli jako dinosauři. Chápete to?
Migrace duší: Zrovna tak, jak energie nemůže být vytvořena, nebo zničena, tak je
to stejné se životem. Pokud jedna životní forma, nebo druh vymře, tak další vyplní
prázdné místo a duše (vy) z těla do těla, z druhu do druhu, z plaza do savce, atd.
Jak John Lennon řekl: “Smrt je jako vystoupit z jednoho auta a vlézt do druhého.”
Pokud se jeden model stane obstarožním, tak ho vyměníte za nový. Život dělá tu
samou věc. Zrovna tak, jak se auta vyvinula z modelu “T”, do modelů dneška, tak se
animální život vyvinul z bakterie do lidí a řidiči (my), zůstali stejní. Poté, co počáteční
vědomý život (duše) přišel na Zemi, jako bakterie, tak důkazy říkají, že všechen
animální život, včetně nás, se vyvinul z nich, ale původní duše museli přijít od někud
jinud, než ze Země.
Většina lidí nevidí, že je tu absolutní důkaz, že duše migrovali z nějakého
jiného místa na Zemi. Před čtyř a půl miliardou let, nebyl na Zemi žádný život,
takže všechen život musel přijít od někud jinud.
Migrace duší znamená, že reinkarnace je skutečná. Alternativy, jako že žijeme pouze
jednou, nedávají žádný smysl. Já bych myslel, že pokud jste byli červ, nebo krysa, tak
by jste žili pouze jako červ, nebo krysa a to vše za celou věčnost.
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Velké uvědomění si: Když čtete knihy, nebo se díváte na TV programy o evoluci, tak
se tam vždy mluví o zvířatech, jako bychom to nebyli my. V blízké budoucnosti
lidé naváží spojení a uvidí, co důkazy skutečně říkají. Přiznání naší skutečné minulosti
je další velký krok pro lidstvo.
Skutečné chybějící spojení: Až se to stane, tak se lidstvo začne transformovat do
spirituálních bytostí v evolučním mrknutí oka, tak jak se píše v Bibli.
Většina lidí si nedokáže představit, jak dlouho jsme museli žít, jako divoká zvířata a je
třeba, aby si to uvědomili, aby pochopili, jak je pro nás nové žít v lidském těle.
Miliarda je velké číslo: Pokud začnete nonstop počítat dnem i nocí, sedm dní v týdnu,
jedno číslo každou vteřinu, tak by to trvalo skoro třicet dva let, než napočítáte do
miliardy. Animální život je skoro jednu miliardu let starý. Když ty vteřiny dáte do roků,
tak získáte představu, jak dlouho jsme zde na Zemi jako nějaká jiná zvířecí forma.
Někdo musel být těmi zvířaty a když jsme se vyvinuli přímo ze zvířat, tak jsme to
museli být my. Nic jiného nedává smysl.
Nemůžeme si vzpomenout na žádné prošlé životy, protože, když jedno z našich
těl zemře, tak naše mysl a mozek zemřou s ním, ale nyní víme a to nás změní.
Pravda nás osvobodí: Možná si nepamatujeme, že jsme žili předtím, ale víme,
že to tak bylo. Musíme jednat na základě této znalosti, pokud si nechceme projít
evolučním cyklem znovu. Pravda vás osvobodí ze zvířecího cyklu.
Stroj času: Kdyby jste mohli mít stroj času a cestovat časem zpět rychlostí sto let
za vteřinu, tak by jste byli lidstvem okolo dvou minut a v lidském těle kolem dvaceti
minut. Dalších 13.8 hodin byste byli v tělech opic. Poté, co by jste se vraceli okolo
sedmi a půl dne, rychlostí sto let za vteřinu, tak byste byli v dinosauřím těle. A po
zbytek dvaceti pěti let, stejnou rychlostí, byste byli ve zvířecím těle, které je pod
úrovní dinosaura. A většinu zbylého času by jste žili v oceánu, většinou ve formě
bakterie.
Skála na vrcholu Mount Everestu je vytvořená z vápence, vytvořeného triliony mušlemi
stvoření, které zemřeli na dně oceánu. Když se ta skála formovala, tak jsme u toho byli.
Některé z těch mušlí mohou být naše mušle.
Skála ze dna oceánu se zdvihla na vrchol nejvyšší hory, rychlostí kolem 2,5 cm za rok.
My jsme se ve stejnou dobu vyvíjeli v člověka. Donedávna jsme byli pouze potrava v
potravním řetězci. Byli jste zaživa snědeni milion krát, každým druhem predátora,
který kdy na Zemi žil.
Žraloci: Pokud věříte, že Bůh s podobou člověka existuje, tak vězte, že musel fakt
milovat žraloky, protože jsou na Zemi přes čtyři sta padesát milionů let, déle než
kterýkoliv jiný obratlovec. Šváb je na Zemi nezměněný po tři sta miliony let.
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Jeskyní lidé: Neandrtálci žili na této planetě o dvěstěpadesát let déle, než moderní
humanoidi a alespoň čtyřicetkrát déle, než lidé. Pokud Bůh s podobou člověka stvořil
všechno tohle, tak důkazy ukazují, že měl velice rád brutální, zvířecí jeskyní lidi.
Díval se na jejich brutalitu po celou dobu?
Před patnácti miliony lety žil král žraloků. Měl nejsilnější stisk ze všech zvířat. Nazvali
ho Megalodonem a měl velikost Jumbo Jetu. Žil ve všech světových oceánech o
miliony let déle, než zde byli lidé. Byl to vrcholný predátor, zrovna tak, jak jsme nyní
my. V tom světě jsme žili.
Byli jsme jimi i jejich kořistí, většinou velrybami. Náš spirit šel z predátora do
kořisti a zase zpět po miliony let. Náš spirit poskakoval od jednoho k druhému,
od druhu k druhu, jak jsme se vyvíjeli.
Ty dinosauří kosti, co vykopáváme, byly částí nějakého těla před mnoha miliony let.
Není to jiné, když vykopete kostru člověka, který žil před mnoha lety. Kosti jsou důkaz
o žití bytosti, před dlouhou dobou. Za milion let, může někdo vykopat kosti, které jsou
nyní v našich tělech. Chápali by ti lidé, že patřily někomu, kdo skutečně žil? Rozuměli
by tomu, že ty kosti by mohly být jejich vlastní. Uvědomovali by si, že ty kosti, které
vykopávají by mohly patřit jim z nějakého předchozího života?
Důkazy na 100% říkají, že to tak je a nejsou tu žádné jiné důkazy, tečka.
Máme tisíce muzeí přírodní historie, naplněné tvrdými důkazy o naší evoluci a nejsou
tu žádné jiné důkazy, že by se stalo něco jiného.
Racionální mysl: Racionální mysl je to jediné, co nás odděluje od nižších zvířat.
Pokud ji nepoužíváme, tak nepoužíváme to, co nás dělá speciálními a svrchovanými
nad ostatními zvířaty. Vzdáváme se toho, co nás dělá jinými, ve srovnání s ostatními
zvířaty. Pokud nepoužíváte racionální mysl, tak nepoužíváte tu jedinou věc, kterou
potřebujete k tomu, aby jste se mohli dozvědět pravdu a udělat další krok v evoluci.
Důvodem je to, co jsme získali v našem posledním kroku v evoluci. To je to, co nás
dělá lidmi. Nyní to musíme použít, abychom mohli udělat poslední krok a stát se
spirituálními bytostmi. Použij to, nebo o to přijdi.
Když doslovně všechny důkazy říkají, že evoluce je pravda a je tu nula procent důkazů
že je to jinak, tak by upřímný a racionální člověk musel uznat, že jsme vzešli z nižších
zvířat. Tak by to alespoň racionální mysl uzavřela.
Pokud nemáte racionální mysl, tak to je to, co není v pořádku, ne evoluce.
Důkazy jsou svaté: Je to ta nejsvětější věc, co tu máme, protože odhaluje pravdu a je
to pravda. Pravda odhaluje pravdivý život a to vás osvobodí.
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Bůh je důkaz, důkaz je Bůh.
Důkaz: Kosti jsou nacházeny na naší planetě v zemi, po které chodíme a můžeme
i znát na jistotu jejich stáří. Jejich věk je dokonale v souladu s tím, jak dlouho by trvalo
se z nich vyvinout v lidi. Vše do sebe dobře zapadá. Kosti jsou ze zvířat, která jsou z
naší přímé genetické linie. Jsme méně, než dvě procenta geneticky odlišní od
šimpanzů. Jsme geneticky spojeni se vším zvířecím životem, který kdy žil na této
planetě, včetně těch bakterií, které žijí na dně oceánu v blízkosti horkých výdechů.
Dinosauři měli dvě oči, mozek, páteř, srdce, plíce, žaludek, krev, tlamu, nos, dvě uši a
čtyři končetiny. Měli stejné základy, které jako máme jako lidé. Jedli, spali, pářili se,
rodili se a umírali stejně, jako my.
Rozdílní: Lidé dělají ty samé věci, tak co je dělá jinými? Můžeme a musíme dělat to,
dělali oni, ale také musíme udělat to, co můžeme udělat pouze my, abychom byli
skutečně jiní. Až to skutečně uděláme, tak doopravdy opustíme animální říši.
Důkazy říkají, že jsme byli jimi, že jsme se z nich vyvinuli. Nejsou žádné důkazy,
že jsme přišli odněkud jinud. V tom případě to musíme považovat za pravdu, pokud
nepřijdou nějaké jiné důkazy, které dosvědčí, že to bylo jinak.
Vše v této knize pouze mluví o tom, co důkazy říkají, co Bůh říká.
Žádné jiné důkazy tu ale nikdy nebudou, protože by to muselo tvrdit, že ty kosti zde
byly nastrčeny, aby nás ošálily a to nedává žádný smysl. My všichni víme, co je pravda,
jenom žijeme v jejím odmítnutí. Pravda je pravda a ta vás svobodí.
Víme, že jsme se na Zemi procházeli v tělech dinosaurů osm set krát déle, než v
tělech lidí.
Toto je první kniha o fyzické a spirituální pravdě založená na realitě.
Existuje mnoho knih o tom, co je a není pravda, ale toto je první, která pouze říká,
že je pravda to, co důkazy říkají. Pravda je skutečnost, nic víc, nic míň.
Je odhadováno, že na Zemi žije okolo deseti milionů druhů zvířat. A docela klidně tu
žije až sto milionů druhů. A my jsme pouze jedněmi z nich, nic víc.
Pravda je to, co jako pravda vypadá. Jak by to mohlo být něco jiného?
Pravda je, že lidské bytosti jsou malá větvička na stromu evoluce.
Náš spirit není jenom ta malá větvička, ale je to celý ten strom života na naší planetě.
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Toto je důležitá novina pro lidstvo, ale většina z nich jejich skutečnou minulost
odmítne.
Lidské bytosti jsou pouze jedním z milionů odlišných druhů na planetě Zemi. Nejsme
nic speciálního v očích stvoření. Jsme pouze legie v našich vlastních myslích a vytvořili
jsme si o sobě, abychom mohli sami sebe glorifikovat a ne Boha. Jsme inteligentní
bytosti?
Jsme speciální ve smyslu, že máme racionální mysl, ale to není zas až tak nic
zvláštního, obzvláště, když ji zneužijete k tomu, aby jste mohli šířit klam, nebo ji
nepoužíváte vůbec.
Život pod úrovní lidí je v základě stejný.
Stvořitel má v oblibě jiné druhy života, než jsou lidské bytosti. Bakterie jsou zdaleka
nejdominantnější formou života na planetě. Je to vskutku jejich planeta. Mikrobiotický
život byl na planetě nejdéle a je jich více, než čehokoli jiného.
Pokud lidstvo sebe samo zabije, tak bakterie přežijí a evoluce začne nanovo.
Bakterie začínají být rezistentní na naše antibiotika a je možné, že nás v blízké
budoucnosti vybijí. Měli bychom investovat více peněz na vyhrání této budoucí války.
Nejsme mocnější než ony. My máme mozky a ony počty. Jejich množství by mohlo
snadno převážit nad naší inteligencí, pokud nezačneme rychle investovat více peněz,
do této nastávající války. Bude to skutečná soutěž mezi Davidem a Goliášem a ten
malý chlapík v tom příběhu vyhrál.
Mimo dohled může být mimo mysl, ale pravda je, že bakterie jsou všude, naživu,
vědomi si života, zrovna tak, jako my. Pokud se na ně podíváte skrze mikroskop, tak
to uvidíte na vlastní oči. Jí a tráví jídlo, rodí se, umírají, množí se, spí a vyhýbají se
agresivním stimulům zrovna tak, jako my. Co nás dělá jinými, naše mysl? Právě nyní
naši mysl používáme k válkám, k ničení našeho prostředí a klamání sebe sama. Jestli
něco, tak používáme naši mysli k tomu, aby byli méně, než jsou. Ony alespoň žijí v
přítomnosti a jsou si více vědomy života, než my.
Jediný skutečný rozdíl je, že můžeme být jiní, pokud se dozvíme ultimativní pravdu.
Jsme rozdílní pouze ve znalostech a schopnosti porozumět světu kolem nás. Pokud
s tím nic neuděláme, tak mezi námi není vůbec žádný rozdíl a zůstaneme zvířaty, ale
již ne na vrcholu potravního řetězce. Kolo života se stále točí.
“Vsaďte na nového člověka, který je obnovený ve znalosti po jeho obrazu, který
ho vytvořil.” Kolosané 3:10
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Jsme odlišní pouze ve znalostech a schopnosti porozumět světu kolem nás. Pokud s
tím nic neuděláme, tak nejsme ani trochu odlišní a zůstaneme zvířaty.
Zahodit výhodu: Být myslícími stvořeními je pouze malý rozdíl, ale tento malý rozdíl
udělá celý ten rozdíl, pokud ho použijeme. Proto nechceme promarnit naši inteligenci
věřením v mýty. To pak dělá naší inteligenci bezcennou a nejsme o nic lepší, než jiná
zvířata. A pokud nejsme lepší, než jakékoliv zvíře, tak jím budeme i nadále.
Vidět jasně: Evoluce je nejpříšernější věc, jaká zde je. Příroda je krásná, ale jsou to
také
jatka, sežrat a být sežrán. Až každý uvidí, jaká doopravdy je zvířecí přirozenost, tak to
lidi vystraší a budou se chtít stát něčím jiným, než zvířetem. Skutečná znalost přírody
nás vyvine mimo ni. Znalost přírody, evoluce a naší skutečné minulosti, nám umožní
opustit animální říši.
Kolo života: Byli jste tam, kde v minulosti byl i život. Museli jste tam být, aby jste nyní
mohli být tam, kde jste, vyvinuli jsme se z nich. A budete tam znovu, pokud se
nestanete spirituální bytostí a neopustíte animální evoluční cyklus. Životní forma
zůstane na vrcholu jenom tak dlouho, jak se kolo života otáčí.
Vyjímečné štěstí: Na vaší kůži a uvnitř těla je více bakterií, než je lidí na Zemi.
Tento fakt by měl zdůraznit, jak vyjímečné štěstí je být člověkem. Tuto pravdu si
můžete ověřit sami.
Pokud je na nebi Bůh v podobě člověka, tak měl radši všechny naše předchozí formy,
než jakou máme nyní. Dinosaurus, absolutní v tesácích a drápech, chodil po této samé
Zemi, po které nyní chodíme, alespoň čtyřicet tisíckrát déle, než my. My jsme chodili,
plavali a plazili se o mnoho déle v jiných tělech.
Pravda, kterou si můžete ověřit a je to jenom pravda, která vás osvobodí.
Odmítnout důkazy: Pokud odmítnete důkazy, tak odmítáte také Boha/život. Někteří
lidé věří, že důkazy byly nastrčeny, aby ošálili racionální a upřímné lidi. Nábožensky
založení lidé řeknou cokoli, aby mohli zůstat viset na svých mýtech, dokonce jsou
schopni říct, že důkazy byly nastrčeny samotným Bohem, aby otestoval víru lidí
v Bibli. Musíme bojovat za pravdu stejně tvrdě, jako oni bojují za mýty, abychom vyhráli
bitvu myslí o lidskou rasu. My máme důkazy na naší straně, takže vyhrajeme.
Pravda je to, co jako pravda vypadá a všichni upřímní a racionální lidé to ví.
Pravda není pohádka. Byla nekonečně dlouhá a brutální a měla by vás vystrašit
k smrti. V Bibli se píše, že strach je počátek moudrosti.
Náhoda: Biblické a historické popisy pekla jsou příliš podobné tomu, jak dno
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evolučního cyklu vypadá, aby to byla náhoda.
Musí to být práce kolektivního nevědomí a to je důkaz, že existuje. Dokázalo dostat
pravdu do náboženských knih, jako Bible, před tím, než lidé kteří ji psali, měli vůbec
nějakou možnost znát pravdu. Je to znamení, které nyní ukazuje lidstvu pravdu, jako
důkaz inteligence, která je mimo nás.
Pravda je v Bibli: To dokazuje, že kolektivní nevědomí existuje a že se nám pokouší
předat ultimativní pravdu s tím, co je napsáno v náboženských knihách.
V Bibli je hmatatelný důkaz o podvědomé síle v našich životech.
Syn člověka: Je zajímavé, že Bible referuje o Ježíšovi, jako o “synu člověka”
mnohokrát více, než jako o “synu Boha.” Přijatý příběh Ježíše je, že to byl syn Boha
a ne syn člověka.
Který to je: syn Boha, nebo syn člověka?
Proč je to dokonce i v Bibli? To rozporuje příběh. Je to znamení které máme objevit,
když dokážeme pochopit jeho smysl. Náboženské knihy jsou plné znamení.
Stanete se synem člověka, když se sami sobě znovu zrodíte.
Pokud doslovně interpretujete “syn člověka”, tak je to jediná věc, kterou to může
znamenat. Pokud se znovu zrodíte ve svém současném těle, stanete se synem
člověka, synem vlastní mysli, synem sebe sama. Stanete se tím o čem Bible píše,
že Ježíš byl.
Ježíš řekl, že se musíte znovu narodit, abyste mohli vidět nebe.
Ježíš řekl, že se musíte zrodit ve spiritu, abyste se dostali do nebe.
Když se dozvíte pravdu a život, tak se stanete potomkem, nebo stvořením sebe sama,
svojí vlastní mysli. Tím pádem jste synem člověka.
Ježíš řekl, že pouze lidé nezrozeni z ženy uvidí nebe.
Jsou tu dvě znamení v následující citaci z Bible: “Pohleď, člověk se stal jedním z
nás, znajíc dobro a zlo, nyní jinak natáhl vpřed svoji ruku a bere také ze stromu
života a jí a žije navěky.”
Stal se jedním z nás: Proč je to v Bibli? V základě to říká, že je více, než jeden bůh,
že my také můžeme být jedním. Je to přesně pravý opak toho, co si lidé myslí, že
Bible říká. Oni věří, že je pouze jeden Bůh a že to nejlepší, co můžeme udělat, je žít
v jeho království.
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A BŮH řekl, NECH NÁS udělat člověka k NAŠEMU OBRAZU po NAŠÍ libosti.
Genesis 1:26
Mohlo by to být ještě jasnější? Vidíte, co Bible říká?
Všechna Semitská náboženství, židé, křesťané a muslimové věří ve staré Biblické
testamenty a jsou monoteisté. Věří v jednoho Boha, tak proč je ta verze na začátku
Genesis, první knihy Bible? Pokud je tam něco, co by tam nemělo být, tak je to
znamení, které nám ukazuje cestu.
Znamení. Může být pouze jeden důvod, proč tam jsou znamení. Musí to být práce
kolektivního nevědomí, které nám ukazuje pravdu, které nám ukazuje cestu.
Je to skrytá pravda, znamení pro nás abychom nyní viděli, že nastal čas ho
vidět a rozumět mu. Znamení je něco, co by tam být nemělo, ale je. Je to, co
způsobuje, že vystoupí jakoby na povrch pro ty, co si uvědomují natolik, aby je viděli.
Znamení kolektivního nevědomí je jako značka u cesty, která vám ukazuje, kam máte
jít.
Mnohem více: Znamení, která jsem vám tu odhalil, jsou pouze ta nejzjevnější znamení
v Bibli, abych ukázal, že tam jsou. Ukazují cestu k další skryté pravdě v Bibli a dalších
náboženských spisů. Skrze celou Bibli je mnoho skryté pravdy.
Stvoření vs. evoluce: Kreacionisté argumentují, že život je příliš složitý, aby se jen tak
stal a mají pravdu. Je zde inteligentní design, ale designer není stařec, který žije na
obloze. Není tu žádný důkaz, že inteligence pochází ze živé bytosti. Příliš komplikovaný
argument má chybu, protože by tvůrce musel být mnohem komplikovanější, než
stvoření. Co stvořitel stvořil? Pokud se chystáte říci, že něco vždy existovalo, tak proč
pouze nepřijmout, že stvoření vždy existovalo? Víme, že existuje, ale není tu žádný
důkaz, že stařec na nebi, nebo nějaká jiná všemocná síla existuje.
Kreacionisté argumentují, že evoluce má chybějící spojující články ve fosilní evidenci a
měli by pravdu, ale nikdo by neočekával, že tu nebude pár chybějících věcí. Máme
velké štěstí, že máme důkazy pro většinu z nich. Můžeme, nebo nemusíme najít
všechny důkazy, ale na tom nezáleží. Pár chybějících, spíše drobnějších věcí neovlivní
fakt, že máme zdrcující důkazy, že teorie o evoluci je pravdivá. V DNA důkazech nic
nechybí.
Kreacionisté říkají, že na důkazech záleží a sami nemají absolutně žádné důkazy, aby
podpořili svoje mýtické teorie. Kreacionisté nemohou vidět , jak pitomě vypadají, když
argumentují proti vědeckým důkazům a logice. Vůbec nepomáhají svojí interpretací
náboženství jejich iracionálními argumenty. Říkají, že několik záleží na těch několika
chybějících drobných důkazech a že to znamená, že evoluce není pravda, takže
přiznávají, že na důkazech záleží, ale sami nemají žádné na podpoření svojich tvrzení.
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Zajímavá věc je, že Bible pravdu skutečně obsahuje, akorát že lidé, kteří jsou
nábožensky založení ji nejsou schopni vidět. Pravda ale je, že oboje, jak evoluce, tak
stvoření se stali a dějí se právě nyní.
Věda i náboženství mají pravdu.
V Bibli stojí: “Na počátku bylo slovo a to slovo bylo s Bohem a to slovo bylo
Bůh.”
To je dobrý příklad prohlášení v Bibli, který obsahuje pravdu, ale také ji skrývá a svádí
lidi z cesty. Většina lidí považuje tu větu, jako znamení, že vše, co je v Bibli řečeno, je
slovo Boží. Pravda je, že všechna slova v Bibli pochází od lidí, kteří nebyli inspirovaní
proroci, a kteří si nemohli pomoci a misinterpretovali je.
Počátek, nebo stvoření lidstva přišlo se slovem, nebo slovy.
Lidé začali mluvit a myslet v slovech, asi před deseti tisíci lety, asi ve stejnou dobu, kdy
Bible říká, že nastalo stvoření. Náhoda?
Bible říká, že slovo se stalo tělem. Jinými slovy, mysl se stala tělem. Stala se, když
mysl zcela převzala kontrolu, nad naším tělem.
Příběh v Bibli o počátku je vlastně příběh o konci. Říká “Slovo bylo Bůh”, takže
to znamená, že Bůh se stane tělem, stane se nyní.
“Na počátku bylo slovo.” To byl počátek lidstva, mysl-lidí. Mysl lidí neexistovala před
slovy, myšlenkami ve slovech a nejdůležitěji inspirací. Jak se jednou mysl dozví pravdu,
tak se spojí s myslí Boha.
Slovo “inspirace”, znamená dech života.
V Bibli se píše, že Bůh stvořil člověka tak, že dýchal do Adamova nosu, dávajíc mu
dech života. Jinými slovy, Bůh dal člověku intelekt a umožnil tak lidem, aby mohli
obdržet znalosti z venku jejich já. To změnilo lidské bytosti v lidstvo. Poté, co se lidské
bytosti stali inteligentní, inspirované bytosti, tak byl stvořen mysl-druh.
Bible měla opět pravdu. Bůh/život stvořil náš svět, svět lidstva, asi před deseti tisíci
lety na Středním Východě. Stvoření i evoluce se obojí stali. Věda i náboženství mají
obé pravdu, až do stvoření lidstva.
Lidské bytosti jsou na Zemi asi dvě stě tisíc let, ale lidstvo bylo stvořeno před
deseti tisíci lety, tak, jak se píše v Bibli.
Známý Michelangelův obraz stvoření, který maloval v Sixtinské kapli, nedávno odhalil
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tajemství, která skrýval. Obraz zobrazuje Boha, jak natahuje ruku k Adamovi a lidé si
to vždy interpretovali, že je to moment, kdy dává člověku život.
Nyní můžeme vidět, že obraz Boha, je také obraz lidského mozku.
To může znamenat jedinou věc. že Bůh dává Adamovi intelekt, neboli mysl.
Michelangelo to neudělal, to udělal Duch Svatý pro nás.
http://www.thecaveonline.com/APEH/michelangelosbrain.html
Inteligentní design: Evoluce a inteligentní design se obojí stali a obojí se právě nyní
dějí. Vesmírná mysl nacházející se v našem kolektivním nevědomí je inteligence v
přirozenosti.
Darwin: Darwin měl pravdu, vyvinuli jsme se, ale je tu také kolektivní nevědomý faktor,
který dává inteligenci náhodným selekcím a přeživším těch nejpřísubovyvějších. Není
to přemýšlející a emociální Bůh s podobou člověka, který dodává inteligenci, ale je zde
inteligence pracující v souladu s vyvažující silou.
Inteligentní design, tak, jak je popisován náboženstvím je falešný a neexistuje.
Inteligentní design = kolektivní nevědomí = Duch Svatý
Tato inteligence je v přirozenosti velice jemná, téměř nezachytitelná, kromě progrese
života směrem k více inteligentním životním formám. Postupuje velice pomalu, ale
inteligentně, dokud nedosáhne vrcholu animálního cyklu (lidstvo).
Inteligentní design pracoval velice pomalu, dokud mohl život ovlivňovat pouze
biologicky. Nyní, když může pracovat s inteligentní bytostí (lidstvo), tak pracuje rychleji
a rychleji. Čím jsme inteligentnější, tím více inteligence můžeme obdržet. Je snadné
v nás vidět inteligenci. Může být viděna v každé inspirativní práci, kterou jsme udělali
a začala asi před deseti tisíci lety, když se lidstvo vyvinulo.
Slova, jazyk a myšlenky se vyvinuly do té úrovně, že jsme se spojili s kolektivním
nevědomím na úrovni našich moderních myslí poprvé v historii. To umožnilo obdržet
znalosti skrz inspiraci a logiku.
Inspirované bytosti: Tento zdroj nových znalostí nás transformoval do inspirovaných
bytostí, do lidstva. Inspirace umožnila vytvářet veškerý technický progres v posledních
deseti tisíci letech. Nestali jsme se lidstvem, nebo mysl-druhem, dokud jsme se
nespojili s vesmírnou myslí. Já ji nazývám kolektivním nevědomím, nebo Duch Svatý.
Než se toto stalo, tak se lidé nijak nelišili od ostatních zvířat.
Vrchol: Něco se stalo před deseti tisíci lety, co vše změnilo. Byl to počátek lidí, žijících
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na jednom místě v městečkách a městech. Byl to začátek primitivní civilizace.
Byl to také začátek zemědělství a domestikace zvířat a farem. Byl to konec loveckého
sběračského života, tak, jak lidé žili posledních sto devadesát tisíc let. Byl to počátek
zcela nové životní formy.
Technický progres nenastal dříve, než před deseti tisíci lety. S loveckého a
sběračského stylu života tam, kde jsme nyní, jsme se dostali v evolučním mrknutí oka.
Kritické množství: Před asi pěti, šesti tisíci lety, dosáhla mysl kritického množství.
Válčení a jiné faktory přinutily lidi, aby opustili malé vesnice a seskupili se ve velkých
městech, zejména pro potřebu velkých armád. To zařadilo našemu progresu vyšší
rychlost. Začalo písmo a stavěly se velké monumenty, jako pyramidy a armády začaly
brázdit Zemi.
To byl začátek toho, co nazýváme moderní civilizací.
Vyvinuli jsme se a postoupili více v posledních deseti tisících letech, než v předchozích
sedmi stech milionech. Museli jsme se stát novou životní formou, abychom to mohli
dokázat.
Lidé se od základu stali novou životní formou.
Stali jsme se novou životní formou ve velmi krátkém čase a ta samá věc se děje znovu,
jenom mnohem rychleji. Lidstvo dosáhlo nového vrcholu, konce jedné životní formy a
začátku nové.
Vnitřní proměna: Získali jsme moc, proměnit naše venkovní prostředí, asi před deseti
tisíci lety a za tu dobu jsme ho změnili, aby vyhovovalo našim potřebám. Nyní nastal
čas, abychom změnili naše vnitřní prostředí, naší mysl.
Syn mysli: Musíme se stát synem člověka, jak o tom mluvil Ježíš, být znovuzrození,
jako synové naší vlastní mysli. Když to uděláme, tak tím uděláme náš další a poslední
krok v evoluci a vytvoříme nebe na Zemi. A o tom se v Bibli píše.
Ježíš řekl: “Opravdu, opravdu, říkám tobě, kromě člověka znovuzrozeného, není
možné vidět Království Nebeského.” Jan 3:3
Ježíš řekl: “Kromě člověka ve spiritu zrozeného, nemůže vstoupit do Království
Boha.” Jan 3:5
Ježíš řekl: “Ten, jenž je z těla zrozený, je tělem a ten, jenž je ve spiritu zrozený, je
spiritem.” Jan 3:6
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Poslední krok: Asi před dvě stě tisíci lety, jsme udělali nás skutečný první krok z
animální říše, říše těla a stali se lidskými bytostmi (Homo sapiens). Asi pře deseti
tisíci lety jsme udělali druhý krok a stali se lidstvem (mysl-druhem). Nyní se chystáme
udělat poslední třetí krok
Spirituální bytosti: Lidstvo se chystá dokončit to, v co se vyvinulo. Lidská rasa se
chystá proměnit potřetí v novou lidskou formu. Vyvineme se z lidstva mysl-druhu do
Bůh-druhu. Staneme se spirituálními bytostmi.
Co říká Ježíš: Většina nábožensky založených lidí si myslí, že nikdy nebudou jako
Ježíš, že to nejlepší, čeho lze dosáhnout je být jeden z božských předmětů v jeho
království poté, co zemřeme. To ale není to, co Ježíš říká. On říká, že pokud se
dozvíte pravdu, tak budete jako on.
Ježíš říká: “Ten, kdo pije z mých úst se stane tím, čím jsem já a já se stanu jím a
všechny ukryté věci mu budou odhaleny.”
V Bibli se píše, vše co je ukryté, bude odhaleno. Matyáš 10:26
Arogance: Lidé si myslí, jak může být někdo tak arogantní a myslet si, že může být
jako Bůh? Opak je pravdou. Myslet si, že ultimativní síla vesmíru nemá nic lepšího
na práci, než poslouchat vaše prosby, je absolutní arogance.

Náboženství - Rozcestí
Nikdo nehledá: Věda nemůže vidět ultimativní pravdu, protože ji skutečně nehledá.
Jsou ztraceni v nekonečných komplikovaných částech života a ani se nepodívají na
prostý celek života, velký obraz, který musí zahrnovat vědomí.
Lidé uvidí pouze to, co jsou připraveni vidět.
Ralph Waldo Emerson
Náboženství nevidí ultimativní pravdu, protože se zrovna tak nedívají a tráví všechen
čas v mýtech o minulosti a fantaziích o budoucnosti.
Nábožní lidé, kteří hledají pravdu, tak ji hledají pozpátku.
Slepá víra: Jak jsem řekl dříve, tak lidé považují za dané to, co se píše v Bibli, že je
pravda, špatně si to vyloží a pak to hledají v reálném světě. Když to tam nenajdou, tak
musí říci, že musíte mít slepou víru, že to je pravda, dokonce i když čelí tvrdým
důkazům, které ukazují opak. To je ten důvod, proč to jde s náboženstvím z kopce.
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Kdyby lidé udělali pravý opak a vzali za dané, že to co je v reálném životě je pravda a
pak by to hledali v náboženských knihách, tak zjistí, že obsahují ultimativní pravdu.
Mnoho doktrín je jako okenní tabule. Vidíme skrz ně, ale oddělují nás od pravdy.
Khalil Gibran
Tradiční náboženství: Až lidé nakonec uvidí pravdu, tak budou východní a západní
náboženství poprvé dávat smysl. A to je udělá mnohem více populární. Lidé, kteří
nikdy neměli žádný zájem o tradiční náboženství, tak se začnou o ně zajímat, jak
jednou v nich uvidí pravdu. Tak naplní svůj skutečný účel.
Tradiční náboženství se stanou populárnější, jak jednou bude pravda viděna.
Odrazové kameny: Tradiční náboženství se nepotřebují změnit, ale musí zůstat
stejné, jak vždy byly. Tímto způsobem se může k nim každý vztáhnout, podle vlastní
úrovně uvědomování.
Parádní věc je to, že pravda neznamená, že se náboženství bude muset změnit.
To je pro každého velké štěstí, protože by bylo velmi obtížné, pokud ne přímo
nemožné, aby se organizovaná náboženství jakkoliv změnila. Pokud by se
náboženství musela kvůli pravdě změnit, tak by to vyvolalo ohromný konflikt.
Tak, jak to je, tak to udělá opak a stmelí to náboženství dohromady a budou
prosperovat, jako nikdy.
Pravda je ta cesta.
Zůstat stejný: Tradiční náboženství jsou nutná, jako odrazové kameny k ultimativní
pravdě. Mnoho lidí by bez nich nebylo schopno jít z klamu mysli k ultimativní pravdě.
To je důvod, proč jsou náboženství zde a je jich mnoho druhů. Usnadňují rozdílným
lidem, aby se lehce dostali k pravdě. Kdyby jich nebylo, tak by jsme měli potíže,
protože by pravda neměla širokou infrastrukturu k její podpoře. Napsal jsem tuto
knihu, abych ukázal, že obsahují pravdy a protože je potřebujeme.
Nová odhalení pravdy, neznamená že by měla nahradit tradiční náboženství. Mají je
pouze doplnit, vyjasnit a odhalit pravdu ukrytou v nich. Stát se svatým, tak lidé musí
následovat Ježíše a další proroky pomocí aktualizujícím náboženstvím s novými
odhaleními pravdy, která jsou nyní odhalována lidem.
Ježíš řekl: “Nepřišel jsem, abych ničil, přišel jsem, abych naplnil a ne strhával,
ale stavěl.” Také řekl “pojď a následuj mne a šiř pravdu.
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Svatá hádanka: Nová odhalení, která Ježíš odhalil, nebyla míněna, aby zničila tradiční
víru toho času. Byla míněna, aby se na nich stavělo a přidali se nové kousky skládačky.
To samé je to se všemi novými odhaleními pravdy. Pokud to jsou skutečná odhalení
ultimativní pravdy, tak jenom zvětší současný systém víry, ne nahradí. Pravda dá
náboženství novou sílu.
Jak by to mohlo být jinak?
Kdyby pravda nebyla ve všech náboženstvích, tak by to způsobilo konflikt a ne mít.
Rozdělilo by to lidi a ne stmelilo. Aby mohla pravda přetvořit tento svět v nebe, tak musí
být ve všech náboženstvích.
Pravda (kolektivní nevědomí) muselo dát každému pravdu.
Východ a západ: Mnoho východních náboženství řeklo, že ten zmatek mysli je
problém a že nyní, nebo přítomnost je cíl života, ale neřekli, že pravda je ten způsob,
jak vyčistit mysl. Západní (křesťanství) říká, že pravda je ta cesta, ale neříká, že zmatek
mysli je ten problém, nebo že pravda vyjasní mysl, nebo co to pravda je. Toto je první
kniha, která to vše dělá.
Východ nemá pravdu ohledně utrpení a rituálního očištění mysli, což je standardní
východní BS. Pravda je, že vše co potřebujete je ultimativní pravda a práce ji šířit, až
se dostane do podvědomí a změní vás ve spirituální bytost.
Lidé z časů Ježíše, nemohli porozumět o čem to mluvil, nebyla to správná doba. On to
věděl, ale stejně zasel semínka pravdy a tak zaplatil za to vysokou cenu. Pokud
nebudeme vidět pravdu, tak jeho sebeobětování bude k ničemu.
Způsob, jakým bylo v minulosti náboženství interpretováno, byl nutný, aby tu
mohlo být dnes.
Náboženství je velice dobrá věc: Pouze bylo špatně vykládáno. Já stále chodím
do katolického kostela, protože jsem s ním vyrostl a pomáhá mi zůstat na
spirituální cestě. Když jsem v kostele, tak mohu zcela žít v přítomnosti.
Líbí se mi, jak se každý hezky oblékne, ženy mají hezké šaty a všechny ty svíčky
a barevné sklo. Staré rituály a tradice mají moc probudit lidi a vytáhnout spirit v lidech,
pokud znají pravdu.
Všichni lidé mají bohy vhodné pro svoje okolnosti. Henry David Thoreau
Kdybych vyrůstal jako Žid, tak bych chodil do židovského chrámu, Muslim do mešity,
atd. Ale vyrůstal jsem jako křesťan, tak o tom vím nejvíce a cítím se ohledně toho
nejpohodlněji. Ultimativní pravda je ve všech hlavních náboženstvích, takže ji můžete
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ve všech vidět.
Náboženství udělají to, co slibují udělat, až poznáte pravdu.
Až až se lidé dozví ultimativní pravdu, tak většina lidí zůstane u svého náboženství,
jakékoli je, více se do něj ponoří a budou v něm přerozeni. Bude to docela párty.
Nebudou vidět ostatní náboženství jako horší, nebo lepší, ani jako hrozbu pro to jejich.
Všechny náboženské války a konflikty se zastaví a Země se začne proměňovat v nebe.
Až se probudíte, tak to co se stalo a může se stát bude zřejmé.

“Miluji, když se pokloníš ve své mešitě, poklekneš ve svém chrámu, pomodlíš se
ve svém kostele. Pro tebe a mě jsou synové jednoho náboženství a tím je
spirit.” Khalil Gibran
Pravda je v každém náboženství, jakou kousky skládačky. Východní náboženství
jsou v některých aspektech blíže k pravdě, než západní a v jiných zase dále. To samé
je to se západním náboženstvím.
Pokud zkombinujete pravdu v západních náboženstvích z pravdou ve východních
náboženstvích, tak uvidíte ucelenější obraz, takže uděláte ze dvou jednoho, jak se
píše v Bibli.
Slovo “religions” znamená “jednota.” Tím pádem tu nebude žádné skutečné
náboženství, dokud se spolu nesjednotí, jako pouze rozdílné způsoby, jak vidět
ultimativní pravdu. Je dobré, že je možné vidět pravdu ve všech náboženstvích. To
znamená, že Duch Svatý, nebo kolektivní vědomí nikoho neupřednostňuje.
Pouze lidé, kteří jsou schopni vidět pravdu i v ostatních náboženstvích, budou
zachráněni a tak by to mělo být. Pokud někdo není schopen vidět pravdu v jiném
náboženství, tak ji není schopen vůbec vidět.
Rozdíly, které stojí za velkými konflikty, velká negativa se stanou velkými pozitivy.
Rozdíly sjednotí všechna náboženství a udělají je nezbytnými, rovnocennými a
legitimními, až bude pravda viděna.
“Každé náboženství má pravdu, ať tak, či onak. Je pravdivé, pokud je chápáno
metaforicky. Ale pokud se zasekne na svých vlastních metaforách, interpetujíc
je jako fakta, pak máte skutečné potíže.” Joseph Campbell
Části skládačky, nebo vysvětlení pravdy je možné najít na různých místech. Našim
úkolem je, je najít a dát dohromady k vytvoření uceleného obrazu. Příklad: Západní
náboženství moc nemluví o znalosti vyvažujících se protistran, ale starověké Egyptské
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a východní ano, jako taoismus a buddhismus. Bible pouze používá dobro a zlo.
Východní náboženství mají stvoření mýtu, ale pravda v nich není vidět tak zřetelně,
jako v Bibli, tedy alespoň z mojí perspektivy nejsou tak jasná.
Muslimové se modlí pětkrát denně a přiznání Boha/života mnohokrát denně je
absolutně nutné. Nazývám to spirituálním cvičením. Nemají žádný obraz, sochu, nebo
další obrazy Boha, což je velice důležité, protože podoby svádějí z cesty.
V Bibli se nepíše o reinkarnaci, ale buddhismus a hinduismus ano. Náboženství jako
Scientologie, Sjednocující kostel, Nový věk, Mormoni a všichni velcí nezávislí
filozofové a poeti, také mají různé kousky skládačky. Musíte si ale pamatovat, že je
tam spousta věcí, které nejsou pravdou. Musíte si pamatovat, že dokonce i zakladatelé
a proroci nového vidění života si špatně vykládají svoje vlastní inspirující odhalení. Až
budete vidět jasně, tak uvidíte pravdu a faleš všech náboženstvích.
Nejvíce pravdy se nachází ve vědě a nikde jinde. Pravda se dá také najít ve filozofii,
poezii, románech, filmech, hudbě, umění, atd.
“Je pouze jedno náboženství, ačkoliv jsou ho stovky verzí.”
George Bernard Shaw
Když jsou nyní lidé schopni vidět pravdu, tak musí být vše reinterpetováno.
Všechny náboženské knihy musí být reinterpretovány s naší novou schopností vidět
pravdu. Nezměníme je, pouze uvidíme, co skutečně říkají.
Opak: Buddhisté říkají, že pokud nemáte žádné touhy, tak najdete nebe (nirvana). Já
říkám, že musíte být naplněni tady a teď. Je to ta samá věc, já to jenom říkám opačným
způsobem. Jeden ze způsobů, jak jsem našel pravdu v náboženství bylo, že jsem
prostě vzal to, čemu věřili, že je pravda a podíval se na přesný protějšek a mnohokrát
to bylo, kde byla pravda. Mysl převrací věci zrovna tak, jako zrcadlo. Pokud toto víte,
tak to můžete využít jako nástroj k hledání pravdy v mýtech. Petr, zakladatel víry řekl,
že lidé viděli věci nohama vzhůru a pozpátku a proto byl ukřižován hlavou dolů.
“Abychom se stali spirituální bytostí, tak se staneme přesným opakem toho, co
jsou lidé nyní.” Jednání Petrovo XXXVIII
Ježíš řekl: “ Až se venkovní stane vnitřním a nízké vysokým, tak tento svět dojde
míru.”
Lidé, lidstvo žijí jako jejich falešné smrtelné mysl-já a měli by žít, jako jejich nesmrtelné
spirituální já, tedy přesný opak toho, jak žijí nyní.
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Když náboženství bojují války ke zničení toho druhého, jak dělali v minulosti a dělají i
nyní, tak si můžete být jisti, že něco chybí.
Organizované náboženství může být to nejlepší, nebo to nejhorší pro pravdu.
Rituály a tradice jsou velice dobré, pokud znáte pravdu. Pokud ne, tak budou
zavádějící. První krok je otevřená mysl, tolerance a mír.
“Nastavit mysl na tělo je smrt, ale nastavit mysl na Spirit je život a mít.”
Románští 8:6
Někteří lidé chrání svoji víru bojováním s jinou ideologií, než je ta jejich. Někdy dokonce
zabijí a mučí lidi, kteří s nimi nesouhlasí. To způsobuje, že skutečně nevypadají jako
osvícení, ale oni jsou příliš nevědomí, aby si to uvědomili. Nevědomě ve jménu Božím
konají dílo Satana.
“Pokud žiješ v souladu s tělem je smrt, ale pokud ze Spiritem, tak uložíš
přestupky tvého těla k smrti, budeš mít život.” Románští 8:13
Uctívání je mrtvé: Náboženství to mají vše pozpátku. Uctívají věci minulosti, mrtvé
věci, ale tvrdí, že uctívají život a ne smrt. Mnoho náboženství se v současnosti kloní
k smrti a strachu, a měly by být k životu a lásce. Jsou mrtvá a neví to. Jak se v Bibli
píše, nech mrtvé pochovat mrtvé. Život je pro žití a oni se nechtějí probudit, tak ať je.
Je to celé o nyní, nebo nikdy.
“Ten, který seje do svého těla, tak ze svého těla sklidí korupci, ale ten, který seje
do Spiritu, tak ze Spiritu sklidí věčný život.”
Galatští 6:8
Ježíš řekl: “Dbej na žití jednoho, dokud žiješ, jinak zemřeš, hledat ho budeš,
neschopen ho najít.”
Žití jednoho je myšleno kohokoliv, kdo žije v pravdě a životu.
Jerusalem: To slovo znamená “Místo míru” a je to pravý opak. Jerusalem je
považován za nejsvětější místo třemi semickými náboženstvími: židovství, křesťanství
a Islám. A také bylo a je tím nejnásilnějším místem na Zemi. A to by mělo lidem říci,
že tu něco chybí. To, co chybí, je ultimativní pravda. Byla a je schovaná jejich vlastním
věřícím systémem a tradicemi.
Proč je v takzvané Svaté zemi více konfliktů, než někde jinde?
Pro to může být jen jeden důvod. Lidé zde jsou nejvíce svedeni. Jerusalem je
nejnásilnějším místem v historii, protože lidé bojující o jeho převzetí byli a jsou nejvíce
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svedeni v historii. Minulost zakrývá přítomnost.
Israel: Toto slovo znamená “Zápas s Bohem” a to je přesně to, co většina lidí, co tam
žije dělá. Až bude pravda viděna, tak budou dělat pravý opak. Ti, kteří si myslí, že jsou
Bohu a nebi nejblíže, tak jsou vlastně od něj nejvíce vzdáleni. Je to tragické, ale není to
nutné. Musí pouze udělat to, co jim jejich svaté knihy doopravdy říkají.
Ultimativní pravda je v jejich vlastním náboženství a nastal čas ji opravdu vidět.
Mnoho lidí v tom konfliktu je příliš blízko k tomu problému a příliš mentální, aby se
kdy dozvěděli pravdu a mohli se změnit.
Proroci minulosti by byli zděšeni.
Lidí, kteří nyní bojují o místa a věci jsou ztraceni. Oni jsou již ztraceni, ale většina lidské
rasy může vidět pravdu a změnit se. Musíme být opatrní, abychom se těmito
svedenými lidmi bojujícími na Blízkém východě nenechali zatáhnout do konfliktu a
nechali se tak stáhnout dolů s nimi.
Můj Bůh je lepší, než tvůj Bůh, můj Bůh porazí tvého Boha.
Je to pěkně hloupé a stupidní, ale děje se to. Je to tak stupidní, jak to jenom může být
a je čas to vidět, co to je a začít věci měnit, než nás to všechny zničí.
Bojovat pro klam a špatné vyložení si smyslu je naprostá ztráta života.
Násilí dává sílu mysli a může být pouze použito k sebeobraně.
Pravda se sama odhalí těm, kteří jsou připraveni ji vidět. Nikdy nebude viděna těmi,
kteří nejsou připraveni ji vidět. Pokoušet se ubližovat ostatním to dělá jenom horší.
Pokud se náboženství nedokáže samo prodat na svých vlastních zásluhách v
nenásilném porovnání s ostatními náboženstvími, tak to znamená, že si lidé špatně
vykládají vaše vlastní náboženství a ne, že musíte začít zabíjet lidi, kteří nesouhlasí
s vaším náboženstvím. Vaše práce je se probudit. Můžete o tom napsat knihu, nebo
to učit ostatní, pokud vám to pomáhá zůstat v přítomnosti. Nejdůležitější věc, kterou
můžete pro pravdu udělat je v ní žít.
Pokud nejde pravdu šířit bez použití násilných metod, tak není ten správný čas.
Jsou to vždy ti nejvíce ignorantní a emociální lidé, kteří jsou za všemi potížemi. Jsou
ovládáni a posedlí myslí/ďáblem, jsou vtělením bestie. Tito lidé si myslí, že dělají vůli
Boží a že půjdou za to do nebe, ale jsou tak daleko od Boha, pravdy a nebe, jak se jen
můžete dostat. Kdyby to věděli, tak by změnili způsoby. Potřebujeme je osvítit, než se
jim podaří nás všechny zabít.
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Bůh nyní nepotřebuje žádné násilné bojovníky. Všechny války jsou bratr proti bratru a
nyní, když pravda začíná být odhalována, tak tu již nikdy nebude žádná náboženská
válka, nebo náboženské násilí. Vždy zde bude pár hlupáků, dělajících problémy a my
se jim ubráníme i za použití násilí, pokud to bude nutné.
“Musíme se naučit žít společně jako bratři, nebo společně zahynout, jako hlupáci.
Martin Luther King jr.
Pokud není náboženství bezpečné uvnitř a samo o sobě, tak mu musí něco chybět
a vše, co musí být uděláno, je najít to, co chybí.
Ježíš řekl: “Ten, který pozvedne meč, zhyne mečem.” Myslíte si, že zlo může
být překonáno zlem?
Mělo by být zcela zřejmé, že násilí není způsob, jak propagovat náboženství, nebo se
stát spirituální bytostí. Až bude pravda viděna, tak skončí války a konflikty.
Takzvaní svatí válečníci krmí bestii, dělají práci bestie.
Nejsou žádní dobří, nebo zlí lidé. Jsou pouze ti, kteří znají pravdu a ti, kteří ji
neznají. Bitva mezi dobrem a zlem je mentální bitva.
Boj o věci: Nikdo, kdo bojuje o půdu, nebo další věci z náboženských důvodů, nezná
pravdu. Ti nejvíce svedení křesťané, židé a muslimové, bojují o malé místo nazývané
Jerusalem. Myslí si, že jejich Bůh tam žije a tak chtějí to místo získat zpátky pro něj.
Jejich Bůh potřebuje jejich pomoc a to i přesto, že je všemocný. Všechno to nedává
žádný smysl, ale nic z toho, co dělají, nedává žádný smysl. Pravda je, že bestie obývá
toto svaté místo skrze je.
Armageddon: Tento konflikt mezi pár ignoranty, by mohl začít válku, která bude stát
miliony životů. Mnoho z nich doufá, že bude, že co říká Bible, tak se musí stát. Lidé
vlastně doufají, že započnou světovou náboženskou válku, kterou Bible nazývá
Armageddon. Je to nemocné, ale děje se to. Je to ta nejnebezpečnější dezinterpretace
Lidé, kteří věří ve svatou válku, která má zabít co nejvíce lidí, že se musí stát,
jsou nejvíce svedení a nejnebezpečnější lidé na planetě.
Lidé, kteří dávají hodnotu boji, nebo boji o věci, o svaté relikvie, nebo svatá místa, žijí
v mysli bestie. Pravda je, že Bůh není v tom, či onom. Bůh není v jednom místě více,
než v druhém. Bůh/život je rovnoměrně všude. Ježíš říká, že není v jedné, nebo druhé
věci, když říká: “Kdyby nebe bylo na obloze, tak by ptáci k němu byli blíž.”
Bylo to špatně vyloženo, takže to zde nebudu celé citovat, ale když se na to podíváte
tak uvidíte, co myslím. Ježíš a Bible říkají mnohokrát a mnohými způsoby, že Bůh je
všude, ale nikoho to nezajímá, zejména ty, co říkají, že věří. Tito lidé ani nedokáží číst
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písmo svaté, které zcela jasně říká, že Bůh je všudypřítomný. Co je to za lidi, kteří
dokáží ve jménu svého Boha páchat násilí a pohrdat tak knihou o které tvrdí, že byla
napsána jejich vlastním Bohem? Pouze slepí to dokáží.
Relikvie: Proč si lidé myslí, že věci, jako turínské plátno, ztracená archa, kousek dřeva
z kříže, které byly, nebo nebyly blízko prorokovi, mají nějakou mystickou moc. Je to
pouze uctívání idolu.
Svatý grál je pravda a život.
Lidé jsou schopni cestovat tisíce kilometrů a utratit mnoho peněz, aby viděli flek na zdi
o kterém si někteří lidé myslí, že vypadá jako jejich svatý. Uctívání idolů, podob a
relikvií je pohanské a proti učení Ježíše, ale mnoho takzvaných křesťanů to dělá stejně.
Co si ti lidé myslí? Kousek dřeva, nebo něčeho, co bylo požehnáno nějakým svedeným
kazatelem nemá žádnou hodnotu, kromě, že to slouží mysli/bestii. Probuďte se lidi.
Pravda je, že každý, kdo má co dočinění s uctíváním relikvií, tak ubližuje vlastnímu
náboženství a je sveden myslí/ďáblem.
Takzvané svaté věci, nebo místa pouze dávají ďáblu/mysli příčinu o něco bojovat. Jsou
to nebezpečné klamy. Pravda je, že Bůh/život je všude, kde se zrovna nacházíte a není
tu nic, za co by se dalo bojovat ve jménu Boha.
Bůh je pravda a života, tím pádem nepřítel pravdy a života je také nepřítelem
Boha.
Antikrist: Toto špatné vyložení pro dělá člověka míru téměř nemožným, aby přišel na
Střední východ. Lidé tam ho budou vnímat jako Antikrista a zabijí ho. Toto je nebezpečí
dezinterpretace a dalších náboženských klamů, tvořených naší myslí. Oni jsou
skutečným Antikristem.
Lidé, kteří zabíjejí jiné lidi ve jménu Boha dělají práci ďábla.
Pomsta: Lidé jsou chyceni v tradicích, chyceni v ignoraci minulosti a nikdy nekončícím
cyklu pomsty. To dělá každého kdo je zapojen, nebezpečným hlupákem, bez šance se
kdy dostat do nebe. Pomsta je nástroj hlupáka.
Satan/mysl používá minulost k tomu, aby ničila přítomnost a budoucnost.
Kooptování jména Boha pro násilné podmanění jakéhokoli druhu materiálního zisku je
to nejhorší, co může lidská bytost udělat, bez ohledu na to, jestli to ví, čí nikoliv. Tito
nejsou na cestě do nebe a nemohou být více ztraceni.
Používání náboženství pro dělání špatných věcí se může pouze stát, při absenci
pravdy.
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Lidé v minulosti ospravedlňovali dělání velmi špatných věcí, protože si mysleli, že jim
to ukládalo jejich náboženství. Mnoho lidí to stále dělá. Zákon může část toho zastavit,
ale pouze pravda to může celé ukončit. Když lidé neznají pravdu, tak jim může být
namluveno cokoliv, co se hodí ďábelským a svedeným vůdcům a oni nemohou vědět,
že lžou. Tito vůdci mohou přesvědčit ostatní, že nepůjdou do nebe, ale do pekla, pokud
neudělají to, co je jim přikázáno.
Pouze ultimativní pravda to může celé zastavit. To je jeden z důvodů, proč je tak
esenciální převzít kontrolu nad sebou samým a nad svým životem.
Je tragické, že to již trvá tak dlouho, ale co se děje, to se děje. Měli bychom být rádi, že
pravda je nyní zde.
A navrch k lidem, kteří jsou zabíjeni, tisíce jiných a dokonce dětí je okradeno,
znásilněno a spirituálně zruinováno, ve jménu Boha.
Minulost: To vše se stalo, aby nás to dostalo tam, kde jsme nyní. Každému bude
odpuštěno za to, co udělal, než poznal pravdu. Nyní ji ale zná.
Spirituální lidé si nenechají poskvrnit přítomnost tím, co se stalo v minulosti.
Ježíš řekl: “Odpusť jim, pročež nevědí, co činí.”
Každému bude odpuštěno za to, co provedl v minulosti, než jim byla odhalena pravda,
pokud se změní poté, co se dozvěděli pravdu (přečetli tuto knihu). Není zlých lidí,
pouze těch, kteří neznají pravdu a jsou svedeni.
Válka nyní: Jediná válka, kterou je třeba bojovat je ta osobní. Je to bitva mezi myslí
a spiritem, ďáblem a Bohem, klamem a pravdou.
Nikdo se již pro svoje náboženství nemusí dopouštět násilí. Nyní to již víte a je
to evidentní pro lidi, kteří se již probudili a znají ultimativní pravdu.
Staňte se fanatiky za pravdu, lásku, mír a prosperitu a budete konat Boží vůli.
Všichni společně: Všechny konflikty se dějí, protože někdo, kdo má moc, nevidí
pravdu. Pokud jedna skupina pravdu vidí a druhá ne, tak ta, co ji nevidí, může přinutit
tu druhou, aby bojovala v sebeobraně. Proto se musíme všichni dozvědět pravdu v
téměř stejnou dobu, abychom se tak vyhnuli velkému konfliktu.
Mnozí lidé, kteří přinášejí násilí a strach jsou z bestie a mnoho lidí, kteří přinášejí
lásku a mír jsou ze spiritu. Je to takhle prosté. Konflikty neustanou přes noc, ale musí
se to stát brzy, jinak sami sebe zničíme.
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Svedení lidé a nukleární zbraně je velice nebezpečná kombinace.
Když se dívám na zprávy, tak většinou vidím bohaté celebrity, které se ocitly v potížích
a lidi, vracející se zpět do svého zvířecího primitivního já, kteří provedou někomu
druhému něco hrozného. Tyto věci pomáhají ukrýt monstrum, které nás skutečně ničí.
Náboženská scripta a tradice by se neměly měnit, to je nezbytné.
V Bibli a dalších svatých skriptech se píše, že je svatokrádežné v nich cokoliv měnit
a to je pravda. Nemělo by se v nich nic měnit, protože to není třeba. Potřebujeme je
tak, jak jsou, jako odrazové kameny k ultimativní pravdě a doslovné schodiště do nebe.
Já neříkám, aby se cokoliv změnilo v tradičních skriptech. Já říkám opak, že ultimativní
pravda je v nich obsažena, ale že pouze pár lidí je schopno ji vidět. Toto je první kniha,
která skutečně interpretuje, co je v Bibli napsáno. Neříká vše, ale říká dost na to, aby
ukázala cestu.
Ultimativní pravda se nikdy nemění, protože je to sama realita, ale skutečná
pravda není napoprvé pro každého. Většina lidí nejdříve potřebuje mýty.
Mystéria království: Většina ostatních semitickým proroků a Ježíš, že je zde utajená
pravda, osvícená pravda, mystéria království, která jsou pouze pro vyvolené, nebo pro
ty, kteří jsou připraveni je vidět. V gospelu Jan říká, “Ježíš řekl, že ultimativní pravda je
ukrytá v podobenství, čemuž nemůže být porozuměno, dokud nejsou lidé připraveni.”
Mnoho lidí je nyní připraveno porozumět.
Ježíš řekl: “Přichází hodina, kdy k vám nebude promlouvat v temných řečech, ale
povím vám jasně o Bohu.”
Používání tradic k odhalení pravdy: Vůdci náboženství musí znát pravdu a dát ji
jejich kongregacím, ale měli by při tom použít tradiční cesty. Lidem by měli být řečeny
pouze mýty, které obsahují pravdu, takže lidé, kteří jsou připraveni pravdu slyšet, ji
uslyší v těchto tradičních mýtech.
Musí přestat s vykládáním mýtů o povodni a dalších věcech, které nejsou evidentně
pravda, bez vysvětlení, že to jsou příběhy o morálce, ale ne skutečná pravda. Nikdy
neříkejte, že je něco skutečná pravda, když není. Když lidé začnou vidět pravdu v
mýtech, tak jim řeknete, aby si přečetli tuto knihu, nebo jinou knihu, která odhaluje
osvícenou pravdu. Takhle je to jednoduché.
Mnoho lidí se ještě dostatečně nevyvinulo, aby mohli této knize porozumět, takže
budou potřebovat mýty, které obsahují pravdu, aby mohli být na cestě. Lidé, kteří věří
náboženství, budou potřebovat vidět pravdu skrze jejich náboženství, aby ji byli schopni
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přijmout jako pravdu.
Pravda potřebuje staré tradice, aby pracovali nejlépe.
Pravda bez náboženství by způsobila konflikt, ne mír. Způsob, jakým je nyní
pravda vysvětlována je jediný způsob, jakým může pravda udělat to, co musí
udělat.
Sebeklam: Otázka je, kolik lidí, kteří říkají, že věří v Bibli a ostatní svaté knihy, jim
skutečně věří.
Proč se vůbec náboženství obávají smrti? Pokud by věřili, že půjdou po smrti do
nebe, tak by se neměli bát?
Pravda je, že nikdo ve skutečnosti nevěří něčemu, čemu nerozumí. Mohou říkat, že
věří něčemu, co ani nedává smysl, ale ve skutečnosti tomu nemohou věřit, nebo mít v
to víru. Oni se pouze pokouší sami sebe oklamat. Pokud někdo, kdo tvrdí, že zná
pravdu, vám řekne, že had může mluvit, tak jim můžete chtít věřit, ale ve skutečnosti
je věřit nebudete.
Žádný racionální a vzdělaný člověk nemůže věřit, že byl celý svět zatopen.
Pokud všechny tvrdé důkazy říkají, že to není pravda, tak tomu žádné mýty
nepomohou, svedou je a to není cesta. Pokud něčemu nerozumíte, tak nemůžete
říct, že to znáte, protože “neznáte” nic. Pravda je pro vás pravdou pouze tehdy, pokud
jí rozumíte a dává vám smysl. Nikdo skutečně nerozumí tomu, co se píše v Bibli a
dalších náboženských knihách, díky způsobu, jakým jsou nyní interpretovány, protože
to nedává smysl a tak tomu nikdo nemůže rozumět.
První krok je začít být sám k sobě upřímný.
Já osobně mohu říci, že Bibli věřím, protože rozumím tomu, co se v ní píše.
Nejdříve musíte chápat, co se v Bibli píše, než můžete říci, že v ní věříte. Nyní, mnoho
lidí řekne, že věří mýtu, který popisuji na straně tři, této knihy a ne tomu, co Bible ve
skutečnosti říká, nebo znamená. Čemu vy věříte?
Ježíš řekl: “Lidé mě velebí svými rty, ale jejich srdce jsou vzdálená ode mne.
Uctívají mě v marnosti a učí pravidlům a principům člověka.”
Jinými slovy, lidé mluví o Bohu, modlí se k Bohu a věří v Boha, když pravdou je, že
neznají Boha, nebo o čem se v Bibli ve skutečnosti píše. Nemohou říci, že něčemu
věří, pokud neví, co to ve skutečnosti je. Problém je, že lidé jsou paličatí a tvrdohlaví a
nechtějí přiznat, že se mýlili.
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Svatí vůdci: Toto je zejména pravda co se svatých vůdců týče. Oni přemýšlejí: “Jak
mám říct, že to co jsem celou dobu učil, nebyla pravda?” Myslí si, že by vše ztratili,
přitom by vše získali.
Nemusí kdy přiznat, že se mýlili, protože se nemýlili. Dělali to, co museli před
apokalypsou (odhalením).
Říkali celou pravdu, která mohla být viděna, takže nedělali nic špatného. Nyní, když
pravda může být viděna, tak mohou v základě učit to samé. Začnou pouze vynechávat
některé věci, jako je potopa, zázraky, vesmír vytvořený během šesti dnů a další zřejmý
BS. Pouze začněte říkat mýty, které obsahují pravdu.
Náboženští vůdci mohou zůstat v současné pozici, pokud nyní uvidí pravdu.
Pavel to udělal: Pokud současní náboženští lídři nejsou schopni vidět pravdu, tak
musí být nahrazeni lidmi, kteří ji vidí. Náboženští lídři musí udělat to, co udělal Pavel.
Musí jít od nejhoršího k nejlepšímu. Příklad Pavla není žádná náhoda a ukazuje to, že
lidé mohou kompletně otočit svoje životy, takže pokud udělají i náboženští lídři, tak
použijí Pavlův příběh, že to není nic neobvyklého a že je to nutné k proměně, když je
pravda odhalena.
Náboženství půjdou od víry k vědění.
V Bibli se píše, že Bůh odmítnul někoho, kdo se pokoušel dostat do nebe, protože ho
neznali. Je to metafora, která říká, že musíte Boha znát a ne jenom věřit náboženství,
aby jste se mohli dostat do nebe. Nepůjdete do nebe, dokud neporozumíte tomu, co
skutečně říká a nyní můžete.
Satan používal Bibli proti sobě a náboženství ke skrytí pravdy.
Absolutní klam: V Bibli se píše (Matyáš 15:8-9), že ti, kteří věří, že jsou nejblíže, tak
jsou ve skutečnosti nejdále. Referuje to k těm, kteří jsou nejvíce zasvěcení do
náboženství. Ďábel/mysl stahuje absolutní klam, tím že dělá lidi, že věří v Bibli, když
přitom vůbec neví, co se v ní doopravdy píše. A to dělá lidí, kteří jsou nejblíže
náboženství nejvíce oklamanými a největšími otroky ďábla. Říkají, že jsou armádou
Boha a přitom jsou armádou Satana.
Dezinformace: Je starý trik. Lidé, kteří věří konspiracím a myslí si, že jim vláda dává
dezinformace o UFO. Způsob, jakým je to prováděno je, že vypustíte příběh, který je
falešný, ale části z něj jsou pravda, aby to lidi svedlo. To je dělá, že si myslí, že znají
pravdu, takže už se v tom více nešťourají, nebo se dívají jiným směrem. Je to jeden
z nejlepších a nejefektivnějších klamů.
“Ti, kteří si myslí, že jsou nejblíže Bohu, tak jsou ve skutečnosti nejdále.”
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Jesus Christ.
Lidé, kteří si myslí, že zasvětili svůj život Bohu, tak ve skutečnosti dělají pravý opak.
Co, by mohlo být více ironické, nebo tragické? Ďábel je prostě tak slizký a mazaný, jak
se v Bibli píše. Lidé ví, že Bible obsahuje pravdu, ale nic víc. Ďábel/mysl ohloupila
každého, až do teď. Semitská náboženství, židé, křesťané a muslimové jsou ti, kteří
jsou od pravdy nejdále, ale nejdále znamená nejblíže, pokud uvidí pravdu.
Ježíš řekl: “Pokud budeme hledat, tak najdeme.”
Nikdo nehledá. Ježíš by neřekl “když budeme hledat, tak najdeme” pokud by hledání
nebylo klíčem. Musíte dělat to, co Ježíš říká, tedy ho následovat: hledat.
Nejvíce zasvěcení náboženští lidé nehledají pravdu, protože si myslí, že ji znají.
Musíte vědět, že nevíte, aby jste mohli začít hledat.
Neřekl by, že máme hledat, kdybychom to nemuseli dělat. Ježíš říká, že to, co lidé
nyní vědí, není vše, co je možné vědět a že je něco nového k poznání (Bůh). Křesťané
si myslí, že vědí vše, co je k poznání a proto nehledají. Pouze ignorují, co jim Ježíš
říká, že mají udělat a přitom sami sebe stále nazývají křesťany a že věří v Bibli.
Nikdo, v pozici moci v tradičních náboženstvích se kdy skutečně zabýval hledáním
pravdy. Nehledali tak, jak jim Ježíš řekl, aby hledali. Jak můžete sami sebe nazývat
křesťany, když nevíte, co vám Krist říká? Musí si přestat myslet, že znají pravdu a
tvrdit lidem, že ji znají a začít skutečně ji hledat, nebo je to bude stát jejich nesmrtelnou
duši.
Vedle nejlepší věci, která je najít Boha/život, je hledat ho.
Když začnete pravdu hledat, tak ji najdete, tak jak to řekl Ježíš. Nová odhalení pravdy
začnou k vám přicházet, jakoby ze vzduchu (Duch Svatý, kolektivní nevědomí). Odtud
přišla i odhalení pro tuto knihu. Nová odhalení vám pomohou spojit kousky a dát
skládačku dohromady a vytvořit tak celý obraz.
Hledání nikdy nekončí: Můžete znát celou pravdu, ale nikdy nebudete znát celý život,
protože je nekonečný a poznat ho nejlépe jak to jde, dosáhnete tím, že se budete dívat
hlouběji a hlouběji, neustálým hledáním a být mu stále více otevřený.
V Bibli se píše, že budete vědět nepoznatelné.
Záměr: Svoji cestu do pravdivého života si nemůžete promyslet, protože nemůžete
vypnout svoji mysl myšlením. Je to rozpor v termínech, ale musíte to chtít. Musíte mít
záměr dostat pravdu a život, abyste to mohli dostat. Musíte to hledat celým svým
srdcem, aby to k vám mohlo přijít. Přijde to k vám ve formě skutečného života a
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inspirace. Záměr vás spojí s kolektivním nevědomím, neboli Duchem Svatým. Takhle
dostanete to, co chcete bez zkoušení.
Ve vesmíru je nezměřitelná, nepopsatelná síla, kterou šamani nazývají záměr
a absolutně vše, co existuje v celém vesmíru je spojene se záměrem spojující
linkou.
Carlos Castaneda
Nechápat to: Mnoho lidí bude věřit starým tradicím, dokud nezemřou, dokonce i poté,
co se dozvěděli mnohem přesnější interpretaci spirituální pravdy. Je to proto, že
nejsou
ještě připraveni udělat poslední krok v evoluci.
“Lidé vidí pouze to, co jsou připraveni vidět.”
Ralph Waldo Emerson
Nemohou ještě porozumět ultimativní pravdě. Budou se muset vrátit na úrovni člověka
ještě několikrát.
Vrchol animálního cyklu: V příštím životě se můžete vrátit jako muž, nebo žena,
pokud neslyšíte ultimativní pravdu, nebo pokud ji slyšíte, ale nerozumíte jí. Mnoho
lidí v minulosti nemohlo znát pravdu. Nedosáhli jste vrcholu animálního cyklu do té
doby, dokud neslyšíte a nerozumíte ultimativní pravdě. Lidé jsou tam, kde jsou. Nižší
zvířata nemají žádnou šanci znát ultimativní pravdu a stejné je to s méně vyvinutými
lidmi.
Ježíš řekl: “Odpusť jim, protože nevědí, co činí.”
Jinými slovy, pokud nevíte co děláte, tak nakonec dostanete další šanci. Pokud ale
znáte pravdu, tak toho musíte využít, dokud máte šanci, jinak zaplatíte ultimativní cenu.
Křižovatka: Pokud vám byla řečena ultimativní pravda a vy ji rozumíte, ale odmítnete ji
tak jdete na dno evolučního cyklu, poté, co zemřete. Dostali jste svoji šanci a nevyužili
ji.
Skoro celé lidstvo bude nyní znát ultimativní pravdu, alespoň tu mysl-část v
této generaci.
Pokud čtete tuto knihu, tak víte, co to je ultimativní pravda, protože jsem vám to řekl.
Pouze vy víte, jestli ji rozumíte a co to znamená.
Neodpustitelné: Pokud pravdě rozumíte a alespoň se nepokusíte udělat další krok,
tím, že budete šířit pravdu a poznat živoucí pravdu, tak odmítáte pravdu a život a
není většího hříchu, než odmítat Boha. Je to vskutku smrtelný hřích. Je to
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neodpustitelný hřích, jediný skutečný hřích.
Poté, co zemřete, tak se znovu narodíte na dně oceánu a dně potravinového řetězce.
Mohli byste se tam octnout během pár minut. Je těžké tomu uvěřit, ale je to, co říkají
důkazy a to nemůže být odmítnuto. Pravda je vážný obchod. Může vás požehnat,
nebo zatratit na velice dlouhou dobu. Musíte se pohnout nahoru, když máte šanci, nebo
půjdete automaticky dolů. Lidstvo je na vrcholu evolučního cyklu, takže když se
pohnete nahoru, tak jdete úplně nahoru a když se pohnete dolů, tak jdete zcela dolů.
Nyní jste na křižovatce, kříž. Kterou cestou se vydáte?
Žití v minulosti: Lidé chtějí věřit tomu, co jim bylo v mládí vštěpováno, že je pravda,
protože jejich rodiče, prarodiče a jejich předchůdci tomu věřili, že to je pravda. Je to
proto, že to je tradice a vždy tomu tak bylo. Je to vystavěno a zakotveno v kultuře. Pro
lidi není jednoduché změnit vlastní pohled a na svět. V minulosti tato změna byla téměř
nemožná pro lidi a v některých místech stále je. Může vás to dokonce zabít, ale ta
změna se odehraje stejně, protože pravda se nedá zastavit. Jak více lidé bude
vzdělaných, tak více lidí bude vidět pravdu, nebo alespoň, že to se učili, je falešné a
nekompletní a to je začátek. Minulost může být naším nejlepším přítelem, pokud bude
pravda viděna, nebo naším největším nepřítelem, pokud viděna nebude.
Není třeba se vzdávat našich tradic, zvyků a rituálů. Není na nich nic špatného, pokud
lidé znají pravdu. Pokud lidé znají pravdu, tak v nich uvidí pravdu a skutečný benefit a
nebudou jimi svedeni, jako jsou nyní. Staré tradice, zvyky a rituáli slouží pozitivnímu
účelu. Svádí lidi dohromady a dávají životu strukturu. Nic se nemusí změnit, kromě
perspektivy.

Nová Pravda Vs Stará Pravda
Nová pravda vs stará pravda: Mnoho lidí si myslí, že čím starší, tím lepší, když přidje
na pravdu. Pravý opak je pravdou. Znalost se vždy vyvíjí a stává se ucelenější a
přesnější. To nejnovější je téměř vždy to nejpřesnější, pokud jde o vysvětlení pravdy
a dalších mnoha věcí. Já vím více, než jsem věděl včery a zítra budu vědět víc, než
vím dnes. Stejné je to s každým, znalost roste, jak čas plyne. Technologie a znalost
vždy roste a posunuje se. Je to proto, že pravda na sobě staví. Náboženská pravda
by měla dělat stejnou věc, ale nedělá. Náboženská pravda nebyla aktualizována a
musí být aktualizována.
Děláte to tak, že ke staré pravdě přidáváte novou pravdu. Uděláte ze dvou jeden.
Nová odhalení pravdy se prostě přidají k tomu, co je již známé.
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Starověká moudrost: Důvod, proč jsou velmi staré mýty tak populární je, že měly
mnohem více času na to, aby mohly vrýt do kultury. Bylo více času na jejich vytvoření
a vyladění.
Čím více se vracíte časem zpět, tím méně dokumentace najdete o tom, co se skutečně
stalo. Lidé mohou tvrdit, že se mohlo stát cokoliv a nemůže to být vyvráceno žádnými
nevýhodnými fakty o tom, co se ve skutečnosti v té době stalo.
Až lidé začnou vidět pravdu, tak se začne prorokům v jejich životě mnohem lépe
dařit.
Žijící proroci: To je důvod, proč se žijícím prorokům nedaří. Lidé vidí, že to jsou pouze
obyčejní lidé. Poté, co prorok zemře, tak se stane populárním, protože lidé mohou a
říkají, že byli určitým způsobem super- nadlidští. Lidé chtějí věřit, že je potřeba nějaké
super nadpřirozenosti k tomu, aby jeden mohl dosáhnout Boha, nebo nebe.
Lidé si myslí, že proroci jsou obyčejní lidé, kteří nemohou pomoci, což dělá lidi
zodpovědnými, aby si pomohli sami.
Vše, co lidé musí udělat, je vidět pravdu, nic jiného dělat nemusí.
Lidé nechtějí převzít zodpovědnost za svoje životy, protože si nemyslí, že by to
dokázali
zvládnout, když skutečně mohou a musí.
Pokud by to nedokázali normální lidé, tak by to nemohl nikdo dokázat, protože
každý je jenom normální člověk. A lidé nevidí tento zřejmý fakt.
Lidé podceňují svoje vlastní schopnosti. Pravda ale je, že jsme korunou fyzického
stvoření a ne, že jenom to můžeme dokázat, ale my to dokážeme, protože, pokud vy
to nedokážete, tak to nikdo nedokáže a vy to tam hluboko dole víte.
Minulost je nejvíce přeceňovaná věc, jaká tady je.
Mnoho knih a filmů romantizuje o minulosti, takže mnoho lidí si nedokáže představit,
jaké to tehdy bylo. Ty staré dobré časy je většinou BS. Věci jsou nyní pro lidi mnohem
lepší, než kdy byli pro většinu lidí.
Pyramidy: Lidé jsou přespříliš zaujati věcmi dosaženými v minulosti. Na tom, co se
stalo, není nic úžasného, nebo neobyčejného. Minulost byl čas ignorance, brutality a
nespravedlnosti. Čím dále se dostanete, tím více ignorance, brutality a nespravedlnosti
najdete. Lidé opěvují minulost, protože tím opěvují sami sebe. Pyramidy a další složité
konstrukce nejsou zas až tak úžasné, když si uvědomíte, pro co byly. Mohlo by být
něco marnotratnějšího, než využívat těžké dřiny tisíců lidí na mnoho let pro vybudování
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hrobky, něčeho, co bylo zamýšleno jenom pro jednu osobu? Proč si lidé myslí, že
jsou skvělé?
Pyramidy jsou jen velké, dobře sestavené hromady kamení, tedy přesně to, co bychom
očekávali od primitivních a svedených lidí. Neměli mezi válkami nic lepšího na práci.
Produkce potravin byla tehdy pro ně snadná na tom místě a v té době, takže měli čas
a lidi k postavení velkých a neužitečných monumentů.
Vládci si uvědomili, že tyto ohromné projekty držely mezi válkami ohromné množství lidí
pohromadě, organizované a v dobré fyzické kondici. Velká množství mladých mužů
mohou být nebezpečná pro vládce, pokud by je nedrželi zaměstnané prací. A také to
činilo vládcům pocit, že jsou důležití o mocní. Tyto monumenty byly také zamýšleny,
aby líbali zadek nějakého neviditelného boha, nebo bohů.
Velké konstrukční projekty také říkají ostatním vládcům, že by měli dvakrát přemýšlet,
než je napadnou. Je to zpráva, že pokud vládce dokáže dát dohromady velká čísla
zdravých mladých mužů, pro masivní stavební projekty, tak dokáže tyto muže použít
i pro válku. Čím větší a obtížnější byly monumenty, tím větší potenciál mohla armáda
mít. Téměř vše, co lidé v minulosti dělali, mělo něco do činění s válkou. Náboženství,
nebo vládcovo ego.
Kameny jsou tak veliké a je velmi obtížné s nimi hýbat, protože to zaujme lidi. Kdyby
nebyly tak veliké, tak by tam dnes již nebyly. V minulosti zde bylo mnohem více
ohromných a fantastických budov, které tu dnes již nejsou, jenom prot, že kameny
nebyly tak veliké a bylo snažší je odnést pryč. V pozdějším čase lidé potřebovali stavět
jiné budovy a tak rozebrali ty předchozí a materiál použili na stavbu nových.
Nic z toho, co se stalo v minulosti, nebylo žádným způsobem překvapující.
Jediná věc, kterou můžeme o minulosti najisto vědět je, že lidé byli ignorantští,
pověrčiví, divocí, nespravedliví, egoističtí, vystrašení a rádi vyprávěli příběhy.
Kdyby archeologové vykopali starodávný Golden Gate Bridge, nebo telefon, tak bych
si myslel, že něco ohromujícího a neočekávaného se v minulosti stalo. Do té doby není
třeba, aby si někdo myslel, že se něco tak důležitého, nebo fantastického přihodilo.
Tyto monumenty jenom svědčí o utrpení, nespravedlnosti a ignoraci.
Až lidé uvidí to utrpení a nespravedlnost, kterou stavby těchto konstrukcí provázely,
tak si už nebudou myslet, že je to něco zvláštního.
Lidé byli upracováni k smrti pro nic.
Historie říká, že takový a takový velký král postavil něco skvělého. Pravda je, že
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on sám nic nepostavil. Oni jenom přinutili chudé lidi pod jejich kontrolou, aby to
postavili. Historie musí zastavit velebení takových monster.
Pamatujte, byly jste u toho. Není pochyb, že jste promarnili mnoho životů, pro nějakého
egoistického krále. Představte si sami sebe, jak makáte v horkém slunci, od úsvitu
do západu, sedm dní v týdnu, lámete a přemísťujete ohromné kameny holýma rukama.
To vám dá nový náhled na velké starodávné monumenty.
Králové je nepostavili, tak jak to historie říká, oni se pouze dívali.
Lidé vždy dívají laskavě na vzdálenou minulost a nevidí, jaký horor to musel být. To je
nebezpečné, protože jak je to přísloví: “Ti, kteří si nepamatují svoji minulost, budou
nuceni si ji zopakovat.”
Nyní děti hrají videohry o armádách které bojují meči a myslí si, že je to tak více
důstojné, než bojování se střelnými zbraněmi. Nikdy tam neukazují hromady zraněných
pomalu umírajících bez pomoci. V té době neměli žádnou lékařskou pomoc.
Byli jste u toho. Prošli jste si nespočetnými armádami skrze celou historii.
Všechno to blábolení o důstojnosti, slávě a dobrodružství je BS. Bylo to tak hrozné a
ošklivé, jak to jen může být. Byli to lidé, jak bojují velkou divokou bitvu s noži a meči.
Představte si, že se to právě teď děje ve vašem sousedství a není tu žádná policie,
aby to zastavila.
Není to tak, jak to ukazují ve filmech. Je jednodušší, když si představíte velký, šílený
motorkářský gang se skutečně velkými noži, jak přijíždějí aby znásilnili a unesli vaší
ženu a děti a vás zotročili, pokud vás rovnou nezabijí. Byli jste u toho, buď s tím
gangem, nebo jste proti němu bojovali a nebo jednou s těch žen, která je znásilňována
po většinu naší historie.
Probuďte se lidé a vdechněte pach krve a střev. Minulost se stala.
Představte si, že to co se stalo v minulosti, tak se nyní děje ve vašem sousedství.
To se právě nyní děje v Africe a jiných zemích třetího světa.
Animální říše: My (lidstvo) jsme byli tisíckrát během posledních deseti tisíc let zapojeni
do aktivit zmíněných nahoře. Bylo by neuvěřitelné, kdybychom nevěděli, že se to
stalo. Toto barbarství je to, co necháme za sebou, pokud se dozvíme pravdu a život.
Mohlo by snad být cokoliv důležitějšího?
Naše minulost byla jedna dlouhá noční můra a nyní to můžeme navždy opustit.
Dny rytířů a rytířství byly pouze mýty, aby se dala pěkná tvář na něco tak hrozného a
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hnusného, že to jeden nemůže ani pochopit.
Podívejte se na minulost bez BS a budete moci vidět poprvé pravdu.
Bible: Pravda v Bibli je jako perly smíchané se spoustou bezcenných oblázků. Musíte
hodně prosívat skrze mnoho materiálu, který byl myšlen pro lidi, kteří žili před dlouhou
dobou. Příklad: Židé, křesťané a muslimové, všichni věřili ve starý testament Bible. Ten
říká, že se Bůh rozlobí, pokud se lidé nebudou dobře chovat a udělá nějaké velmi
ošklivé věci. Píše se v ní, že jednou to udělal pomocí ohně, který seslal na město
Sodomu, kde spálil každého muže, ženu a dítě. V Bibli se píše, že to udělal proto, že
se lidé stali sexuálně příliš perverzními, ale že jednu rodinu nechal uniknout, protože to
byli jediní správní lidé v tom městě, byli incestní. Pokud toto není úchylné, tak už není
nic. Poté, co Lotova žena byla proměněna v solný sloup za to, že se podívala zpátky
na město, které bylo ničeno, tak se píše, že Lot měl sex a děti se svými vlastními
dcerami.
Pokud věříte Bibli, tak věříte v incest a obětování dětí.
To, jak je v současnosti Bible interpretována, děti Adama a Evy měli mezi sebou sex,
protože tu nikdo jiný nebyl. Stejné je to s Noahovou rodinou. Lidé, kteří říkají, že věří
těmto mýtům, pardonují incest, vraždění dětí a spoustu dalších chorých věcí. Je to
dobré?
Píše se v ní, že před pár tisíci lety, Bůh nechal pršet po čtyřicet dní a nocí a utopil tak
skoro každého a všechno. Prý to udělal, protože to nezvládl a pokazil a jeho stvoření
nestálo za nic.
Nedává to žádný smysl a nikdy se to nestalo, ani se to nemohlo stát, protože na
planetě není ani tolik vody. Aby se zakryly ty nejvyšší hory, tak by oceány musely být o
osm kilometrů hlubší. Vrchol Mount Everestu je o více než osm tisíc metrů nad úrovní
oceánů.
Muselo by tu být více jak třikrát více vode, než je v současnosti v oceánech. A nemohli
byste ztrojnásobit množství vody během čtyřiceti dnů a nocí. To by muselo pršet
miliony
let.
Odkud všechna ta voda přišla a kam odešla. Vytáhl Bůh zátku? Voda by zabila veškerý
rostlinný život. Zvířata na arše by neměla co jíst. Nikdo o tom nepřemýšlí. Poté, co by
země byla měsíc zakrytá slanou vodou, tak by se stala tak úrodná, jako na Měsíci.
Bůh může udělat cokoliv: Neschovávejte se za “Bůh může cokoliv” argument, protože
ani to nedává smysl. Kdyby mohl lusknout prsty a udělat, aby se voda objevila a zase
ztratila a rostliny znovu vyrostli, tak by prostě luskl prsty a nechal by celé lidstvo zmizet
bez celého tohoto dramatu, pokud ovšem nemá sadistické sklony.
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Nikdy tu nebylo a není třeba žádné potopy, ani žádné archy a zbytku tohoto příběhu,
kterému by racionální a upřímní lidé věřili. Kdyby Bůh chtěl, aby lidé Bibli věřili, tak by
do ní nevložil příběh, kterému je nemožné uvěřit.
Kde se v Bibli píše, že Bůh může cokoliv?
Píše se v ní, že je všemocný a všemohoucí a že vše kontroluje (což je pravda), ale
Bůh/život to dělá v limitech zákonů přírody a nikdy se od nich neodchyluje. Kdyby konal
zázraky, tak by tu nikdy nemohla být pravda a život, které můžeme znát. Ježíš z pravdy
a života by nikdy nemohl existovat bez pravdy a života, které se nikdy nemění.
Bůh-druh: Když říkám, že cílem je se stát Bohem, tak si lidé hned začnou myslet, že
mluvím o tom, že budou moci dělat zázraky a kontrolovat počasí a všechny ostatní
mýty, které říkají, že toto Bůh dělá.
Pravda ale je, že nebudete moci dělat nic speciálního, protože sám Bůh nedělá nic
neobyčejného. Ta obyčejnost je ultimativní zázrak a každý člověk, který žije tak, jako
Bůh, dělá obyčejné věci. Jediný rozdíl je v tom, že vědí co to je a jaký to je zázrak a
jsou tím naplněni.
Jsem tak, jak jsem: Takto Bůh definuje sám sebe, jak se píše v Bibli a je to absolutně
ten nejlepší popis, jaký je. Bůh je život a dělá přesně to, co vidíme, že život dělá. Díky
vědě jsme konečně odhalili, co Bůh/život skutečně dělá.
Všechny ty mýty o zázracích vznikly neporozuměním, že Bůh je emociální člověk, který
může dělat, co se mu zlíbí. Bůh pouze vytváří život a rovnováhu, nic víc a nic míň a to
je pravda, která vás osvobodí.
Bůh nás nevytvořil k obrazu svému, bylo to naopak. To my jsme si vytvořili Boha
k našemu obrazu s iracionálními emocemi a tím vším.
Ježíš řekl tolikrát, že pravda je nejdůležitější věc, tak proč lidé říkají, že jsou jeho
následovníci a přitom tvrdí takové zřejmé nesmysly. Je to pochopitelné, když to dělali
v minulosti, ale proč v tom stále pokračují?
Jenom mít po páru od každého hmyzu by znamenalo, že Noah by je musel všechny
dát dohromady, ubytovat a krmit a bylo by ho přes dvacet milionů.
Nyní víme, že potopa a další zmíněné věci se nestali z mnoha pochopitených důvodů,
které pro jejich množství není možné zde vyjmenovávat. Byly určeny pro primitivní lidi
a byly to mýty a morální příběhy o kterých tenkrát lidé nemohli vědět, že nemohou
být pravda.
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Mýty byly v minulosti potřebné, aby pomohly k nám dostat pravdu pro nyní, ale
my nyní víme lépe a musíme udělat další krok a uznat pravdu.
Vyrůst: Nastal čas, abychom vyrostli a přestali věřit zřejmým mýtům a pohádkám.
Musíme vyrůst, aby naše děti dostaly šanci vyrůst.
Mýtus o potopě je neškodný, ale další falešné věci stály lidi již mnoho životů.
Příklad: Bible říká: “Neměl bys nechat žádnou čarodejnici žít.” To vedlo k tomu, že
tisíce žen bylo označených za čarodejnice a upálených zaživa na hranicích.
Mýty ukrývají pravdu a drží nás ve spojení. Pravda nás osvobodí.
Doslovná pravda: Lidé v organizovaných náboženství, kteří říkají, že vše, co je
v Bibli napsáno je pravda se mýlí. Neříkají pravdu. Mnozí přitom nemají zlé úmysly, ale
stejně nemají pravdu a nyní to můžeme vědět na jistotu.
Nejsou to zlí lidé, jsou pouze svedeni a bojí se změny. Jsou oklamáni jejich vlastní
myslí. Dělali ty samé věci i za doby Ježíšovi a on to adresoval následujícím způsobem:
Ježíš řekl: “Ale běda vám, písaři, farizeové, pokrytci! Protože umlčujete lidu
Království nebeské, tedy ani vy do něj nevstoupíte, ani neumožňujete těm, kteří
vstupují, aby vstoupili.”
Zde Ježíš říká, abychom nevěřili učencům, kteří napsali Bibli a vůdcům náboženství,
kteří nám tvrdí, že to je pravda. Nemohlo by to být jasnější, ale lidé je stále následují.
Běda jim.
A navíc k tomu, že jim učenci a vůdci neříkají pravdu, toto rčenítaké naznačuje, že
není třeba zemřít, aby se člověk dostal do nebe. Většina lidí si toho nevšimne. Říká,
že do nebe je možné vstoupit kdykoliv.
Nikdo neříká pravdu. Nikdo ji nezná, ale lidé říkají ostatním, že ji znají. Pokud se
to nezmění, tak tu pro lidstvo není žádná šance.
Bojte se, velmi se bojte.
V Bibli se píše, že strach z pána je počátek moudrosti.
Jinými slovy, pokud se bojíte života a smrti, tak vás to bude motivovat poznat pravdu a
život.
V Bibli se píše, že někteří budou zachráněni láskou a jiní strachem.
Prominutí: Pamatujte si, pokud lidé, kteří nemluví pravdu se změní, tak jim bude
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odpuštěno, protože předtím to nevěděli, ale nyní již vědí.
Díky svedeným učencům a vůdcům, tak přes tři miliardy lidí, to je víc, než polovina
světové populace se pokouší věřit, že Bůh je neviditelný stařík, který žije na obloze, že
to je všemocný a všeznalý stvořitel, který kontroluje celý vesmír, má lidské emoce a
miluje, když je chválen a je mu líbán jeho zadek. Vlastně tím říkají, že Bůh je ten
nejhorší druh osoby. Mnozí si představují Boha, jako krále s dlouhým bílým
plnovousem, jak sedí na trůnu. My jsme bojovali a umírali, abychom se zbavili králů a
ještě lidé chtějí jednoho navždy?
Náboženství bojují proti vědě a tak progres nebyl žádný.
Z kopce: Od doby renesance, kdy začala věda prosperovat, tak ji náboženství začalo
vnímat, jako hrozbu. Věřilo, že jejich dogma je jediná pravda a tak vše, co bylo s tím v
rozporu, tak bylo špatně. Náboženství bylo do té doby všemocné, ale od té doby to s
ním jde z kopce.
Obchod s pravdou: Problém je, že náboženství je v obchodu s pravdou a v té době
neviděli, že pravda je v jejich dogma. Celý důvod jejich existence je, odhalit pravdu a
jak svět poznal, že ji neznají, tak začali přicházet o důvěryhodnost a moc. Jak věda
začala získávat na síle, tak začalo náboženství sílu ztrácet. Nyní má nastat pravý opak.
Do kopce: Nyní, když vlastně vidíme, že pravda je v Bibli a ostatních náboženských
knihách, tak náboženství začne získávat ztracenou popularitu a moc ve světě.
S náboženstvím to půjde opět nahoru, pokud obejme nová odhalení pravdy. Budou
mít zase respekt místo toho, aby vypadali jako hlupáci.
Věda prokázala náboženství skvělou službu. Odhalila skutečnou pravdu.
Pravda je ustanoveným cílem pro většinu náboženství, takže věda je pro ně nejlepším
přítelem. Náboženští lidé vidí ve vědě svého největšího nepřítele, přitom opak je
pravdou. Posledních pět set let, náboženství bojovalo s vědou, aby ochránilo své
mýty. Mučili a zabíjeli ve jménu mýtů.
Věda/náboženství: Věci spáchané v minulosti mohou být prominuty, protože lidé
nevěděli, že to co dělali bylo špatné. Ale už nikdy více. Nyní nábožensky založení lidé
musí obejmout vědu a pravdu, kterou odhaluje v kombinaci s pravdou, která je v
náboženských knihách. Tato kombinace bude pro každého spása.
Věda bez náboženství je chromá a náboženství bez vědy je slepé. Albert Einstein.
Věda je nejlepší přítel náboženství, protože odhaluje pravdu a pravda je to, co
osvobozuje lidi, od mýtů vytvořených ďáblem/myslí.
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Zrno od plev: V Bibli se píše, že musíme oddělit zrno od plev a to je to, co věda dělá.
Odděluje pravdu od mýtů. V souladu s náboženstvím, Bůh je pravda, tím pádem,
nepřítel pravdy je nepřítelem Boha.
Největší hřích: Pokud odmítnete pravdu, tak odmítáte Boha, protože Bůh je pravda.
A dělat to záměrně, když víte, že to jde lépe, je ten největší možný hřích a náboženství
to stále činí. Otázka je, proč to dělají?
Ježíš řekl: “Pravda je skrytá, dokud nemáš oči, které ji uvidí a uši, které ji uslyší.”
Většina lidí ani nezná význam slov napsaných v Bibli. Příklad: Slovo “hřích”, znamená
“minout cíl.” To slovo pochází ze starodávného Řecka a referuje k šípu, který minul cíl.
Nemá to co dělat s porušováním náboženských, nebo morálních pravidel.
Slovo “křesťan”, znamená být jako Kristus a ne jenom chválit a uctívat jméno a podobu
Ježíše, jak možná vypadal před dvěma tisíci lety. To je uctívaní modly.
Nejlepší způsob, jak ukázat, jak je Bůh pro vás cenný, je pouze akceptovat přítomnost,
kterou Bůh/život vytváří a snaží se vám jí předat. Pouze přijměte dar, přijměte pravdu
a život, který je v každém okamžiku.
“Uctívej to, co vidíš a více se objeví.” Equus
V Bibli se píše: “Mzda za hřích je smrt,”
To je pravda, když minete cíl, minete přítomnost, tak jste mrtví k opravdovému životu.
Ježíš řekl: “Slyšením budeš slyšet, ale ne rozumět. Kvůli tomu jsou srdce lidí
zatvrzelá, jejich uši hluché a jejich oči zavřené.”
Jediná věc, jakou můžete proti Bohu/životu udělat je, že zavřete pravdu a život venku a
téměř každý to nyní dělá. Uzavřít pravdu a život venku je jediný způsob, jak minout cíl a
jediný způsob, jak hřešit.
Pokud znáte pravdu a život, tak nepotřebujete žádná morální pravidla, protože
spirituální lidé přirozeně dělají morální věci. Jednají s ostatními tak, jak by chtěli, aby
ostatní jednali s nimi. Vidí každého jako by to byli oni sami, vidí je pravdivě.
Slovo “apokalypsa” znamená “odhalení” a ne konec světa.
Co se chystá být odhaleno? Mohla by to být ultimativní pravda? Co ještě?
Slovo apokalypsa (odhalení): Znamená to, že pravda je zahalená, nebo ukrytá.
Pokud má Bible pravdu, tak to znamená, že ještě nikdo pravdu nezná, protože se píše,
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že téměř nikdo ji nezná. Nejvíce nábožensky založení lidé míjejí tento fakt. Kniha,
které věří, že je pravdivá, tak říká, že nikdo pravdu ještě nezná. Toto je klíčové
porozumění.
Ježíš řekl: “Bůh je Duch pravdy, kterou svět nemůže obdržet a proto nemůže
vidět Boha, nebo znát Boha.”
To vysvětluje, proč lidé věří mýtům, které nedávají žádný smysl a dokonce nevidí
pravdu, která je v té samé knize a která dává smysl. Lidé jsou buď skutečně stupidní,
nebo nějaká neviděná síla brání lidem, aby pravdu viděli.
V Bibli se píše o neviděné síle, nebo závoji. V Bibli se píše, že ultimativní pravda
nemůže být poznána až do apokalypsy. A ta teprve nyní začíná, takže většina lidí
nemohla znát ultimativní pravdu, až nyní. To je to, co se v Bibli píše.
Závoj je vytvářen naší vlastní myslí a kolektivním nevědomím, aby znemožnilo většině
lidí vidět ultimativní pravdu před tím, než nastane správná doba.
Je to masová hypnóza. Duch Svatý nás zhypnotizoval, aby nás ochránil.
Je dobré, že pravda byla skryta. Vlastně vidět pravdu dříve, než je správná doba, tak
ji to ubližuje. Tlačí to pravdu do mýtů a z proroků to dělá vyhnance, nebo je to zabíjí.To
je hlavní důvod, proč nikdo nemohl vidět pravdu, až do teď.
Ježíš a ostatní proroci zasadili semínka, která musela být zasazena, ale zaplatili za to
vysokou cenu. Semínka pravdy, které zasadili, začínají nyní růst vzkvétat a to
umožňuje naší záchranu. Skrytím pravdy a života až do nyní, kolektivní nevědomí
ochránilo pravdu a nás. Čas na pravdu musí být správný, jinak to způsobí více škody,
než užitku.
Kolektivní nevědomí nám může předat informaci, kterou jsme neznali, ale také nám
může zabránit vidět věci, které nejsou ještě vhodné v našem nejlepším zájmu.
“Dokonce i Duch pravdy, který svět nemůže ještě obdržet, protože ho není možné
spatřit, ani poznat, ale přesto ho znáte, protože přebývá s tebou, je v tobě.”
Jan 14:17
Ježíš řekl: “Přichází hodina, kdy k vám budu mluvit jasně a ne v temných
proslovech, ale povím vám jasně o Bohu.”
Kolektivní nevědomí znemožňovalo lidem vypnout jejich mysl a vidět pravdu. Závoj se
nyní začíná zvedat, takže můžeme pravdu vidět a porozumět jí. To je to, co dělá dobu,
ve které žijeme ohromnou.
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Mýty v Bibli: Učenci a lídři vlastně dělali dobrou věc, když pravdu ukryli do mýtů.
Nedělali to vědomě, ale udělali to a bylo to správné. Způsobilo to to, že téměř nikdo
v minulosti se nemohl pravdu dozvědět čtením Bible. Vše se stalo tak, jak se mělo stát.
Nikdo nemůže vidět pravdu ukrytou v Bibli, dokud se neprobudí.
Většina toho, co je v Bibli napsáno, je míněno pravdu ukrýt a ne ji odhalit. Je to opak
toho, co si lidé myslí, ale je to pravda.
Ježíš řekl: “Mám více věcí, které bych ti mohl říci, ale nerozuměl by jsi jim, ale
až Duch Svatý přijde, Duch Pravdy, tak tě provede celou pravdou. Když Duch
přijde, tak vše učiní jasné pro tebe.”
Vylepšení této knihy: Není to, že by tato kniha potřebovala změnit, jako že to jsou
lidé, kteří se potřebují změnit. Když se dostatečně vyvinuly komunikační technologie a
společnost a když je správný čas pro lidi, aby viděli pravdu života, tak ji uvidí v této
knize i s těmi nějakými chybami, které obsahuje.
Zabíjení proroků: Poznat pravdu před tím, než je ten správný čas, vás mohlo zabít
díky hlupákům a fanatikům. Ze všeho nejméně vás to učinilo nežádoucím a
vyhnancem.
Zemřeli pro pravdu: Gandhi, Lincoln, Lennon, Ježíš, King, Kennedy a mnoho dalších
zemřelo za pravdu. Zemřít za pravdu je ten nejlepší způsob, jak zemřít, ale žít pro
pravdu je mnohem lepší. Díky Internetu je nyní šíření pravdy mnohem bezpečnější.
Ignorace zabíjí.
Náboženští fanatici jsou ti nejnebezpečnější hlupáci, protože si myslí, že dělají tu
správnou věc, že to dělají pro Boha. Pravdou ale je, že mají mentální problémy a že
dělají práci ďábla a ne Boha. Neexistuje nic horšího, co by člověk mohl udělat. Vlastně
to ubližuje vrahovy více, než jeho oběti. V minulosti to mohlo být odpuštěno, díky
ignoranci, ale nyní již ne.
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Okno Příležitosti
Lidstvo nebude nikdy schopno žít pospolu v harmonii a míru. Nikdy nebylo a nikdy nebude.
Je to nemožné, protože to není pravá přirozenost lidstva. Skutečná přirozenost lidstva je
bestie. Lidé mohou a odolávají tomu, ale nemůže to být změněno odoláváním a
potlačováním. Pouze pravda to může překonat. Lidstvo bude vždy reagovat jako lidstvo,když
dojde k nějakému ústrku a ono vždy k nějakému ústrku dojde. Když se to stane, tak
většina lidstva bude reagovat jako zvířata, kterými jsou a stáhnou všechny s sebou do
animální úrovně.
Bestie musí zemřít a jediný způsob, jak ji zabít je pomocí pravdy.
Jediný způsob, jak se bestie zbavit je u zdroje. Bestie musí být překonána, aby se mohla
zrodit spirituální bytost. Pokud bestie nezemře, tak zemře celá lidská rasa. Jsme v
nevyhlášené mentální válce o tento svět.
Lidé to mají pozpátku, nejste znovuzrození, pouze zemře vaše animální mysl.
Spirituální bytost se ve skutečnosti nenarodí, protože je stále ve vás a je pouze ukrytá
myslí. Spirit se nemůže narodit, protože je nesmrtelný, ale mysl může a musí zemřít.
Váš spirit je uvězněný vaší myslí a pouze pravda ho osvobodí.
Nyní je ten čas: Tak poznáme, že nyní nastala ta doba, vidět ultimativní pravdu. Je to nyní,
nebo nikdy. Poprvé v historii může lidstvo zničit samo sebe a udělá to.
Ježíš řekl: “Pouze meč pravdy může setnout bestii.”
Mysl rozděluje lidi a téměř každá mysl je z bestie, proto by lidstvo nikdy nebylo schopno žít
společně a na dlouho přežít.
Lidstvo musí zemřít, aby spirituální bytosti mohli žít. Obětujeme bestii za Boha.
Je zajímavé, jak ve starých testamentech lidé vždy zabíjeli a obětovali zvířata Bohu.
Byl to nejlepší způsob, jak potěšit Boha. Nyní to dává smysl.
Pravda sjednotí lidi, protože zabije mysl z bestie a transformuje je do jejich spirituálního já.
Naše spirituální já jsou všechna stejná, jsou čistá láska, takže se přirozeně k sobě hodí a
nemají žádný problém spolu vyjít. To samozřejmě neznamená, že budeme jako banda
identických, nic necítících robotů. Opak je pravdou. Lidské osobnosti budou více rozdílné
a budou mít v sobě mnohem více života, než mají nyní. Budeme jako hromada velkých a
dobrých dětí.
Je důležité si pamatovat, že svět nebe, bude vypadat téměř úplně stejně, jako ten, ve kterém
žijeme nyní. Nestaneme se unisexuální, všichni si navzájem podobní, nebo se dokonce příliš
změníme. Pouze se zbavíme bolesti a utrpení. Uvědomuji si, že je obtížné si to představit,
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ale to je to, co se vzestupně odhaluje, když pracujete jako prorok. Vidíte, jak by to fungovalo
a jak prosté to je. Nyní ukrýváme, nebo odmítáme všechny závažné věci, takže sociální druh
žití bez uvědomování si hrozné stránky života nyní. Jediný rozdíl je, že v nebi to nebude
skutečně existovat.
Aby jste se mohli znovu narodit, tak musíte zemřít ke svému starému já, ale je to více
proměna.
Proměna: Důvod, proč se to stane a pokračuje to a není až tak děsivé je proto, protože si
uvědomíte, že jste mnohem víc, než jenom člověk, kterého svět naprogramoval, aby jste si
myslel, že jste, jenom to, co jste a svět je mnohem více, než jakým způsobem si myslíte, že
je. Je bezpečnější, zabezpečenější více uspokojivý, atd. Jste tím, čím jste byli, ale o mnoho
víc, tak že příliš nepřicházíte o to, co jste měli, nebo nezemřete pro to příliš, jak se to stane
velmi malým procentem toho, čím se stanete. To je, proč si nikdo nevšimne této ohromné
změny, protože vždy můžete ukázat lidem své staré já, na které jsou zvyklí, ale vy vidíte
sebe a svět naprosto nově a jinak.
Pamatujte, co Ježíš řekl: “Ustup za mě Satane, stojíš mi v cestě!” Ježíš se nezbavil, nebo
nepřestal bojovat s ďáblem (myslí), on pouze nad ní přebírá kontrolu a posunuje ji na místo
do pozadí, za život.
Je řečeno, že lidstvo je mezi zvířaty a Bohem, ale to je zavádějící. Když přijde na změnu
z člověka na spirituální bytost, tak je to černé, nebo bílé. Buď jste, nebo ne. Když se změníte,
tak se navždy stanete novou životní formou.
Od slávy ke slávě: Je zde perioda proměny, ale jste zvířetem, dokud neprojdete proměnou.
Jak ji jednou uděláte, tak se již nikdy nevrátíte do zvířete.
Není to ale cíl cesty, protože život je každý den novější. Stále budete růst na spiritu a na
milosti. Jdete od slávy ke slávě, zrovna tak, jak se píše v Bibli.
Člověk je lano, natažené mezi bestií a supermanem. Lano je nad propastí.
Friedrich Nietzsche
My jsme utlumili bestii ve většině lidí, ale lidstvo je pouze zvíře hned pod povrchem, které se
vynoří mnohem divočejší, než kdy předtím. Je potřeba času, aby jste mohli převzít kontrolu
nad svou myslí, ale můžete započít proměnu hned tu minutu, co poznáte pravdu a změníte
perspektivu, ke svému spirituálnímu já. “Život”, nebo větší vnímání, bude následovat, někdy
rychle, jindy pomalu, každý je jiný.Vaše prostředí vám může pomoci, nebo ublížit.
Houpací trik: Mysl má mnoho nástrojů a triků, aby vás udržela od toho, aby jste udělali
kontakt s pravdou a životem. Jeden z nejmocnějších triků je jít z jednoho extrému do
druhého. Uprostřed je to, kde to vše je, ale musíte být tam a totálně vědomi. Lidé hledají
pravdu a lásku na všech špatných místech. Hledají všude, kromě přítomnosti, jediném místě,
kde to vše existuje.
Musíte žít v přítomnosti a svézt se na každé vlně, najít svoji věčnost v každém
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okamžiku. Henry David Thoreau

Problém a řešení jsou prosté, ale je stále možné, že lidstvo mine malé okno
příležitosti. Lidstvo si myslí, že se věci budou stále jen zlepšovat a zlepšovat. Opak
je pravdou. Věci se nemohou stále jen zlepšovat, protože to ve fyzickém světě není
možné. Tam se to pohybuje sem a tam, od dobrého ke špatnému a tak podobně. Vše
se zhorší a až se to stane, tak to se bestie vynoří na povrch. Stačí se jenom podívat
na naší krvavou historii, aby jste si udělali obrázek.
Hlupákovo ráj: Tyto stabilní časy přejdou, protože to je přirozenost přírody, která se
mění. Může to být důsledek globálního oteplování a kruté počasí, nebo válka.
Celosvětový hladomor by mohl být příčinou a přijde brzy. Až bestie dostane hlad, tak
prodá svoji duši, aby se nažrala. Tak jistě, jako že se svět bude otáčet, tak jistě se něco
stane a naše skutečná přirozenost se projeví. Musíme provést naší transformaci před
tím, než se to stane. Žijeme v hlupákovo ráji, v hradu z písku, v domku z karet a vítr
se začíná zvedat.
Nyní se to nemůže stát: Lidé si vždy myslí, že se to nemůže stát za jejich života,
protože jsou příliš civilizovaní a chytří, aby dovolili, aby se to stalo. Před stoletou válkou
a morem, který zabil téměř polovinu evropské populace, tak zde byla téměř tři století
relativního míru a prosperity. Byl to věk věk světla, před věkem temnoty. Temnota
následuje světlo. Počasí se najednou trochu ochladilo, jenom o pár stupňů a civilizace
se rozpadla. Stalo se to tak přirozeně a stane se to znovu. Malá změna v teplotě
vlastně kontrolovala většinu z lidské historie.
To nejhorší následuje po tom nejlepším: V přírodě se vždy stane to nejhorší, když
je vše nejlepší. Když si zvíře užívá pití vody, jídla, nebo páření, tak jsou nejvíce roztržitá
a s největší pravděpodobností budou napadnuta a sežrána. To nejhorší se stane, když
se to nejlepší děje a my v tom nemáme žádnou vyjímku. My jíme, pijeme, máme sex
jako nikdy předtím. Jsme tím zaujatí a to nás dělá slepými a nebezpečí přichází naším
směrem.
Lidé si myslí, že jim se to nikdy nemůže stát, když je jisté, že se jim to stane.
Lidé si myslí, že zrovna jim se nic skutečně špatného nestane a že se to děje pouze
těm ostatním. To je jeden z nejmocnějších klamů vytvořených myslí.
Pravda je, že každý zemře, takže to nejhorší se zcela jistě stane. Stejné je to ze
všemi pohromami, ať člověkem vytvořenými, nebo přírodními, jedno je jisté. Jednou
se to stane.
Přírodní pohromy se stanou i lidem, kteří znají pravdu, ale spirituální bytosti celou situaci
nezhorší tím, že se z nich stanou násilnická zvířata.
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Sociální nepokoje: Jsou to sociální nepokoje, které přichází po velkých přírodních
katastrofách, kterým se spirituální lidé vyhnou. Tyto nepokoje se často projevují jako, války
a sociální chaos, který způsobí mnohem větší škody, než sama katastrofa.
Spouštěč katastrof: Navíc k počasí tu jsou další spouštěče. Amerika byla nejvíce
prosperující zemí před tím, než se zhroutil akciový trh a poslal celý svět do deprese. Před
zhroucením bohatí lidé nosili cylindry a fraky na večírky.
Světlo vždy svítí nejvíce před tím, než zhasne. Noc následuje den.
WWII: Druhá světová válka začala ten samý rok, kdy vyšel film Kouzelník ze země Oz a kdy
zábavné muzikály byly nejpopulárnějšími filmy. Ve filmech nebylo ani zdaleka tolik sexu a
násilí, jako dnes. Lidé byli uhlazenější a přátelštější než dnes, nezamykali dveře a neměli
alarmy v domech.
Lidé byli mnohem civilizovanější mezi světovými válkami, než jsme dnes my.
Muži nosili obleky a ženy šaty a obé byli mnohem více classy, než jsou dnes. Měli lepší
mravy a více se navzájem respektovali. A i přesto všechno se sebrali a zabili navzájem přes
padesát milionů lidí. Pokud se to mohlo stát předtím, tak nyní se to stane mnohem snadněji,
rychleji a může to být mnohem horší.

Musíte uznat, že lidská společnost se stala mnohem podivnější, ztracenější a o mnoho
nebezpečnější. Musíme čelit faktu, že se nám to stane, pokud neuděláme něco zásadního,
abychom to zastavili. Je to jenom přirozený cyklus. Ty nejvíce optimistické časy vždy
předcházely ty nejtemnější. Věci před většinou pohrom byly zrovna tak, jako jsou dnes,
lidé byli v polospánku.
Je to jako rychle řídit na klikaté horské cestě se zavázanýma očima. Pokud se lidstvo
neprobudí, tak nemá absolutně žádnou šanci.
Lidstvo je ve stavu hypnózy a musí se probudit.
Lidé se nezměnili. Jediný rozdíl, který tu nyní je, že je tu mnohem více lidí a jsou mnohem
odcizení, zmatení, zranitelní a o mnoho více nebezpeční.
Vkládali jsme mnoho vajec do jednoho košíku.
Centralizovali jsme všechny životní nezbytnosti. Jídlo, voda a elektřina, na čem jsme nyní
závislí, to vše může být velice snadno přerušeno a poslat nás zpět k zákonům džungle
během pár dní.
Lidem by mohla začít docházet během pár dní pitná voda a to by uvolnilo bestii. Pokud
začnou lidem chybět základní životní prostředky, tak tu máme svět, kde jeden požírá druhého
velice rychle. Lidé mívali svoje vlastní studny a přístup k dalším přírodním zdrojům pitné vody
a to má nyní velice málo lidí.
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Naše samotné přežití je nyní vydáno na milost sociálnímu systému a ten funguje, protože
společnost mu to umožňuje, aby mohl každý den fungovat. Pokud se společnost položí, byť
jenom na pár dní, tak tento systém, na kterém jsme životně závislí se položí s ní.
Je to hlava 22. Společnost nemůže existovat, bez život podporujícího systému, ale pokud se
položí, tak bude obtížné, pokud ne přímo nemožné, ji znovu nastartovat před tím, než
zemřou miliony lidí, po všem tom zabíjení. Nikdy předtím se to ještě nestalo, ale my jsme
také nikdy předtím nepotřebovali centrální život podporující systém. Jinak se to v minulosti
již stalo mnohokrát, ale v daleko menším rozsahu.
Nemyslete si, že se to nemůže stát. Stane se to, pokud se brzy neprobudíme do pravdy.
Bylo by to mnohem horší, než cokoliv, co se přihodilo v minulosti.
“Nevím, jakými zbraněmi se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté se bude
bojovat kameny a klacky.” Albert Einstein
Nejdůležitější a nejnebezpečnější rozdíl je, že nyní máme nukleární zbraně. Jedna
termonukleární bomba, může disponovat větší destruktivní silou, než všechny konvenční
bomby použité ve všech předešlých válkách. To nevěstí nic dobrého.
“Uvolněná síla atomu, změnila vše, změnila způsoby našeho myšlení a takto nás řídí
k bezpříkladné katastrofě.” Albert Einstein
Jediné co potřebujete, je se podívat na obsah našich filmů a hudby, aby jste věděli, kde jsme.
Násilí je ve filmech a hudbě na velmi vysoké úrovni. Před poslední světovou válkou jsme měli
Binga Crosbyho, který zpíval Bílé vánoce. Nyní máme na školách děti, které zabíjejí další
děti, sériové vrahy. Bylo mnohem méně pravděpodobné, že nastane druhá světová válka
tehdy, než to je pravděpodobné nyní.

Malé jiskry zapalují velké ohně: Další světová válka se formuje být válkou mezi
náboženstvími a to ji udělá mnohem horší, než byly předchozí války. Potřebujeme
vidět pravdu v náboženstvích, místo bojování.
“Existují pouze dvě nekonečné věci, vesmír a lidská blbost.” Albert Einstein
První světová válka začala díky zastřelení jednoho člověka druhým člověkem.
Následkem byly miliony dalších vypálených výstřelů. Šlo o zabití člena královské
rodiny. Vše se stalo kvůli cti královské rodiny, něčeho, co pro ostatní neznamenalo
vůbec nic, ale byla to jiskra v explozivním světě. Nebyla to žádná velká pohroma, ale
započalo to největší krvavou lázeň v lidské historii. Tento jediný výstřel spustil
řetězovou reakci, která zaplavila celý svět. Druhá světová válka byla prodloužením té
první. Hitler by se nikdy nedostal k moci a neudělal to, co udělal, kdyby nebylo té první
války a následné finanční deprese.
K tomu, aby svět znovu vzplanul, není zapotřebí mnoho. Zase bude stačit jedna malá
jiskra a náš svět začne doslova explodovat, nukleárními explozemi tentokrát. Jiskry
poletují na Středním Východě a svět je jako sud prachu. Nemohlo by to být více
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nebezpečné a mnoho lidí si to ani neuvědomuje, což to činí ještě nebezpečnějším.
V Bibli se píše, že svět bude tentokrát zničen ohněm. Nukleární zbraně by to zvládli.
V Bibli se také píše, že svět byl již jednou zničen vodou, což není pravda, takže její
předpověď, že svět bude znovu zničen, se pravděpodobně nestane, pokud se včas
probudíme. Nemyslím si, že by byla kompletně zničena celá lidská rasa, bez ohledu
na to, co se stane, ale mohli bychom zabít většinu lidstva a posunout naši civilizaci
zpět o tisíce let, pokud si nyní nedáme pozor. Šťastní budou ti, co to nepřežijí.
Soužení: Šance jsou dobré, že uvidíme nebe na Zemi, ale než se to stane, tak bychom
mohli zažít dosti krušné časy. Mohlo by být temněji, než přijde úsvit, ale na tom
nezáleží, pokud by úsvit přišel.
Doba temna: Mohlo by to také jít opačným směrem a být to ta nejhorší doba, jako
všechny války minulosti postavené na sobě. Lidstvo může kolektivně spáchat
sebevraždu a jakýkoliv přeživší by žili v nejtemnějším věku v historii. Můžeme mít
tisíce let temnoty, nebo tisíce let světla, podle toho, jak se nyní rozhodneme.
Budoucnost bude naše nejhorší noční můra, nebo náš nejlepší sen, který se stane
skutečností. Bible to nazývá soužením a má trvat sedm let, ale nikdo neví, kdy
skutečně nastanou tvrdé časy, jak zlé budou a jak dlouho budou trvat.
Natahování pružiny: Byli jsme ve velmi mírumilovné, produktivní a stabilní periodě od
konce Druhé světové války. Je to ta nejdelší perioda relativního míru a prosperity,
kterou tolik lidí kdy zažilo. Je to jako natahovat pružinu, takže vyvažující perioda
přichází a mohla by vystřelit nazpátek najednou. Když se podíváte na naší historii, tak
uvidíte, že se to dělo každých pár let a my jsme měli velkou krvavou lázeň. Je to cyklus
a pokud se nezměníme, tak bude cyklus pokračovat.
Ultimativní pravda je jediná věc, která tomu může zabránit.
Pokud má soužení nastat, tak nastane brzy. Transformace člověka a soužení by mohly
nastat ve stejnou dobu, ale šance jsou proti tomu.
Musíme se změnit, pokud chceme, aby se svět změnil. Svět je naším odrazem.
Dělej seno, dokud slunce svítí.
Může se stát něco, co lidstvo skutečně postraší tak, že se probudí, ale pokud se to
stane, tak to již bude pro většinu lidí pozdě. Není to nutné a ti, kteří si projdou změnou
předtím, než se to stane, tak budou rádi, že si jí již prošli. Těžké časy dají moc bestii
a to způsobí, že transformace bude pro mnoho lidí těžká a pro mnohé nemožná. Přežití
bude naše jediná starost.
Spirituální bytost nemůže být zraněna ničím, co se stane.
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Nic nemůže zranit toho, kdo zná pravdu, takže si musíte dát záležet, aby jste ji znali.
Žití v míru a harmonii je skutečná přirozenost spirituálních bytostí, takže když nastanou
tuhé časy, tak nezačnou mezi sebou bojovat a zabíjet se navzájem, ale začnou mezi
sebou spolupracovat, aby dosáhli toho nejlepšího, dokud to zlé nepřejde. Spirituální
bytost zvládne a dokonce si i užije cokoliv příroda, nebo jiný člověk na ně hodí, protože
to dělá život zajímavějším. Pokud zůstaneme na animální úrovni, tak najistotu budeme
brzy zažívat krvavou koupel. Pokud se změníme ve spirituální bytosti a bude nás
dostatek a zvládneme to dostatečně rychle, tak je zde dostatečná šance, že se tato
krvavá koupel nepřihodí. Pokud se ale přihodí, tak to na spirituální bytosti nebude mít
žádný vliv, protože spirituální bytost nemůže tratit.
Musíme pouze za života překonat naši mysl. Musíme rozpoznat, co se děje a zařídit se
podle toho. Začínáme vidět dvě cestu a musíme si vybrat tu pravou.
Lidé si mohou vybrat cestu strachu, nebo cestu lásky, pokud to je pravda.
Bůh/život používá med a bič, nebe a peklo, aby dostal lidi na tu správnou cestu. To
zafunguje, až lidé uvidí pravdu. Pokud ji neuvidí, tak to fungovat nebude.
Tato kniha má pouze jeden účel a to ukázat lidem pravdu. Když lidé uvidí pravdu,
tak půjdou po cestě do nebe. Není o tom třeba přemýšlet.
Věk mysli: Můžete si myslet, že zavrhuji mysl, tu mysl, která vytvořila vše, co nyní
máme. Já neříkám, že mysl je něco špatného, já pouze říkám, že mysl je dvousečný
meč. Mysl udělala mnoho pozitivního a pokud se to nezmění, tak se to zhoupne na
opačnou stranu a udělá mnoho negativního a nebude to dlouho trvat.
Věk spiritu: Jsme prostě na nového vrcholu, konce jedné éry a počátku nové. Je to
konec éry mysli a počátek éry spiritu. Může to být hladká přeměna, pokud včas
rozpoznáme pravdu.
Já mysl nezavrhuji, udělala svoji práci a udělala ji dobře. Udělala spoustu dobrého, ale
brzy udělá mnoho špatného. Nemáme jinou volbu, než se vyvinout mimo ni, nebo
v blízké budoucnosti bude mít za následek největší katastrofu v naší historii.
Budoucnost: Pokud bestie převládne, tak víme, co se stane, protože známe naší
krvavou a násilnou historii, ale mnoho lidí si nedokáže představit, jak by vypadala naše
budoucnost, kdybychom začali poznávat pravdu.
Zbytek našeho současného života: V minulosti jsme museli bojovat a zabíjet,
abychom mohli přežít. Nyní v krátkém úseku, lidstvo již nemusí ubližovat, nebo ničit
ostatní svého druhu, aby mohlo přežít. Nemusíme již žít, jako zvířata ze kterých jsme
se vyvinuli. To znamená, že máme čas na změnu. Když se my změníme, tak se zbytek
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světa změní s námi.
Poprvé v naší historii se můžeme tento svět proměnit v nebe.

Nebe
Většina lidí není schopna vidět animální svět jasně. Každý, kdo je schopen ho jasně
vidět, tak vidí, že je tak hrozný, jak jen může být, tedy, pokud si nemyslíte, že hnán
hladem, zavraždit a sníst vaše příbuzné bytosti je krásné. Animální pravda je tak
hrozná, jak jenom může být, ale božská pravda je tak krásná, jak jen může být.
Viděním pravdy obou říší pohání evoluci zvířat, aby se vyvinula ve spirituální bytosti.
Je zde mnoho mýtických popisů nebe. Ukazovali nebe, které je nahoře v oblacích a
každý nosí bílé oblečení. Vypadá to velice nudně a i by to bylo. To skutečné nebe, to
ve kterém se ocitnete poté, co zemřete, pokud znáte pravdu a život, místo, kde by jste
mohli žít v příštích pěti minutách a bude žít za méně než sto let, to skutečné nebe není
nudné. Je mnohem zajímavější a naplňující, než si dokážete představit, nebo já dokážu
zcela popsat.
Tato sekce vám představí základy, jak to bude. Váš příští život v nebi bude hodně
podobný světu tak, jak je nyní, pouze lidé budou spirituální bytosti. Není to jeden požírá
druhého svět, tak jak to je nyní ve zvířecím světě. Je to metaforicky řečeno, jeden
miluje druhého svět. Bude to vypadat, jako ty nejlepší části nynějšího světa. Budou zde
pozitivní rozdíly lidí a kultur tak, jak je můžeme vidět nyní a dokonce ještě víc. Nic,co je
zvenku vás, se zase tak moc nezmění. Příroda je příroda a ta se nikdy fundamentálně
nezmění. Jediná věc, která se kompletně změní, je vaše perspektiva a uvědomování
si. Jste spirituální bytostí a lidé okolo vás jsou také spirituálními bytostmi. Nebe bude
skoro stejné tak, jak žijeme nyní, jenom bez těch částí, bez kterých se nám bude žít
lépe.
Pokud to je možné, tak to někde v nekonečném vesmíru existuje.
V Bibli se píše: “Nebude žádného smutku a bolesti, budou překonány.”
Vyvinout se mimo bolest: Poté, co zemřeme a znovu se narodíme, tak fyzické části
našeho mozku a našeho nervového systému, které vytvářejí a distribuují bolest, strach,
smutek a ostatní negativní aspekty našeho současného života, již nebudou součástí
našeho nového těla. Vyvineme se mimo ně. Budeme cítit jenom tolik bolesti, abychom
věděli, že jsme zraněni, nebo nemocní a nic víc.
V nebi již nebude existovat žádná velká bolest.
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Ty části mozku, které jsou zodpovědné, za cítění bolesti a dalších nechtěných pocitů, v
našich nových tělech prostě nebudou. Budeme zapojeni pouze pro potěšení a
naplnění.
Fyzické potěšení přijde a odejde, jako v tomto životě, ale nebude zde žádná veliká
bolest, nebo nechtěné pocity a emoce a budeme vždy naplněni duchem Boha.
Pouze potěšení: Znovu se narodíme s těly, které mohou vnímat potěšení lépe, než je
můžeme cítit nyní, ale naše těla nebudou schopna vnímat negativní stránku života.
Stále budeme motivovaní dělat věci, protože budeme stále chtít cítit to potěšení, při
dělání různých věcí. Spirituální život nepotřebuje med a bič (potěšení a bolest), ale
pouze med. Potřeba stravování se a množení se v kombinaci s přírodním prostředím,
budou kontrolovat, co děláme, zrovna tak, jako nyní. Jak jsme dříve poukázal, fyzický
svět se nemůže změnit a stále existovat.
Strach a bolest = síla evoluce: Už více nepotřebujeme krutou bolest, smutek, strach a
další negativní emoce k vývoji. To jsme potřebovali v minulosti, strach a bolest
posilovaly evoluci. Je to zvířecí strach z bolesti a smrti, který je motivuje, aby se vyvinuli
a tak se tomu lépe vyhnuli. Je to hlavní síla za veškerou animální evolucí.
Posiluje to evoluci lidstva k tomu, aby se stali spirituálními bytostmi. Jak se píše v Bibli,
strach z Boha/života, je počátkem moudrosti. Až budete znát ultimativní pravdu, tak
máte moudrost, tak je evoluce u konce a už více nepotřebujete strach a bolest. Už
více nepotřebujeme strach a krutou bolest, nebo jiné negativní aspekty života,
abychom se vyvinuli. Z toho důvodu, negativní aspekty života budou vyřazeny, při
změně vašeho těla, do nového spirituálního.
Příroda/Bůh nikdy ničím nemrhají a pokud něco již nepotřebujete, tak to mít nebudete.
Pokud znáte ultimativní pravdu, tak již nepotřebujete zažívat negativní stránku života a
proto ji mít nebudete. V nebi budeme mít všechna pozitiva s určitým množstvím
negativ, aby to dalo lepší definici životu. Všechna ta negativa, co jsme měli v minulých
životech byla určena k podněcování evoluce a to do chvíle, kdy budeme schopni vidět
pravdu a život a zde nyní jsme.
Navždy mladí: Díky genetickému inženýrství a pokročilé lékařské vědě, tak nikdo
nezestárne více, než do rané dospělosti a nikdo nezemře na žádné nemoci.
Žít tisíc let: Budeme mít velice dlouhý život a nikdy nezestárneme, protože stárnutí je
svým způsobem nemoc a my to vyřešíme. Lékařské důkazy a zákony
pravděpodobnosti říkají, že budeme žít okolo jednoho tisíce let. Použijeme genetické
inženýrství ke zpomalení stárnutí do naší rané dospělosti, takže dětství bude trvat tak
dlouho, jak budeme chtít. Tak si užijeme dětství o mnoho déle.
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Syn sebe sama: Krátký život byl nutný pro biologickou evoluci. Poté, co dosáhnete
toho, co biologie dokáže, tak již není třeba, aby byl život krátký. Biologicky jsme se
vyvinuli téměř tak daleko, jak je to přirozeně možné. Nyní se vyvineme mentálně,
dokud nepoznáme pravdu a život a nezrodíme se v syny člověka.
Nehody se v nebi budou stále dít a lidé budou umírat na jejich následky. Naše fyzická
těla budou stále smrtelná, jako jsou nyní. Nikdo skutečně nechce tělo, které nemůže
zemřít. Mohou nastat situace, kdy se budete chtít ze svého těla dostat a začít nanovo
v novém těle. Když je vaše tělo při nehodě pohřbeno zaživa při zemětřesení, nebo
lavině, nebo když je sežehnuto plameny tak, že jej již není možné dát do pořádku, tak
byste v takovém těle jistě nechtěli dále žít. Takové věci se mohou a budou dít, takže
smrt je nutná. Lidé fyzicky nezestárnou do více, než jejich dvaceti jedna let, nebo
budou kdy nemocní, ale nakonec bude vaše tělo zničeno tak, že již nepůjde opravit.
Budete rádi, že jej můžete vyměnit za nové. V nebi se nikdo smrti bát nebude. Smrt
a zrození budou považovány za jednu událost, čímž ve skutečnosti jsou. Budeme žít
s poznáním, jak smrt a zrození ve skutečnosti fungují poprvé v historii. A to dělá
celý ten rozdíl.
Tímto způsobem to může být, mělo by být a bude pro ty, kdo se dozví pravdu.
Vše, dokonce i hmyz, baktérie a ryby se dostanou do permanentního nebe, na místo,
kde nejsou žádní predátoři, pouze býložravci. Bude limitovaná bolest a zármutek a
90% času budeme zcela naplněni a 10% času částečně. Toto je cesta, jak by to mohlo
být, mělo být a bude.
Jediná otázka je, kdy k tomu dojde? Já tipuji, že to nebude trvat déle, než do dalšího
života, nebo tak brzy, jak je to jen možné.
Na Zemi jednou nastane nebe a je otázka, kdy se to stane. Mohlo by se to stát za
dvacet let, nebo taky za dvacet milionů let. Na tom nezáleží, protože až zemřeme, tak
se tam narodíme a z naší vlastní perspektivy neuplyne žádný čas. Každý, kdo pracoval
jako prorok dostatečně dlouho, aby se změnil, tam bude. Další se vrátí do animálního
světa v příštích generacích, kde je mnohem více lidí, tisíce a dokonce miliony,
pracujících na šíření pravdy a vytvářejících nebe na Zemi.
Bez predátorů by se život na animální úrovni mohl reprodukovat pouze do té chvíle,
než by vyčerpal potravinové zdroje a pak vymřel hlady, což je skoro stejně hrozné, jako
být sežrán zaživa. Život, který zná pravdu a život, bude kontrolovat svoji populaci a
nikdy se nepřemnoží. To je důvod, proč pravda vytvoří nebe, má to praktickou hodnotu.
Okusit smrt: Když v nebi zemřete, tak se zase v něm narodíte jako dítě, a začnete
nový život. A tak to půjde napořád. Když se náboženských knihách píše, že budeme žít
navždy a neokusíme smrt, tak mají na mysli spirituální smrt. Již se nikdy nevrátíme k
žití, jako mrtvé lidstvo, jak nyní jsme. Fyzická smrt je část dokonalosti.
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Ježíš řekl: “Přišel jsem, aby jste mohli mít život, kvůli způsobu, jakým nyní žijí, je
živoucí smrt.”
Budete se smrti snažit vyhnout i v nebi. Nebude to tak hrozné, jak to je nyní, ale
budete se snažit vyhnout ze všeho nejvíce. Rozdíl je v tom, že se jí nebojíte a není to
bolestivé, pouze to dělá život zajímavějším. Smrt nebude bolet, nebo se jí nebudeme
bát, ale bude to pořád velké přerušení života a vždy, pokud to bude možné, tak se jí
budete snažit vyhnout. Fyzická smrt je čas od času nutná, aby život mohl být dokonalý.
Když znáte pravdu a život, tak by jste způsob, jakým funguje neměnili, ani kdyby
jste mohli.
Soběstačný: Trend být soběstačný bude pokračovat, ale zrovna tak závislost jednoho
na druhém. Obojí má svoje výhody a nevýhody a rovnováha najde cestu, jak to bude
nejlépe fungovat. Nechceme, aby každý člověk žil jenom sám pro sebe a tak se oddělil
od společnosti. Chceme opak, abychom se spojili a pracovali pro vzájemný benefit.
Jediný důvod, proč je dobré se stát soběstačným je, že potřebujete méně od ostatních
a můžete dát více těm, kteří to potřebují.
Naše spotřeba energie šla po dlouhou dobu nahoru. Postupně začne jít opačným
směrem a my jí budeme potřebovat méně a méně. V blízké budoucnosti vyřešíme náš
energetický problém. Nové technologie udělají elektřinu dostupnou pro každého a bude
téměř zadarmo.
Nekonečný pohyb: Vesmír sám sebe pohání, takže to je perpetum mobile. Není tu
žádný nedostatek energie a my zjistíme, jak využít levně a bezpečně tento nekonečný
zdroj energie v blízké budoucnosti.
Nebeská technologie: V nebi budou technologie postupovat navždy. Vše, co je možné
udělat, tak uděláme. Navážeme kontakt s mimozemským životem. Necháme si staré
věci, jako je hudba, klasická auta, motocykly, šaty, domy, atd. To nejlepší ze starého
bude smícháno s novým.
Skvělá auta, lodě, koně a vše co máte rádi, to vše bude s námi v nebi. A vy
budete moci navždy dělat to, co budete chtít.
Představte si ten nejlepší romantický film, jaký jste kdy viděli, odstraňte všechny myslí
vytvořené špatné chvíle a dostanete obrázek, jak to bude vypadat v nebi. Je to protože
romance je ta nejpříjemnější věc, jaké jsou lidské bytosti schopny. Ženy budou stále
ženy a muži stále muže, ale bez špatné strany. Téměř každý mladý člověk by byl
zainteresován v nějaké skvělé romanci, kdyby mohl. V nebi bude každý mladý a
zdravý, takže budou zainteresováni ve vztazích z těch samých důvodů, jako nyní my.
Souhra mezi mužem a ženou, rodinou a dětmi bude jádrem každé rodiny. Budeme žít
tak přirozeně, jak lidské bytosti žijí, pouze tím nejlepším způsobem. Spirituální bytosti
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jsou lidské bytosti. Příroda vždy zůstává stejná, protože se nemůže změnit a stále
existovat. Pouze mysl se může změnit.
Stále budeme mít potřebu se množit, nasytit a chtít uspět, to se nikdy nezmění.
Nikdy nezačneme naši výživu uspokojovat ve formě pilulek, protože jídlo je tak dobré.
A nezačneme se reprodukovat umělým způsobem ze stejných důvodů. Přidejte
veškeré potěšení, které máte z věcí, které chcete v životě skutečně dělat, přidejte
kompletní naplnění a odeberte všechna životem vnímaná negativa a dostane
představu, jak to v nebi bude po většinu času vypadat. Přírodní katastrofy se budou
stále dít. Příroda (Bůh) bude mít kompletní kontrolu přes naše životy zrovna tak, jak
má nyní, takže naše životy se budou měnit s ní. Příroda bude stejná, včetně
příležitostných pohrom, ale to vás v nebi neotravuje. Jen to slouží k tomu, aby život
byl mnohem zajímavější, napínavější a více romantický. Příroda je to, co pohání
dobrodružství života.
Bůh/život je Příroda a pokud ji vidíte jasně, tak je to magické království. Můžete si
myslet, že na tohle nejste, že je toho tak nějak moc. Možná na to nyní nejste, nebo
dokonce o to ani nemáte zájem. V nebi o to budete mít zájem a budete z toho nadšeni.
Budete žít život o jakém můžete nyní jenom snít. Jako žena budete krásná a jako muž
budete hezcí. Každý bude mít téměř dokonalé tělo. Každý bude nebojácný, zdravý,
mladý, odlišný a navždy zcela naživu.
Krása je v oku pozorovatele: Lidé nebudou vypadat všichni stejně. Všichni budou
odlišní, ale spirituální bytosti budou vidět každého, jako krásného. V nebi můžete žít
dokonalý život. Život může být dokonalý, protože život je sám o sobě dokonalý.
Dokonalost je přirozený stav věcí, to jenom naše mysl to kazí.
Tímto způsobem to bude pro všechny, kdo se dozví pravdu.
V nebi budete navždy mladí, zdraví, silní, krásní, nebojácní, chytří, vtipní, zábavní a
navždy zcela naplněni. Je to tak dobré, jak to jen může být, lepší, než si dokážete
představit, nebo já popsat.
V nebi bude láska reflektována láskou navždy.
Toto není nebe: Toto není ještě nebe a pokud nepoznáme pravdu, tak se tam
nedostaneme poté, co zemřeme. Náboženské knihy obsahují pravdu, ale jsou špatně
vykládány. Lidé se začínají probouzet, takže naděje tu je.
Slovo “evangelium” znamená “dobrá zpráva”
Svatá pravda: Když porozumíte tomu, co se v Bibli skutečně píše, tak je to
ta nejlepší zpráva. Můžete pomoci vytvořit místo, kde není predátorů v lidském světě,
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kde silní nezneužívají slabé a kde není žádná bolest, nenávist, nebo konflikt jakéhokoli
druhu. Trvá to navždy a jediné, co musíte pro to udělat je vidět život (Boha) tak, jak
skutečně je. To je ta nejlepší možná zpráva a je to doslovně svatá pravda, to, co
evangelia skutečně říkají, je zde poprvé odhaleno. Až do teď, téměř nikdo nemohl znát
dobrou zprávu v evangeliích, ale nyní můžeme. Vše, co musíme udělat, vědět, že víme,
změnit naše mysli a otočit to celé, dokud můžeme.
Nyní máme klíče k nebi. Jediné, co musíme udělat je s nimi otočit.

Vyvinout se za naší animální
přirozenost
Rostliny: Rostliny jsou nevědomé formy života. Jsou jako vaše ruka, nebo noha. Jsou
živé, ale ne vědomé. Nevědomý život podporuje vědomý život. Jste spojeni se stromy a
ostatními rostlinami tak jistě, jako jste spojeni se svými údy. Jste také spojeni se Zemí,
vzduchem a všemi neživoucími věcmi, atd, protože nám umožňují život.
Vše ve vesmíru je zrovna tak vaší součástí, jako třeba vaše kůže. Někteří lidé si myslí,
že lidé jsou tak nějak odděleni od zbytku přírody. Pravda je, že jsme součástí přírody.
Mělo by být zcela zřejmé, že vše je částí celku. Nic není v pravdě a životu odděleno.
Jsme vzájemně závislí na všech částech reality.
Historie naší přírody je také naší historií, protože jsme její součástí.
Bez rostlin bychom zde nebyli. Dávají nám fyzický život tím, že nás živí jak přímo, tak
nepřímo a podporují náš spirituální život jejich samotnou přítomností. Můžete se otevřít
kdekoliv a kdykoliv, ale nejjednodušší je žít v přítomnosti (zejména pro začátečníky),
když jste v přírodě. Kempování, túry, lodě a další aktivity venku v přírodě se stanou
mnohem populárnější. Zahradničení doma a farmaření v komunitách se stane
populární. Spirituální bytosti přinesou do našich životů tolik přírody, jak je to jen možné.
Každý bude fandit zeleni a žít život, který pomáhá přírodnímu prostředí. Ostatně i Bible
říká, abychom se tak chovali. Životní prostředí bude svaté pro každého, kdo poznal
pravdu.
Lidé mají mylnou přestavu o zvířatech, která žijí v divočině. My jsme vyrostli na
příbězích kreslených zvířátek a neuvědomujeme si, jaký je ve skutečnosti život zvířat
žijících v divočině. Je to doslovně jeden požírající druhého, predátoři a jejich oběti,
sežrat a být sežrán.
Příroda je krásná pouze tehdy, když se nedíváte na přirozenost přírody.
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Veškerý zvířecí život je jako žít se sériovými vrahy na každém rohu, kteří vás sní a
nebude tu žádná policie, nebo zbraně, které vás ochrání. Taková je realita animálního
světa. My jsme tam byli (v jejich kůži) po více než 99% našeho života na Zemi a stále
tam ještě jsme. Ještě nejsme z lesa venku.
Pouze lidé a jejich zvířecí miláčci umírají na stáří. Většina zvířat v divočině je
sežrána, než stačí dosáhnout vysokého věku. Žijí ve velice brutálním a divokém
světě.
Když my chceme něco k jídlu, tak si prostě zajdeme do obchodu, nebo do restaurace.
Ještě před nedávnem jsme museli jít ven, chytit si nějaké zvíře, zabít ho, vyvrhnout,
a uvařit k jídlu. Museli jsme na tom pracovat od rána do večera, abychom mohli mít
dostatek jídla k přežití. Zabralo nám to skoro veškerý čas a když jsme selhali, tak jsme
zemřeli hlady. A při tom všem lovu, jsme až do nedávna sami byli loveni, uloveni a
sežráni. Divoký život je neustálý boj o přežití. Ještě před deseti tisíci lety, jsme byli
potravou pro jiná zvířata. Téměř žádné zvíře neumírá na stáří. Většina je zabita jinými
zvířaty. Je to jako mít sériového vraha, který nás všechny zabije ještě předtím, než
dosáhneme středního věku. To není dobrý způsob, jak odejít a drží vás v animálním
cyklu.
Naše děti byly preferovaná potrava a hladovění a jejich snězení bylo realitou až
donedávna. A stále je pro nižší zvířata, která žijí v divočině. To je důvod, proč zvířata
mají tolik mladých, protože většina z nich bude sežrána. A vidět svoje děti, jak jsou
sežrány není žádné štěstí.
Domácí mazlíčci (pets): Psi a kočky jsou další na řadě se stát člověkem poté, co
zemřou, protože se od nás naučili, co to je být člověkem. My jsme jim pomohli se
vyvinout tím, že jsme jim umožnily jednat méně instinktivně.
Všechna zvířata kromě člověka žijí v přítomnosti, což lidem v jejich blízkosti umožňuje
snáze žít v přítomnosti. Psi učí bezpodmínečné lásce. Psi jsou tam blízko k
Bohu/životu, jak se žádné jiné divoké zvíře nemůže dostat. Pes (dog) je pozpátku
(God) Bůh. Náhoda? Bůh je bezpodmínečná láska. Jsou mnohem blíže k živoucí
pravdě, než jejich majitelé. Psi nám pomáhají se vyvinout k Bohu/životu a my jim zase
pomáháme se vyvinout v člověka. Je to skutečná shoda stvořená v nebi.
Kočky (cat) neznamená nic pozpátku, ale také nám pomáhají a my zase jim a to i
přesto, že to nikdy nepřiznají. Kočky nám ukazují, jak být nezávislí, soběstační a
cool. Mají chladnou lásku. Obojí jsou výjimečná zvířata, která nás mohou mnohé
naučit. Hrají velkou úlohu v naší transformaci a my zase v jejich. Každý by měl mít
pets.
Nebe na Zemi: Možná budeme, nebo nebudeme schopni v této době vytvořit pro lidi
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nebe na Zemi, ale docela jistě ho můžeme vytvořit pro naše zvířecí miláčky. Měli
bychom to udělat už jenom kvůli tomu, že můžeme a budeme se díky tomu cítit dobře,
že můžeme pro nějakou živou bytost něco takového vytvořit. Oni žijí v přítomnosti a
odrážejí lásku, která je jim věnována zpátky k vám, takže to naplňuje váš život zrovna
tak, jako ten jejich. Je tu také možnost, že v příštím životě se někteří z nás mohou stát
něčí zvířecí miláček, zrovna tak, jako predátoři a jejich oběti si vyměňují místa v jejich
dalších životech, jak se vyvíjejí na evolučním žebříku.
Lidé by mohli dělat to samé s jejich pets. Pracujeme na vytvoření nebe pro lidské
bytosti, ale dělejte to také pro psy, kočky a další mazlíčky i pro farmářská zvířata.
To je to, co spirituální bytost dělá.
Zvířata jsou blíže, ale také dále od nebe: Zvířata mají méně myslí blokující vstup z
jejich smyslů, tím pádem zažívají mnohem více života, než lidé. Žijí v přítomnosti a
jsou mnohem více naplněni a blíže k živoucí pravdě, než jsme my. Mohly by tak mít
kratší cestu, ale nikdy nemohou překonat ten poslední kousek a to je instinktivní mysl.
Prvotní hřích: Bible to nazývá prvotním hříchem. S touto částí mysli se již narodíte.
Bestie uvnitř přichází na tento svět ve vašem těle, jako instinktuální mysl. To je důvod,
proč nás Bible všechny nazývá hříšníky, všichni míjíme cíl.
Bible říká, že všichni nedosahujeme slávy Boží.
Jinými slovy nikdo nedosahuje slávy pravdy a života.
Neživte bestii: Nekrmte bestii chamtivostí, drahými věcmi, drogami, nezdravým jídlem,
sexem, atd. Abyste se mohli vyvinout mimo vaší animální přirozenost, tak nemůžete
bestii servírovat to, co ona chce. Musíte dělat to, co bestie dělat nechce a místo
vyhledávání požitků hledejte pravdu.
Celou cestu: Žádná lidská zvířata nejsou blízko Bohu/životu a dokonce i když
dostáváte 99% života přicházejícího k vám, tak to není ani blízko, jako když to je 100%.
99% s Bohem stále není být s Bohem. Planeta může mít 99% hmoty hvězdy, ale stále
to nebude hvězda. Je to to poslední procento, který jí rozžhne a vytvoří z ní hvězdu,
která září světlem. Stejné to je s lidmi. Musíte jít celou cestu, aby jste se stali
spirituálními bytostmi. Dostat se blízko není dost.
Mysl vs mysl: Potřebujete mysl člověka, aby jste mohli překonat animální mysl. To je
důvod, proč jsme se vyvinuli z nižších zvířat v člověka. Není možné se dostat do nebe
z místa, kde se nyní nacházejí. Musíte znát intelektuální pravdu, myšlenkovou, nebo
slovní pravdu před tím, než se můžete od mysli zcela separovat. To je důvod, proč
nyní jste tam, kde jste. Musíte vědět, že mít mysl je přirozené. Musíte vědět, že ve
skutečnosti jste spirituální bytost a znát přirozenost spirituálních věcí. Musíte vědět,
že zemřete a znovu se narodíte. A musíte vědět o protějšcích a vyvažující síle.
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Musíte znát “pravdu” tohoto světa, než můžete obdržet další. A pokud zvířata, kromě
člověka toto vše znát nemohou, tak nemají žádnou šanci se osvobodit od mysli a
dostat se do nebe. Nejdříve se musí biologicky vyvinout v člověka, aby mohli dostat
stejnou příležitost, jako máme my. Lidstvo, na druhou stranu, se může vyvinout dále
a to bez potřeby měnit tělo. Můžeme se sami v sobě zrodit, jak se píše v Bibli.
Ježíš řekl: “Pokud je Satan rozdělen proti sobě, jak by potom mohlo jeho
království stát? Pokud Satan povstane proti sám sobě, tak nemůže zůstat, ale
nastane jeho konec.”
Jinými slovy, když Satan (mysl) jde proti sobě, tak převezme nad sebou kontrolu. To
Satana změní ve vašeho Anděla Strážného a to vás zachrání od animálního světa.
Překonali jste animální svět a proměnili se ve spirituální bytost.
Bible říká, že Krist setne Antikrista pravdou.
Když lidé poznají pravdu a život, tak budou mít mysl Krista a použijí pravdu proti silám
klamu, aby klam vymýtili z povrchu Země.
Animální mysl: Lidé, kteří se snaží vyčistit od svojí mysli se obvykle v krátkém čase
naučí, jak na krátkou dobu vypnout vědomou úroveň mysli a dál již nepokračují. Je to
proto, že si myslí, že to zvládli a jsou svobodní. Život je mnohem více naplňující bez
vědomé mysl, která ho blokuje.
Když se vědomá mysl uzavře, tak se ocitnete na vědomé úrovni všech nižších zvířat.
Budete stejně vědomí jako psi, kočky a ostatní nižší zvířata. Je to tak naplňující, že se
tam lidé zastaví. Je to ta poslední a nejsilnější iluze. Neznamená to, že budete vidět tak
dobře jako orel, nebo slyšet jako pes. Všechna zvířata mají speciální smysly, která jsou
silnější, než u ostatních zvířat a pomáhají jim přežít a vyvíjet se. Náš speciální smysl,
který je nadřazený nad všemi ostatními zvířata byla a je naše mysl. Mysl nám dala
ohromnou výhodu a posunula nás tam, kde jsme nyní, na vrchol potravinového žebříku,
ale není to stále dost. Ti nejblíže jsou nejdále.
Vše se to točí kolem uvědomování si svého prostředí. Naše mysl nám umožnila si
uvědomovat na naprosto nové úrovni vnímání. Nejenom že nám dala sílu chápat
animální svět, ale dala nám i sílu, abychom se mohli dále vyvinout a manipulovat
s naším prostředím, jako žádné jiné zvíře, ale jsme stále jenom chytrá zvířata.
To, co lidstvo v minulosti dělalo a mohlo dělat v budoucnosti, nemá precedent v
animální říši a lidé to považují za dané. Je to ta nejkrásnější a nejzázračnější věc,
jaká může být. K tomu musíte pouze znát pravdu a svojí mysl využít v jejím plném
potenciálu a tak překonat animální říši.
Když se dozvíte pravdu, tak se začne zavírat vědomá a nevědomá část mysli a odejde
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do pozadí. Je to tak dobrý pocit a je to tak naplňující, že si lidé neuvědomují, že tu je
ještě něco mezi nimi a Bohem/životem. Je, a je to instinkuální část vaší mysli, nejhlubší
část vaší mysli. Tato se sama nezavře s ostatními částmi mysli.
Instinktivní mysl je velice mocná a je těžší jí vidět oproti vědomé mysli. Svoji vědomou
mysl vidíte, když se pokoušíte dostat do kontaktu se svými smysly. Když jsou čisté, tak
dostáváte veškerý život, který k vám přichází a víte, že vědomá mysl již není ve vašem
životě. Instinktivní část mysli neblokuje příliš smysly, ne tolik, aby se to dalo poznat,
takže používaní metody vidění nebude fungovat. To je to, co ji dělá nejnebezpečnější
částí vaší mysli. Je obtížné a děsivé ji překonat. Instinktivní mysl se manifestuje jako
strach, karnální láska, sexuální pud, chamtivost, nenávist zrovna tak jako rasismus a
další zvířecí agresivní a divoké chování.
Hitler a Mason jsou příklady, kteří měli charisma a presenci díky žití bez vědomé mysli
po většinu času. To jim dalo jejich moc, ale bez vědomé mysli, která by kontrolovala
instinktivní mysl, tak dostanete velmi charismatického super predátora. Hitler byl více
organizovaný a Mason zase více spontánní, ale jinak byli na stejné úrovni. Překonali
strach, ale ne agresi. Byli charismatičtí, nebojácná a agresivní a my všichni velmi dobře
známe výsledky takového stavu mysli.
Hitler ani Mason nevěděli, že žijí bez vědomé mysli, protože je svobodně nevypnuli.
Nevěděli, že nemají žádné svědomí. Oni doslovně ztratili svou mysl a nepřevzali nad ní
kontrolu tak, jako to dělá spirituální bytost. Pouze ti, kteří znají pravdu mohou vypnout
svoji mysl.
Ujít většinu cesty a pak se zastavit před překonáním instinktivní mysli, by se
mohlo obrátit v pohromu. To vypustíte bestii v plné síle.
“Pouze ti, kteří riskují jít příliš daleko, mohou zjistit, jak daleko se jeden může
dostat.” T.S. Elliot
Musíte překonat naplnění a strach z toho, jít dále. Pokud se zastavíte, tak se z vás
stane velice nebezpečné zvíře. Proto je tak důležité se stále otevírat, dokud se
nespojíte s Bohem/životem. Poznáte, až se to stane.
Nechcete trávit mnoho mnoho času užíváním si bestie v její čisté formě, protože je to
hodně nebezpečné. Pokud jednáte agresivně a není v přímé sebeobraně, tak jste ji
ještě nepřekonali.
Ježíš řekl: “Hledač by se neměl zastavit, dokud nenajde. Poté, co najde, tak bude
zneklidněn. Poté, co překoná zneklidnění, tak bude ohromen a poté to vše
opanuje.”
Poslední država mysli: Až začnete překonávat instinktivní mysl, tak budete mít pocit,
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že umíráte. Strach vás obvykle zastaví od pokračování dále, dokud si neuvědomíte, že
to není smrt, že to je zrození. To umíráte do svého mysl-já a začínáte se rodit do
svého spirituálního já. Dokonce i když si myslíte, že to už máte za sebou, tak stále
pokračujte v otevírání se, neboť to bude lepší a lepší. Zastavit se vhledání, nebo
otevírání se znamená, spirituálně zemřít. Jak se píše v Bibli, půjdete od slávy ke slávě
a nikdy to neskončí. Klíčem je, nikdy se nezastavit v hledání více a chtění více pravdy
a života. Nikdy to nekončí, protože život je nekonečný.
Počátek a konec: Instinktivní mysl je to poslední, co vás drží v animální říši. Animální
život započal s instinktivní myslí a taky s ní skončí. Poté, co ji překonáte, tak je váš
duch volný.
Důvod, proč je to tak těžké ji vidět a tak těžké ji překonat je, protože náš spirit strávil s
instinktivní myslí přes 700 milionů let. S podvědomou a vědomou myslí jsme strávili
pouze kolem 10 tisíc let. Je těžké ji překonat, ale mnozí z nás mohou a překonají ji.
Ostatní se zastaví před instinktivní myslí a budou působit mnoho potíží, díky své
charismatické přítomnosti.
V tomto životě se toho nikdy nezbavíme, Je to více, že to vidíte, když se to ukáže.
Vždy to číhá a je to jako lev. Ježíš říká, že musíte být bdělí.
Vše, včetně cesty k osvícení je dvousečný meč. Cena za mnoho lidí, kteří dojdou
osvícení je, že mnoho lidí ujde pouze část cesty a stanou se více nebezpečnými
zvířaty. Mnoho lidí, kteří ujdou pouze část cesty se stane charismatickými politiky, ale
my budeme vidět, za co jsou. Ostatní lidé žijící v mysli, budou vždy problémem se
kterým budeme muset na tomto světě žít. Bible nás varuje před beránky ve vlčím
rouše.
My budeme vědět, kteří to jsou, kvůli způsobu, jakým se chovají. Jak Ježíš řekl,
budeme znát lidi podle jejich skutků. Pokud někdo žije v mysli, tak se to ukáže.
Jak John Lennon řekl: “Jednu věc, kterou nemůžete skrýt je, když jste uvnitř
zmrzačený.”
Dokud všichni lidé, kteří žijí v mysli nebudou pryč, tak se s nimi budeme muset zabývat.
Jenom mít okolo sebe mysli, zejména ty silné, téměř znemožňuje být kompletně bez
mysli a být otevřený přítomnosti po dlouhou dobu.
“Skvělý duch je vždy oponován průměrnou myslí.” Albert Einstein
Dobrá zpráva je, že pokud jednou poznáte skutečný život, spojíte se s Bohem/životem,
tak znáte Boha/život navždy, protože kolektivní nevědomí vás nikdy nenechá
zapomenout. Budete schopni částečně žít v pravdě a životu po zbytek tohoto života a
poté, co zemřete, tak se narodíte na místě, kde budete moci žít v pravdě a životu po
celou dobu, protože všichni okolo vás bude v přítomnosti.
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Moje doktrína je: “Žij tak, aby tvé největší přání bylo žít znovu, to je povinost, pro
každý případ, kdyby jsi znovu žil.” Friedrich Nietzsche
Jako dítě, ale ne dětský: V budoucnosti si budou lidé hodně hrát. Budeme dětští, ale
ne jako děti, nebo nezodpovědní. Budete naplněni životem dokonce ještě více, než děti
jsou.
Vůdci: Pokud bude pravda v blízké budoucnosti viděna většinou lidstva, tak se lidská
rasa vyvine mimo vůdce a následovníky a dalsší skutečné rozdíly mezi lidmi. Budou
lidé, kteří budou více populární, než jiní, ale to bude tak vše. Půjde to sem a tam,
do života k životu, jako vše ostatní.
“Ten, který nedokáže řídit sám sebe, tak bude komandován. To je přirozenost
všech žijících stvoření.” Friedrich Nietzsche
Budeme mít vládu, ale nebude to nic velkého. Většina toho budou dobrovolníci na
částečný úvazek. Místo vůdců budeme mít učitele ultimativní pravdy.
“Už více nebudou chudí, ani bohatí. Obojí vyžaduje příliš mnoho námahy. Kdo
chce stále vládnout? A kdo se podvolit? Obojí vyžaduje příliš mnoho námahy.
Kdokoliv kdo nesouhlasí se dobrovolně odchází do izolace. Friedrich Nietzsche
Lidé, kteří znají ultimativní pravdu povedou sami sebe. Půjdou tam, kam láska směřuje.
Poslední slova Buddhy: “Buď světlem pro sebe.”
Skuteční muži: Lidé vždy říkají: “Bojuj jako muž.” Pravdou ale je, že pouze zvířata
bojují. Skuteční muži a ženy nikdy nebojují, pouze v sebeobraně.
Nebojácnost spirituální osoby odpudí většinu potenciálních násilníků, ale i tak se může
stát, že budete napadeni. Bohužel, sebeobrana může být jediným východiskem, do té
doby, než tu budeme mít nebe na Zemi. Pouze si zapamatujte, že během našeho
vývoje v evoluci, jsme si museli projít miliony bojů na život a smrt. Pokud si budeme
muset skrze pár dalších, tak to není žádná tragédie. Pokud máte tu možnost zavolat
policii, tak je nechte to udělat za vás. Jsou na to připraveni a je to jejich práce. Boj
je pro vás pouze východisko z nouze, když to nejde jinak.
Ušli jsme již dlouhou cestu a většina lidí v civilizovaném světě se již nikdy více nebude
potřebovat fyzicky bránit, ale pokud máte smůlu a jste napadeni, tak víte, co by
spirituální bytost udělala a proč.
Bolest a strach byly nejlepšími spojenci mysli/ďábla. A navíc k vytváření vší té
nenávisti, klamu a odtržení, tak se vaše mysl pokouší zavřít smysl pro cítění bolesti.
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Nefunguje to a bolest je cítit stejně silně. Problémem ale je, že smysl pro cítění zůstane
zavřený i potom, co již je bolest pryč. Lidé se pokouší schovat před bolestí a skončí
schováváním před skutečným životem.
Když se mysl pokouší uzavřít bolest, tak neuspěje, ale uspěje v uzavření vašeho
vnímání skutečného života. Je to ta nejhorší dohoda, jakou můžete udělat. Dokud se
nedostanete do nebe, tak musíte obejmout celý život a to včetně fyzické bolesti. Je to
Bůh, jako vše skutečné. Cokoliv se stane v přítomnosti je Bůh. Pokoušet se ignorovat
Boha/život je ta nejhorší věc, jakou můžete udělat. Je to jediný hřích, jaký je. Milovat
Boha znamená být otevřený všemu v přítomnosti po celou dobu.
Musíte přijmout hořké i sladké, co život přináší.
Musíte si pamatovat, že bolest přejde a bude kompenzována stejným množstvím
potěšení. Bůh je v bolesti, tak jako je v celém životě. Můžete mít bolest a přitom být
stále naplněni, plni života, plni Boha. Nikdo nemá rád bolest, každý se bude vždy snažit
vyhnout se bolesti, když to půjde, ale když ne, tak je musíte vsáknout do sebe vydržet
a počkat, až odezní. Proč se snažit se jí mentálně vyhnout, když to stejně nejde?
Musíte přijmout vše, co k vám přichází, ať to je, co to je. Nemůžete vypnout bolest bez
toho, aniž by jste vypnuli i život.
Bolest a strach jsou nástroje ďábla.
Můžete si vzít prášky proti bolesti, aby jste bolest zastavili, nebo alespoň zmírnili,
kdykoliv se vám bude chtít, ale nikdy nezavírejte svoji mysl přítomnosti. Pokud se
pokoušíte vyhnout přítomnosti, tak se vyhýbáte Bohu. Když přijde na Boha, tak je to
vše, nebo nic.
Oddělení spirituálních bytostí od zvířat: Je jednoduché být kompletně otevřený, když
je život dobrý, skoro každý to dokáže. Když jsou ale časy těžké, tak potom je to
nejtěžší. To je to, co odděluje spirituální bytosti od zvířat. Je to křest ohněm. Těžké,
nebo ne, musíte zůstat otevření přítomnosti po celou dobu. Musíte po tom toužit celým
svým srdcem, bez ohledu na to, co to je, vpustit to dovnitř a obejmout to, jako
skutečnou lásku. Pokud nemilujete každou část života, tak nemilujete ani Boha.
Zapojení: Jak jednou budete znát ultimativní pravdu, tak budete schopni se zcela
oddělit od strachu, společně se všemi negativními věcmi, které mysl vytváří, ale ne od
fyzické bolesti, protože ta je zapojena do našich těl. Někteří lidé dokáží mentálně bolest
na krátkou dobu potlačit, ale většina ne. Prášky mohou pomoci, ale ne vždy a také k
nim nemusíte mít zrovna přístup. Pokud není žádný způsob, jak se tomu vyhnout, tak
proč to vůbec zkoušet?
Fyzická bolest bude bolet tak dlouho, jak dlouho budeme v současném těle. Poznání
rovnováhy vám pomůže se skrze to dostat, ale nezastaví jí to. Bolest je zapojena do
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našich těl. Většina bolesti v našich životech jako smutek, diskomfort je mentální, výtvor
naší mysli.
Bolest je koncentrované potěšení: Malá bolest je vyrovnaná spoustou potěšení.
Nikdy se nemůžete cítit tak dobře, jako se můžete cítit špatně. Ta nejhorší bolest je
mnohem horší, než to nejlepší potěšení. Bolest, zejména z úrazů je mnohem
koncentrovanější a intenzivní. Bolest/potěšení není nikdy rovnocenná v intenzitě a
trvání. Pár minut extrémní bolesti může mít za následek měsíce dobré nálady, nebo
hodiny potěšení.
Faktor bolesti: Poté, co znáte pravdu a začnete se otvírat životu, tak se začnete více
obávat nebezpečných situací. Je to přirození a očekávané, říká vám to, že jste na
správné cestě a více si uvědomujete.
Strach může sloužit pozitivnímu, nebo negativnímu účelu, tedy bude záležet na tom,
jak se na něj budete dívat. Může mít mocný negativní efekt, když mu dovolíte vás zavřít
a učinit vás méně si vědom přítomnosti. Nikdy se nepokoušejte se mentálně schovávat
před čímkoli. Použijte strach jako odrážku k dostání se do přítomnosti.
Strach je velké pozitivum, když ho využijete k tomu, aby vás dostal více do přítomnosti,
aby jste si více uvědomovali život. Strach vás může učinit si více uvědomovat, být více
v přítomnosti a být více motivován poznat a šířit pravdu.
Strach je největší nástroj mysli k vaší kontrole, ale když na ním sami převezmete
kontrolu, tak se to celé dokola otočí. Může být použit, jako největší nástroj k
osvobození sebe sama od mysli. To, co je nyní váš největší nepřítel, se může stát
vaším největším přítelem.
Udělejte ze strachu svého přítele. Podívejte se na kojota, jak žije v neustálém
strachu a jak si tím pádem uvědomuje vše, co se okolo něho děje. Dostaňte se do
strachu, když se objeví a použijte ho k otevření sebe sama k Bohu/životu. Už mu nikdy
nedovolte, aby vás znovu zavřel.
Jak Marlon Brando říká na konci filmu Apocalypse Now: “Musíte z horroru udělat
svého přítele, jinak to bude nepřítel, kterého se budete bát.”
Marlon nebyl placen za jeho skvělé hraní, ale za jeho skvělou přítomnost. Strach nikdy
ve skutečnosti zcela neodejde, protože je to reflexní odezva na nebezpečné situace a
je polo zapojen do našeho těla. To nejlepší, co můžete udělat je separovat se od něho,
vidět ho jako myslí vytvořenou věc, kterou je a nikdy mu nedovolit, aby vás kontroloval.
Válka: Války se prostě vytratí. Lidé si ani nebudou moci představit, že kdy byly. Celých
posledních deset tisíc let bude viděno jako Doba Temna, patetické a ošklivé časy, které
si nikdo nebude chtít ani pamatovat.
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Proč lidé, kteří chtějí stejnou věc mají konflikty? Je to ta nejpitomější věc, když
se na to podíváte z perspektivy pravdy a života. Poté, se lidé probudí, tak
všechny konflikty z různých důvodů zaniknou a tím hlavním bude přežití.
V minulosti jsme museli bojovat pro omezené zdroje, abychom mohli přežít, takže to
bylo nutné. Nyní je opak pravdou a jenom to musíme včas vidět. Nyní již nemáme
žádné důvody, abychom mezi sebou bojovali a máme všechny důvody, abychom
spolupracovali a přežití je ten hlavní. Pravda a komunikace bude klíčem.
Věk lidstva: Bude vystaven v muzeích. Věk lidstva bude hned vedle exhibice
jeskynních lidí.
Milujeme, jak naše celebrity upadnou v násilnické zvířecí chování.
Zajímat se o takové věci je vlastně dobré, protože vidíte, jak bohatí a slavní to nemají
zase tak dobré a také uvidíte, jak jsme stále ještě blízko džungle.
Před tím, než můžete udělat správnou věc, tak musíte vědět, co to správná věc je.

Druhý návrat
Druhý návrat: Bude zde druhý návrat, jak se píše v Bibli. Krist se vrátí, když necháte
vejít pravdu a život. Vrací se zpět skrze naše těla, jako spirit a pravda.
Ježíš řekl: “Jsem ve spiritu a v pravdě.”
Ježíš řekl: “Svět mě již neuvidí, ale ty mě uvidíš, protože já žiji a ty budeš žít také,
ty jsi ve mě a já v tobě.”
Spirituální lidé se nebudou chovat tak, jako Ježíš před dvěma tisíci lety. My budeme
naše vlastní osoba a budeme dělat naše vlastní věci. Ježíš nechodil okolo a
nepapouškoval věci proroků, kteří tu byli před ním a tak ani dnešní spirituální lidé
nebudou opakovat věci po něm. Takzvaní Křesťané chodí a opakují věci, co řekl, aniž
by ani věděli, co znamenají. To z nich dělá nepřítele pravdy a života.
Ježíš odhalil nová odhalení ultimativní pravdy, aktualizoval pravdu. Spirituální lidé také
aktualizují pravdu, udělají, co udělal Ježíš a tak budou skutečnými následovníky Ježíše
a tím pádem prvními skutečnými křesťany.
Jediná věc, kterou budeme mít společnou s Kristem před dvěma tisíci lety, že budeme
také znát pravdu a život a budeme také žít život spirituální bytosti.
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My nemusíme osobně říkat pravdu, tak jak to musel dělat Ježíš. My to řekneme na
Internetu. Někteří lidé to budou dělat osobně, tak jako lidé v organizovaných
náboženstvích, ale většina bude prostě žít život a šířit pravdu a život aniž by o tom
někdo věděl.
Já neříkám, že Ježíš nebyl božský, on byl, já jen říkám, že všichni můžeme být
jako on.
Proroci: Většina lidí si myslí, že proroci žili před stovkami let, ale pravdou je, že zde
bylo mnoho moderních proroků. Nejvíce recentní byli v showbusinessu a umění.
Nechte mi povědět o čtyřech nejmocnějších.

The Beatles jako proroci
“Žití je snadné s očima zavřenýma, nedorozumění je vše, co vidíš.”
Strawberry Fields Forever
The Beatles byli sami o sobě jako ostatní lidé, ale hudba a verše, které proudily skrze
ně, obsahovaly kouzlo a zprávy z míst mimo dosah mysli. Oni říkají, že nevěděli, že
jejich písně obsahovaly něco jiného.
Vzpomínám si, jak jsem poprvé slyšel písničku od Beatles. Byl to v únoru 1964, jenom
pár měsíců po tom, co byl president Kennedy zastřelen. Každý se nacházel v podivném
zděšení. Já jsem kráčel domů ze školy (šestý stupeň) s kamarádem a šli jsme okolo
sousedova domu. On byl starší a byl cool. Stavěl v jeho garáži závodní auta a jeho
rádio bylo vždy na plný pecky. Zrovna hráli písničku, která zastavila mojí chůzi.
Jednoho studeného a pošmourného dne, vítr mi foukal do vlasů a já jsem slyšel:
“Pokud tu je cokoliv, co chceš, nebo cokoliv, co můžu pro tebe udělat, prostě na
mě zavolej a já ti to pošlu s láskou ode mne tobě.” My jsme tam stáli na rohu a
poslouchali celou písničku v tichosti.
Já jsem byl ohromen. Můj kamarád řekl “ta písnička se jmenuje “From Me To You.” Ta
kapela se jmenuje The Beatles a mají účesy jako Moe of the Three Stooges.” Šlo to
rovnou skrz mě a zdálo se to povědomé i neznámé ve stejnou chvíli. Byl jeden z těch
řídkým momentů, které nikdy nezapomenete a které změní váš život.
Vražda Kennedyho byla jedním z nich. Já jsem ztratil svoji nevinnost a Beatles mi ji
zase vrátili. Já jsem šel z beznaděje do všechno je možné a nebyl jsem sám. Zdálo se,
že to postihlo každé dítě na světě.
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V té době nebyl žádný nedostatek skvělé hudby. Nemůžu ani říct, že se mi ta písnička
líbila, nebo nelíbila. Byla prostě jiná, jako z jiné planety. Nikdy jsem nic takového
neslyšel ani nikdo jiný. Bylo to určitým způsobem divné, protože oni zpívali takové
hloupé věci, jako nějaké děti a měli účesy, jako malé děti.
Jejich písničky říkaly věci jako: “Ona tě miluje jé,jé,jé, Chci tě držet za ruku” a tak
podobně, což bylo fakt divné, ale mělo to mocnou vitalitu a radost. To přitáhlo mojí
pozornost. Slova byla prostá a přímá a vypadalo to, jako by mluvili přímo k vám a ne
k nějaké neznámé dívce, jako jiné písničky.
Před Beatles jsme všichni chtěli vypadat jako James Dean a pokoušeli jsme se být
cool. Poté, co se Beatles ukázali, asi okolo alba Rubber Soul, nebo Revolver, tak jsme
přestali nosit boty a začali si nechávat narůst vlasy. Nastal čas jít svou vlastní cestou
a dostat se do života. To byl začátek dlouhé párty pro mě a mnoho dalších děcek.
Filmy Animal House a American Graffity popisovaly, jakým způsobem vypadali lidé,
auta a hudba v roce 1963 zrovna před tím, než se Beatles objevili. My jsme měli naši
hudbu rádi a nehledali jsme nic nového. Já mám pořád tu hudbu rád a hot rods
(silná auta). Hudba před Beatles byl ten nejlepší rock n roll který kdo kdy udělal.
Na tom ale nezáleželo, protože Beatles to stejně změnili. Jejich síla byla ohromující.
Nic takového se nikdy předtím, ani potom nestalo.
To je to, co udělalo to, co dělali tak neobvyklým a magickým.
Síla přírody: Já neříkám, že jejich hudba byla lepší. Mě se více líbila hudba před tím,
ale oni byli lepší. Byl to celý balík. The Beatles byli silou přírody a všechny děti byly
tou silou smeteni.
Filmy: Potom vyšel film “A Hard Dayś Night.” Lidé se přece takhle nechovali. V té době
to byly velice konzervativní časy. Vidět skupinu vzrostlých mužů, jak skáčou dokola a
hloupě se po celý ten film chovají, byl šok, přinejmenším. Byl to ten nejsměšnější film,
jaký byl kdy natočen. Bylo to jako komedie, ale nebyla to komedie, bylo to mimo popis.
Bylo to poprvé, co jsem je viděl dělat něco jiného, než hrát písničku. Nikdo jiný se
takhle nemohl chovat, aniž by se něco stalo, ale jejich hudba byla tak dobrá, že
nezáleželo na tom, co dělali.
Viděl jsem ten film v létě 1964. Bylo mi jedenáct a viděl jsem to v divadle s mnoha
dívkami kolem. Pár z nich v tom divadle křičelo, jako by byly na živém koncertě.
Pamatuji si, že jsem se cítil nepohodlně, protože se mi vůbec nelíbilo, jak ti muži jednají
hloupě v té době a zrovna, kdy jsem chtěl pomalu odejít, tak začali hrát písničku.
Začíná to s “A Hard Dayś Night”, potom “I Wanna Be Your Man” a “Don't Bother Me”.
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A pak mě permanentně usadili s písničkou “All My Loving.”
V této písničce mluví k nám. Zpívají v ní: “zatímco jsou pryč, tak budou psát domů
každý den a pošlou nám všechnu svojí lásku ” a to dělají. Je to prorocké, protože jsou
pryč a pořád nám posílají svojí lásku, zrovna tak, jak říkají ve svých filmech, nebo
zpívají ve svých písničkách. Taky to svědčí o tom, že budou vždy pravdivý, vždy byli a
že právě nyní zjišťujeme jak moc to je pravda.
Já jsem si tenkrát neuvědomoval o čem ten film byl. Ukazoval kontrast mezi mladou
generací a starým establishmentem. Dělali vše, co mohli, aby vypadali jako hlupáci, ale
starší generace stejně vypadala ještě hloupěji, falešně a mizerně. To byl skutečný
začátek, to vše nechat být.
Když se podíváte na lidi, na jejich raných koncertech, tak si všimnete, že mezi ječícími
holkami bylo pár kluků a mnoho z nich nosilo oblek a mělo vlasy na ježka. To je
konzervativní. Ti kluci tam seděli, popřípadě stáli a měli ve tvářích hloupý výraz. Vůbec
nechápali, co se děje. Vůbec nechápali, proč jejich slečny tak ulítly. Ony křičely, nebo
plakaly, počůraly se, nebo rovnou omdlely.
Děvčata mohou stáhnout lásku přímo ze vzduchu a taky to dají každému vědět, když
se to děje. The Beatles pouze vložili mnoho lásky do vzduchu a ty holky to prostě
obdržely a reflektovaly to zpátky k nim. Nejsou to jenom The Beatles. Holky ječely na
spoustu idolů, ale jako vše, Beatles to vytáhli na novou úroveň. Na jejich prvních
koncertech ten dívčí jekot zněl jako vzlet tryskového letadla.
Není to tak moc o tom, co jiného udělali těm dívkám, je to o tom, co udělali celé
společnosti. Oni přinesli něco, co bylo mnohem více, než jenom hudbu. Časy se
proměnili, jak řekl Dylan. Doba byla velice konzervativní a Beatles přinesli velký
šok do systému.
Film byl jeden z mnoha. Poté, co to udělali, tak mnoho dalších kapel vytvořilo videa
o nich, jak jednají hloupě, ale nebylo to, to samé. The Beatles byli skutečná věc.
Dokonce se o nich natočili i TV série, které se nazývaly “The Monkees” The Beatles
udělali hloupé chování přijatelným a to nás pustilo z uzdy.
Byla to skvělá doba, být puberťákem. Vypadalo to, jako když každý týden přišli s novou
písničkou, která byla ůplně jiná a lepší, než ty před tím. To bylo v době, kdy prodávali
singly, které nazývali forty-fives. Takže napočátku jsem koupil dvě jejich písničky
najednou.
Lidé, kteří tam u toho nebyli, tak nemohou pochopit, jaké to pro dítě bylo,
poslouchat poprvé novou písničku od Beatles. To vložilo do vzduchu opravdové
kouzlo.
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Bylo to ve věku, kdy jsem se začal zajímat o holky (bylo to brzy) a já si spojoval různé
holky s různými písničkami. Do dnešních dnů, když slyším starou písničku, zejména od
Beatles, tak myslím na holku o kterou jsem měl zájem, kde jsme byli a co jsme dělali,
když jsme ji poprvé společně slyšeli. Ta dívka a ta písnička udělali takový dojem, že my
to zůstalo dodnes v hlavě. Byla to velice kouzelná doba.
A tak to pokračovalo dalších sedm let a provázelo mě to od věku jedenáct, do mých
devatenácti let. The Beatles byli soundtrackem pro celou moji pubertu. To bylo
požehnání.
Nejdříve jsem byl příliš cool pro Beatles asi tak rok, nebo dva. Jakkoliv jsem věděl, že
Beatles tam stále jsou, dokonalí, lepší, než by mělo být možné, pro smrtelníka.
Byli jako bozi šedesátek. Všechny ostatní kapely té doby, byly jenom skvělí muzikanti.
The Beatles byli něco víc a byli naše.
Mnoho lidí, kteří rozumí hudbě ví, že šedesátky byl čas hudebník králů. Každý byl
skvělý, ale Beatles byli králové králů a proto byli tak vyjímeční. Každý může nyní být
velký. Předtím ti největší něco znamenalo. Být skvělý bylo normální, ale být
neoddiskutovatelně nejlepší, tak k tomu bylo zaprotřebí kouzla.
To je důvod, proč o nich v této knize píšu. Není to kvůli jejich hudbě, ale je to
kvůli způsobu, jakým vzali za srdce a mysli téměř všech mladých lidí, když to
nemělo být možné. K tomu bylo zapotřebí kouzla.
Je to znamení. Příroda měla důvod, když je rozdělila. Nemyslíme si jenom, že to
pouze byla další skvělá kapela, takže se podíváme trochu blíže a budeme poslouchat
pozorněji.
Beatles měli X faktor a každý to tak nějak věděl, dokonce i dospělí a lidé, kteří neměli
rádi hudbu. Jako hudebníci byli neuvěřitelně dobří. Jako lidé, byli zábavní a chytří. Byli
nejsilnější hlasem generace mnoha silných a talentovaných hlasů. Díky nim, starší
generace vypadala pitomě a my zase dobře, dali nám skutečnou sílu.
Rád jsem poslouchal jejich intervia. John Lennon byl upřímnější a měl rychlejší důvtip,
než kdokoli jiný na planetě. A setřásl by kohokoliv, kdy by s ním chtěl hrát hry mysli.
Byl našim mluvčím.
Nikdo neměl větší srdce a nikdo nebyl drsnější. Bylo to něco, to vidět. Když řekl, že
jsou populárnější, než Ježíš, tak mluvil pravdu a nikdy opravdu nevycouval z tohoto
prohlášení.
Beatles nám dali sebedůvěru. Díky nim, vypadala lidská rasa speciální, jaky by byla
schopná dělat cokoli. Bylo to tenkrát skutečné kouzlo. Směřovali jsme někam do
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úžasného místa. Ukázali, že láska a pravda měly skutečnou moc.
Já jsem je považoval za dané, jako všichni ostatní a neuvědomoval jsem si, jak byli
speciální, až po letech, co už byli pryč. Vždycky jsem se myslel, že nějaká jiná kapela
převezme štafetu a bude stejně tak dobrá. To se nikdy nestalo a nyní vím, proč.
The Beatles nebyli jenom hudebníci, ale byli to také proroci.
Spirituální bytosti ví, že nepotřebujeme žádnou jinou kapelu, protože je stále máme.
Zrovna tak, jako nepotřebujeme nového Ježíše, protože stále máme jeho slova. Jediné,
co musíme udělat, je poprvé slyšet.
Spirituální událost: Hudba Beatles byla za a poháněla poslední velkou spirituální
událost. Nazývalo se hnutím lásky a míru. Dali tomu legitimitu a skvělí Beatles
“zvládneme vše a budeme se u toho bavit” vibraci.
Rozhýbali to alby jako Magical Mystery Tour, Sgt. Pepperś a Yellow Submarine a
zakončili to albem The White Album přes Charlese Mansona.
To, co se stalo nebylo jejich záměrem, ale jejich muzika na The White Album (Helter
Skelter/Piggies) byla zapojena v konci hnutí v létě 1969. Hippies už nebyli viděni tak
neškodnými. Bylo to umrtveno a pohřbeno koncertem Rolling Stones v Altamontu a
Beatles se poté rozpadli.
Stalo se to takhle: Když byl Martin L. King mladší zastřelen, tak to začalo jít dolů.
A skončilo to politicky, když Bobby Kennedy byl zastřelen. A hnutí hippies skončilo
vraždami Masona a koncertem The Stones v Altamontu. A spirituálně to skončilo, když
se Beatles rozpadli. Jak John Lennon řekl, že sen skončil.
Většina lidí cítila, že když to Beatles nedokázali, tak nikdo nemohl.
Když to oni vzdali, tak i my jsme to vzdali. V šedesátkách se staly ty nejlepší i ty
nejhorší věci, díky hudbě Beatles. Byli zapojeni v začátku i konci spirituálního hnutí.
Oni to všechno neudělali, ale byli v tom velkým hybatelem a začali to i skončili.
To je fakt.
Posun inspirace: Na konci šedesátek se inspirace přesunula z hudby do filmu, jako
Godfather, The Exorcist a mnoho dalších. Populární hudba se obrátila do disky, punku,
grunge, new wave a rapu. Všechna hudba je inspirovaná, ale do různých úrovní. V
šedesátkách byla velmi inspirovaná.
Zachránit svět: Hudba Beatles byla za mnoha velkými věcmi o kterých mnoho lidí nic
neví, jako je pád komunismu v Rusku. Jejich hudba tam byla propašována a to
pomohlo posílit hnutí, které skončilo pádem Berlínské zdi a pádem komunismu. Mnoho
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Rusů bude přísahat, že hudba Beatles byla za pádem komunismu.
Když ruské děti slyšely jejich hudbu, tak si pomyslely “Pokud demokracie
vyprodukovala Beatles, tak to musí být ten nejlepší systém.” Díky Beatles zněla
svoboda opravdu dobře a jako důsledek, možná zachránila svět před nukleární válkou.
Většina lidí si myslí, že to byla ruská válka v Afghánistánu a Reganův hvězdný obranný
systém, ale komunistický zkorumpovaný a systém bez duše, byl spirituálně zlomený a
hudba Beatles v tom sehrála podstatnou část.
The Beatles zachránili svět a pomohou to udělat znovu.
Také pomohli, aby se na západ dostaly východní meditace tím, jak byli v Indii a Lennon
pomohl ukončit válku ve Vietnamu víc, než kdokoli jiný.
V Bibli se píše: “Požehnáni jsou mírotvorci.”
The Beatles učinili Ameriku a Anglii jednou rodinou: V jednu chvíli byla Anglie
našim nejhorším nepřítelem a nyní by si nemohli blíže. Nyní jsme jako rodina. My jsme
jako jejich mladší, ale větší a silnější bratr. Pokud by někdo jiný a větší si s nimi
zahrával, tak vystoupíme nakopeme jim zadek.
My jsme jim pomohli ve Druhé světové válce, ale nyní by to bylo jiné. Nyní by to bylo
osobní. Je zde mnoho důvodů, proč bychom jim pomohli, ale ten, který by byl osobní,
tak by to byli Beatles, protože z nás udělali rodinu.
Ukryté zprávy: Aby jste slyšeli skrytou zprávu v hudbě Beatles, tak není třeba, aby
jste si je přehrávali pozpátku, jak si někteří lidé v šedesátých letech mysleli. Musíte
pouze změnit svoji perspektivu a poslouchat nazpět. Místo toho, že je písnička zpívaná
pro nějakou holku kdesi, tak je slyšíte, jako by je zpívali přímo osobně vám.
Posloucháte, jakoby ta písnička byla nová a vy jste ji nikdy neslyšeli, protože tomu tak
i je. Nikdo je skutečně nikdy neslyšel a dokonce ani sami Beatles.
V písničce “Julia” John Lennon říká: “Polovina toho, co zpívám nedává žádný
smysl, ale já to zpívám, abych vás dosáhl.” To jasně znamená, že polovina dává
smysl a druhá polovina je pouze proto, aby nás dosáhla.
Některé z jejich písniček byly zcela zjevně zpívané přímo pro posluchače a zbytek pro
nějakou dívku, ale většina je obojí. Jsou přímo zpívané pro dívku i pro vás i když dívka
nejste.
Mohou být interpretovány tak i tak, záleží na perspektivě. Z perspektivy mladé dívky
slyšíte hloupou zamilovanou písničku. Z perspektivy hledače pravdy, také uslyšíte
zamilovanou písničku, pouze s tím rozdílem, že to je spirituální láska, božská láska.
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Ostatní kapely pouze zpívají zamilované písničky pro dívky, ale pří zpětném pohledu
vidíme, že The Beatles byli něco většího, byli to proroci.
Časový zámek: Většina jejich raných písniček se jeví, jako hloupé zamilované
písničky. To je to, co umožnilo spirituální komunikaci pro většinu lidí. Pocukrovali
pravdu, ukryli ji do zamilované písničky a poslali ji hledačům pravdy po celém světě.
Pokud to pochopíme, tak to zafungovalo. Bylo to vytvořeno pro nyní.
Pravda je ukrytá v jejich písničkách, zrovna tak, jak je ukrytá v Bibli a je na tom časový
zámek. Nikdo to nemohl vědět, až do teď. Dokonce ani Beatles ne.
Znamení: V jejich písničkách jsou znamení, která nám říkají, že to nejsou pouze
písničky pro dívky. Znamení je slovo “přítel”, což není způsob, jakým byste oslovovali
dívku, které zpíváte písničku.
Příklady: Písnička “Iĺl Follow The Sun” , “Though I lose a friend in the end I will know.
Someday you will find I was the one.” Písnička “We Can Work It Out”: Life is very short
and there is no time for fussing and fighting my friend.” Písnička “Can't buy me a love”
“Iĺl buy you a diamond ring my friend, if it makes you feel alright.” Písnička “Iĺl Get You”
So, I am telling you my friend Iĺl get you in the end.” Oni nás dostanou nyní.
V poslední písničce “Iĺl Get You” zpívají: “There is going to be time, when Iĺl change
your mind.” Tím je doslovně míněno změnit mysl z mysli člověka na mysl spirituální
bytosti. John to zpívá a Paul k tomu zpívá “I'm going to make you mine.” v tu samou
chvíli, což z toho dělá důležité znamení.
Poznámka: Nezačněte nyní poslouchat jejich písnička a přečtěte si nejprve tuto sekci
knihy. Když kliknete na písničku, tak YouTube ji začne automaticky přehrávat. Když ji
budete poslouchat, tak si pamatujte, že ji máte poslouchat, jako by zpívali přímo pro
vás NYNÍ. Jedna věc je o nich číst a druhá, poslouchat je. Já vám pouze říkám, co tím
míní.
Slova se dvěma významy: Girl, her, baby, honey, she, darling, atd = přijímač. Přijímač
je žena, zrovna tak, jak biologicky ženy přijímají semeno života od muže. Kdokoliv
poslouchá jejich hudbu, je přijímač. Slovo man, him, he, his, atd = přenašeč, nebo
posílač. Kolektivní nevědomí přes Beatles jsou přenašeči, oni posílají hudbu a zprávu.
Home = Přítomnost, God, end = Začátek, atd.
Proto je Bůh metaforicky muž. Bůh nám dává život a my ho přijímáme.
Když zpívají “you”, tak tím myslí vás. Používají metafory jako to dělají náboženské
knihy. Dva významy pro slovo “láska”, je božská láska, což znamená Bůh, přítomnost,
absolutní pozornost, atd. Další významy pro lásku je karnální láska (láska mezi mužem
a ženou). Jeden význam je pro duši a druhý pro mysteriozní dívku.
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Není to, že jeden muž zpíval zamilovanou píseň druhému muži. Není v tom nic
sexuálního. Je to spirit komunikující s vaším spiritem, zpívající vašemu spiritu.
Spirituálně jsme všichni ženského původu, protože dostáváme pravdu a život.
Bůh je muž, protože je to dárce života, takže spirituálně jsme ženy.
To je důvod, proč ženy mají blíže k pravdivému životu. Ženy jsou prostě lepší v tom, že
jsou ženami (dostávají), než muži. Muži se musí naučit, jak to dělat, kdežto ženy se s
touto schopností rodí. Ženy nejsou kompletně čisté a musí poznat ultimativní pravdu,
aby se staly zcela čistými, ale jsou přirozeně o mnoho blíže.
Slova v písničkách od Beatles se musí propojit s myslí. Pokud jste mužem a necítíte se
komfortně, tak to znamená, že nepřekonáváte svoji mysl. Pokud vaše mysl stojí byť i
trochu v cestě, tak písničku neslyšíte jasně a pravdivě.
Pamatujte si, že zpívají dívce a každému spiritu ve stejnou chvíli. Pro dívky je snažší
to poslouchat, ale je také pro ně snazší minout spirituální zprávu a pouze si myslí, že
to je písnička určená pro ně.
Je to spirit zpívající vašemu spiritu. Jejich spirit mluví s tím vaším.
Země bez mysli: Na spirituální úrovni, odkud jejich slova pochází, tak nejsou žádná
pohlaví. Spirit nemá žádné pohlaví, takže poslouchejte ze svého spiritu z vašeho
skutečného já a nebude vám to proti srsti, pokud jste muž. Mentální diskomfort je
známka toho, že nejste v přítomnosti. Dostaňte se do přítomnosti, do země bez mysli.
Verše: Nejdříve musíte vědět, co verše znamenají před tím, než je můžete správně
interpretovat. Jedno špatně vyložené slovo může změnit smysl celé písničky, takže
musíte vidět slova. Dobrý příklad je v písničce “I Want To Hold Your Hand.” Mnoho
lidí si myslí, že zpívají, “When I touch you I get high” když ve skutečnosti zpívají
“When I touch you I can't hide.” Až budete poprvé tyto písničky poslouchat, tak je
poslouchejte bez slov, nebo přemýšlení o tom, co ta slova znamenají.
Pokud posloucháte písničku jako “Two Of Us” (Let It Be), nebo “Your Bird Can Sing”
(Revolver) a “Wait”, “The Word”, nebo “Think For Yourself” (Rubber Soul), tak uvidíte
smysl jasně a uvědomíte si, odkud přicházejí a ke komu promlouvají. Uvědomíte si,
že promlouvají přímo k vám tady a nyní.
Jiné písničky, kde je snadné vidět dvojitý smysl, jsou písničky “All My Loving”
( With The Beatles) “I Will” (The White Album) “Tell Me What You See (Help)
“No Reply”, nebo What You Are Doing” (Beatles For Sale), nebo Things We Said
Today” ( A Hard Dayś Night).
Na stejném albu písnička “Iĺl Be Back”, nám říká, že se vrátí, druhý návrat poté, co
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budeme schopni slyšet pravdivý smysl jejich písniček.
Druhý návrat: Beatles se vrací zpět, ale ne jako pěkné smetákové účesy, jak jsme je
poprvé viděli. Nyní je budeme vidět jako proroky, kterými skutečně byli a budeme slyšet
spirituální a pravdivou stránku jejich hudby. A to znovu změní svět. Síla a vibrace tam
stále jsou, přidejte pravdu a přítomnost, vaší novou perspektivu a máte dveře k
magické a záhadné jízdě, jízdenku na cestu.
“Dlouhá a klikatící se cesta, která vede k vašim dveřím”, mají namysli vaše dveře, váš
spirit. Když zpívají “I want to be your man”, tak to znamená, že chtějí být vaší myslí,
poslat vám transmisi, informovat vás. Když zpívají “I want to hold your hand”, tak tím
myslí, že se chtějí s vámi spojit, ukázat vám cestu, být s vámi, atd.
Když zpívají “Come on”, tak tím myslí přijděte jako světlo, probuďte se.
Poslouchejte “Everybodyś Got Something To Hide Except Me And My Monkey”
(The White Album) a uslyšíte, co mám na mysli tím “come on.”
Některé z jejich veršů znamenají přesně to, co zpívají a jiné mají skrytý význam, zrovna
tak, jako všechen náboženský materiál. Někdy je musíte poslouchat opakovaně, než je
pochopíte. Někdy slyším pokaždé něco jiného, když je poslouchám.
Názvy jejich alb mají duální smysl a spirituální konotace. Revolver, Rubber Soul, A
Hard Dayś Night, Magical Mystery Tour, Let It Be, Abbey Road, atd.
Oni ty písničky nenapsali: Mějte na paměti, že Beatles tvrdili, že všechny písničky
psali pro nějakou dívku. Nebo to alespoň byla jejich krycí verze.
Já věřím, že nevěděli nic o jejich spirituálním obsahu jejich písní poté, co byly napsány
a že přišly jakoby ze vzduchu. Přišly z kolektivního nevědomí, nebo Ducha Svatého
a ne z jejich mysli.
John jednou řekl: “Čím více se snažím napsat něco, co nedává žádný smysl, tím více
smyslu to nakonec dává, když je to hotové.” To jasně naznačuje, že byli ve velkých
rukách.
“Když skutečná hudba ke mě přijde, hudba ze sfér, hudba, která přesahuje
chápání, tak to nemá nic do činění se mnou, protože já funguji pouze jako kanál.
Jediná radost pro mě je, že mi to bylo dáno a že to mohu přepsat jako médium,
to jsou chvíle, pro které žiji.” John Lennon.
Až dostanete svou mysl z cesty, tak to umožní kolektivnímu nevědomí, aby mohlo projít
skrz. Zpráva prošla skrze ně bez toho, aniž by to věděli a je to pravda i to je krycí
příběh. Oni to do nějakého rozsahu věděli, zrovna tak, jako jsme to věděli my. Spirit
promlouval ke každému, kdo byl schopen ho slyšet a já jsem si jistý, že i oni to mohli
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slyšet uvnitř svojí hudby také. Věděli, že se něco děje a šli s tím tak dlouho, jak mohli.
Nikdo to nedokázal déle, nebo lépe. Jsou stavem umění v umění.
To je způsob, jakým kolektivní nevědomí komunikuje. Obvykle to nejprve nevíte a
obvykle vám to dojde dříve, než někomu jinému, ale ne vždy.
Příklad: Paul říká, že písnička “Martha My Dear” byla napsaná pro jeho pasteveckého
psa Martha. John říká, že písnička “Lucy In The Sky With Diamonds” byla inspirována
obrázkem, které nakreslilo jeho dítě. “Dear Prudence” byl pokus dostat sestru Mii
Farrow ven, aby přestala meditovat a připojila se k nim, když byli v Indii. Jsem si jist,
že napsali písničky z těchto důvodů. Ačkoliv to nebylo záměrem, tak obsahují jiné
významy, které můžeme slyšet v těchto i jiných písničkách.
Oni pravdu neznali: Je pravdou, že nevěděli, co jejich písničky obsahují. Nikdo
nemohl vědět a to ani oni.
V písničkách Beatles jsou věci, které jsou spíše pro pocit, než myšlenku nebo zprávu.
Pamatujte si, že věci, které přicházejí s kolektivního nevědomí mohou být zkomoleny
naší myslí, takže si to musíte interpretovat. To umožňuje věcem, jako jsou poezie,
nebo hudba, že různým lidem to dává různý smysl.
Časnější písničky jdou více od srdce (ne mysli) a jsou přímější a pozdější jsou více
intelektuální. Pokuste se jim naslouchat z této nové spirituální perspektivy a uslyšíte,
co mám namysli. Dobrá cesta, jak to udělat je začít jejich staršími písničkami a jít
zpátky k jejich novějším. Tím, že jdete pozpátku, tak vám to ukáže, co říkají, ale ne
posloucháním písniček pozpátku.
Mnoho lidí si myslí, že jejich pozdější písničky jsou více spirituální, než ty starší. Opak
je pravdou. Jsou to ty nejstarší, které mají nejvíce spirituální obsah, ale musíte o tom
vědět, abyste to mohli slyšet a jejich novější písničky více ujasňují jejich záměr.
První alba byla ta nejvíce spirituální.
Jedno z jejich prvních alb “With The Beatles” 1963 je pro mě to nejvíce spirituální.
Pokud si myslíte, že více spirituální jsou ta pozdější, tak si toto poslechněte. Písnička
“Not A Second Time” dává nyní veliký smysl. Písnička “I Wanna Be Your Man”
doslovně říká “chceme být tvou myslí” To spirit promlouvá.
Jejich hudba šla z “Please, Please Me” a “Do You Want To Know A Secret” k “I am The
Walrus” a “A Day In The Life.” Kdokoliv, kdo kdy hrál v kapele vám řekne, že to co
dokázali je nemožné.
Kapela, která nám dala “I Want To Hold Your Hand” nemohla být ta samá kapela, která
nám dala písničku “In My Life.” A nebyla, protože se docela proměnila.
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Proměny: Oni se proměňovali, což je charakteristické pro mnoho proroků. Pokaždé,
když se na ně podíváte, tak vidíte jinou osobu, protože spirituální bytost se mění podle
toho, jak se mění přítomnost. Oni reflektují to, jak se přítomnost sama mění.
Měníte se (reflektujete život), jak se život okolo vás mění a ten se mění neustále.
Poslechněte si písničky výše zmíněné, nebo nějaké časné a pozdější písničky a uvidíte
co mám na mysli. Je to docela jiná kapela. Vypadali a zněli zcela jinak.
Rád poslouchám “Stg.Pepperś” album a “With The Beatles” album tam a zpátky a je
to mocný a ozařující zážitek.
Spousta kapel a různých interpretů dokázalo přimět holky, aby křičely a šílely. Beatles
to také dělali a navíc ještě dělali spoustu jiných věcí, které byly jiné, než spousta
jiných muzikantů, nebo pop stars. Jejich hudba přináší pravdu a život.
Kouzlo: Během jejich pobytu v Indii, během několika týdnů napsali 48 písniček. Kdo
jiný by to mohl dokázat? Většina z nich je na “The White Album.” Jejich hudba zrychluje
a zpomaluje a na většinu písniček se nedá ani tančit. Používají obskurní instrumenty
a zvláštní zvuky. Vytvářeli zvláštní a neobvyklou hudbu.
Mohli rychleji vytvářet skvělé písničky, než kdokoli jiný. Příklad: John Lennon dostal
nápad pro písničku “Instant Karma”, pronajal si piano a celou ji nahrál za jeden den.
Mnoho lidí musí na písničce pracovat dlouhou dobu, než je vše v pořádku a málokdy
to je hit. The Beatles to takhle dělali po celou dobu.
Písnička “Instant Karma” říká většinu toho, co je v této knize v jedné písničce.
George Martin, producent Beatles říká, že Beatles tvořili písničky mnohem rychleji, než
jakákoliv kapela se kterou spolupracoval před nimi, nebo po nich. Řekl, že písničky i
alba se zdály růst jakoby samy od sebe.
Já netvrdím, že nemuseli tvrdě pracovat jako každý jiný, to museli. Já říkám, že byli
více inspirovaní, než jiná skupina lidí. Vše, co prorok je, je osoba, nebo skupina lidí,
kteří jsou schopni se na určitou dobu kontaktovat s něčím, co je mimo mysl a přinést
to do světa, něco mimo dosah, co odhaluje pravdu a život.
Jejich písně se velmi krátkém čase měnily a i oni se měnili. Jak se jejich vztahy
zhoršovaly, tak se jejich hudba zlepšovala. To se o nikom jiném nedá říct. Poté, co se
rozpadli, tak dva z členů kapely přivedli svoje ženy (nehudebníky) do jejich nových
kapel. Kdo jiný by to byl schopen udělat?
Bylo za nimi něco, co se nedalo zastavit, něco, co jim dalo sílu dělat věci, jako žádné
jiné kapely před nimi, nebo po nich.
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Další věc, která je odlišovala od ostatních kapel bylo to, že si byli rovnocenní. Všichni je
znali stejně. Když společně mluvili na interview, tak byli jako jedna osoba. Když jeden
mluvil, tak nezáleželo na tom, kdo z nich to byl a šlo to z nich všech. Toto je skutečně
odlišné a ukazuje to spirituální faktor, který je rozdělil.
Jejich solo kariéra byla také velmi spirituální. Příklad: Od Johna Lennona píseň “Yer
Blues.” “My mother was of the sky, my father was of the earth, I am of the universe and
you know, what itś worth.” To je tak jasné, jak to může být. Písnička “Gimme Some
Truth, Mind Games, Real Love and Imagine” vám také poví, kde se nacházel.
Čím jsem starší, tím více chápu Paula McCartneyho. Paul je hluboko, tak hluboko,
že je mělko ve stejnou dobu. Jeho hlavní zprávou je miluj život.
V šedesátkách a dále až do nedávna jsem byl více do Lennona, ale zjišťuji, že Paul byl
zrovna tak hluboko, jestli ne ještě hlouběji. Jeho hudba je obvykle taková lehkosrdcatá,
tam, kde Lennon měl obvykle ostří. Koukněte na video “Paul is Live” New World Tour

1993 a uvidíte něco mocného. Já se na to díval mnoho krát a pokaždé to je lepší
Je to naprostý spirituální zážitek. A nezapomeňte se podívat na přídavky na konci. Paul
zvážní a je ostrý.
Na videu je spousta neviděných druhů věcí, ale já vám tady o nich nepovím. Já nerad
analyzuji Paulovo věci, ale radši Johnovo, protože jemu by to nevadilo. Paulovy možná,
ale je v tom tolik hloubky. Je to zlý chlapík, zlý v bytí dobrým. Toto video je součástí
mého náboženství.
Já si myslím, že Paul is Live koncert ukazuje všem něco nečekaného a nového.
Zde je link: www.youtube.com/watch?v=jNx7DQiwcqQ
Většinou zde mluvím o Lennonovi, protože to byl předpokládaný vůdce a tak se na něj
zaměřuji, ale ostatní měli stejnou hloubku. Písničky od Paula jako “Fool On The Hill,
Blackbirds, Mother Natureś Son, Two Of Us, Eleanor Rigby, Let It Be, Yesterday, Hey
Jude”, atd, jsou velmi spirituální věci.
Znamení v Hey Jude je “The movement you need is on my shoulder” Důvod, proč to je
znamení je, že to nedává smysl, pokud nevezmete v úvahu následující. V Bibli se píše:
“Davidův klíč je na tvém rameni”. Jude je německé slovo pro žida. Davidův klíč je
metafora pro klíč k pravdivému životu. Paulovi se tato linka nelíbila a chtěl ji odstranit,
ale Lennon mu řekl, že ví, co to znamená a že by to tam měl nechat a tak to tam
nechal.
Je mnoho souvislostí mezi Beatles a Biblí.
Paulův hudební talent a překrásné tóny zastínily to, co měl na mysli ve verších, ale
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možná, že byl z nich nejvíce inspirovaný. George byl zjevně spirituální, takže není
pochyb, že jeho písničky byly přirozeně spirituální. Když se podíváte na Ringovo solo
album, jako “Vertical Man”, tak uslyšíte, že je také spirituální. Byl nepostradatelným
srdcem kapely a nejlepším bubeníkem na světě.
Když George Harrison mluvil v roce 1968 o reinkarnaci, tak řekl: Bude se tak
dlouho reinkarnovat, dokud nedosáhnete skutečné Pravdy.
V tom, co dělali, byli nejlepší. Paul byl nejlepší baskytarista. John zase nejlepší
doprovodný kytarista. George solo kytara a Ringo na bicí. Musíte použít zvukový
mixer, aby jste mohli separovat jednotlivé instrumenty v písničce, aby jste viděli, co
mám na mysli. Poslouchejte pouze doprovodnou kytaru a písnička zní skoro lépe.
Někdy rád poslouchám doprovodnou kytaru s basou, abych slyšel, jak ti dva na sebe
vzájemně působí a jak dohromady zní a je v tom kouzlo.
Jejich zvuky taky byly odlišné. Johnova kytara zněla jinak, než kytary ostatních hráčů
a to samé je to se zbytkem kapely. Johnova kytara naplňovala většinu jejich hudby a
dala unikátní zvuk Beatles. Paulova baskytara byla páteří kapely a nikdy kdy na ni
nehrál lépe. Ringo měl skutečně takový zvláštní zvuk na bubny, který dává hudbě
unikátní zvuk. Mnoho lidí by překonalo George na sólo kytaru a přehrálo Ringa na
bubny, ale nikdo z nich by nebyl schopen trefit tu správnou notu ve správnou dobu tak,
jako to uměli oni.
Ringo a George měli minimalistický přístup a nikdy nehráli více, než přesně tolik, kolik
písnička potřebovala. Nikdy se neukazovali sólování na kytaru, nebo bubny, protože to
nepotřebovali dělat.
Nejbližší věcí byl “The End” poslední písnička na albu Abbey Road. George a Ringo
si počkali na poslední písničku, aby ukázali mini solem, jak skutečně dobří byli.
Nikdy jsem neslyšel nic lepšího. Uvědomte si, jak odlišné to je od ostatní hudby.
John a Paul také hráli na piano a varhany lépe, než kdo jiný. A navíc k tomu být
nejlepším tvůrcem písniček a hudby, tak ještě byli nejlepšími hráči na hudební nástroje
a to neuměli číst noty, nebo neměli žádnou formální hudební průpravu. Dělali to vše
podle poslechu, díky inspiraci a ze srdce.
John možná tu kapelu založil a byl nejvíce vpředu, ale všechny jeho písničky byly také
Paulovi písničky, protože on byl jeho inspirací a vice versa. Proto většina jejich věcí
jsou Lennon-McCartney bez ohledu na to, kdo z nich to vlastně napsal. Byli skutečným
souladem vytvořeným v nebi.
Dokážete si představit být Ringem, nebo Georgem v té kapele? Museli se hodně
snažit, aby těm dvěma stačili a dělali to briliantně. Byla to inspirace reflektována
inspirací.
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Já jsem zasvětil alespoň půl hodiny denně poslechu jejich hudby, jenom abych byl v
dotyku s tou vibrací. iPod to dělá snadným. Poslouchám dřívější hudbu a pak novější,
sem a tam a jednou za čas si poslechnu celé album s dobrými sluchátky na posteli
se zavřenýma očima. Uslyšíte věci, které jste předtím neslyšeli, bez ohledu na to,
po kolikáté to již posloucháte.
Nejdříve nebudete všemu hned rozumět, takže to ani nezkoušejte a pokaždé dostanete
trochu více, jak to budete pořád poslouchat. Pouze si pamatujte, že mluví přímo k vám,
když je posloucháte. Byli to mistři přítomnosti.
Dává to smysl. Jste jediný, kdo to poslouchá a nikdo jiný. Pokud by písnička byla ještě
pro někoho jiného. Vše, co k vám přichází, je pouze pro vás. Stejně se to má s touto
knihou. Když ji čtete, tak je jen pro vás.
Začněte s Anthology Video. Pokud je již nemáte, tak si je pořiďte. Tato alba obsahují
písničky, které většina lidí nikdy neslyšela. Můžete je slyšet na koncertech, nebo v
nahrávacím studiu. To vám ukáže, jak chytří, zábavní a spontánní byli. Při tvorbě hudby
ještě vytvářeli kouzlo kolem. Měli byste mít vše, co kdy vydali.
Lidé by měli poslouchat jejich hudbu, když čtou tuto knihu, protože já jsem to
povětšinou dělal, když jsem ji psal a zejména při psaní této sekce. Tuto knihu jsem
napsal na svém počítači a přitom jsem poslouchal hudbu na media player, pokud jsem
zrovna nesledoval TV. Pokud to budete dělat jako já, tak obdržíte nová odhalení pravdy
stejným způsobem, jako jsem je obdržel já, při psaní knihy. Jejich hudba je jako dveře
do světa mimo mysl. Jsou velice inspirující a pokud se zajímáte o pravdu a život, tak
k němu otevřou kanál pokaždé, když je posloucháte.
Pokud je posloucháte při čtení této knihy a pokud uslyšíte něco nového v jedné z jejich
písniček, tak přestaňte číst a začněte poslouchat. Obvykle opakují to co zpívají i v
druhé sloce. Pokud už nic nového neslyšíte, tak se vraťte ke čtení. Tímto způsobem
můžete podojit dva zdroje pravdy ve stejnou dobu. Doporučuji to. My všichni
potřebujeme trochu pomoci od našich přátel, jak zpívají.
Vše, co The Beatles dohromady udělali, můžete slyšet asi ve dvaceti hodinách a
asi ve dvaceti minutách vše, co řekl Ježíš. To není mnoho.
Beatles a Ježíš mají neviděnou pravdu ve věcech, které říkají a dělají.
Důležité: Čtěte a poslouchejte písničky v této sekci alespoň jednou týdně, ať se děje,
co se děje. Je to nejdůležitější věc k tomu, aby jste se probudili. Musíte z toho udělat
disciplínu, aby jste to vše každý týden četli a poslouchali písničky. Nic nevynechávejte
a
nepřeskakujte. Rozdělte to na sedm dílů a poslouchejte každou část každý den.
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Udělejte z toho součást rutiny.
My jsme to pro vás usnadnili. Jděte na tento link a stáhněte si zip file:
www.dropbox.com/sh/5q99syauk0wwu2l/mjeyva-R2c

V Bibli se píše, že si musíme každý den obnovit mysl a Beatles to dělají.

Jejich neuvěřitelný úspěch je zjevné znamení, jak odlišní byli. V posledních čtyřiceti
letech někteří lidé prolomili své prodejní rekordy, ale kdyby měli takovou konkurenci,
jak Beatles měli a Beatles samotné jako kompetitory, tak by se jim tak dobře nedařilo.
Pravda je, že nikdo se ani nepřiblížil úspěchu Beatles. Je možné, že to byli
nejúspěšnější lidé, jaký kdy žili, protože byli úspěšnými proroky své doby.
Láska nebyla nikdy tak úspěšná.
Elvis: Lidé vždy porovnávají Beatles s Elvisem. To je jako srovnávat hrušky s jablky,
protože to jsou dvě rozdílné věci. Elvis nehrál, ani neskládal svoje písničky. Elvis byl
velice spirituální osoba. Jeho spiritualita, kterou předával, byla v tom, čím byl, jeho
přítomnost na pódiu, jeho výjimečně dobrý vzhled, jeho hlas a osobnost. Prováděl
spojení s audiencí na různých úrovních. Měl moc přivést lidi do přítomnosti s ním, když
byl na pódiu, ale v jeho písničkách není mnoho skrytých zpráv.
Elvis jednou řekl: “Když zpívám na pódiu, tak posílám celou svou lásku obecenstvu a
oni ji zase posílají nazpět ke mně a je to dokonalý kruh lásky, který mimo jakýkoliv
smrtelný dosah.” Většina si neuvědomuje, jak hluboko byl spirituální.
Elvis měl stejný problém, jaký má většina bavičů. Oni pouze žijí v přítomnosti, když jsou
na pódiu, nebo před kamerou, nebo před jejich fanoušky. Kdyby znali ultimativní
pravdu, tak by se tak, jak se cítí na pódiu mohli cítit po celou dobu kdekoliv.
Ačkoliv rozdílní, tak byli součástí stejné věci. Kdyby nebylo Elvise, tak by nebylo
Beatles, protože on inspiroval Lennona, aby dal dohromady The Beatles. Započali
něco, co jsme ještě nedokončili, tak je nenechme padnout. Beatles jsou nejmocnějšími
proroky a zcela jistě i nejúspěšnějšími. Hudba Beatles bude hrát důležitou roli v
proměně člověka. Oni učiní pravdu mnohem stravitelnější.

“V šedesátkách jsme byli všichni na stejné lodi, naše generace, loď, chystající se
objevit nový svět a Beatles byli ve strážním koši té lodi.” John Lennon
Jablko: Proměna se nemohla v šedesátých letech stát, protože to nebyla ta správná
doba. Potřebovali jsem počítače a Internet. Kdyby nebylo Internetu, tak byste tuto knihu
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nečetli. Ultimativní pravda musí přijít po Internetu a musí být zdarma, protože knihy
stojí peníze a každý si je nemůže dovolit. Vydavatelé jsou intelektuálové, takže kniha
jako tato, by to měla velice těžké, aby ji někdo vydal. Je to jeden z důvodů, proč se
pravda nemohla dostat ven. Nikdy se nemohla dostat skrz zavřené mysli vydavatelů.
Intelektuálové se dozví pravdu mezi posledními.
Přímá pravda se nemohla dostat ven, až nyní. Věci se dějí pouze tak, jak se mohli stát.
Ultimativní pravda musela být všem dostupná zadarmo a ve stejnou dobu a knihy, nebo
cokoliv, co stojí peníze by nefungovalo. Lidé si musejí pravdu předat.
Nedozvěděli byste se tuto pravdu, kdyby nebyl Internet, který je téměř zadarmo.
Jablko: Souvisí s každým významným krokem v lidské evoluci. Jablko v Zahradě
Edenu bylo stvoření lidstva (mysl-druhu). Jablko spadlo ze stromu, když si Newton
uvědomil zákony pohybu a zrodil se výpočet. Pak tu máme The Apple Records,
nahrávací studio Beatles a Apple Computers, počátek masového použití počítačů.
Další náhoda?
Lidé říkají, že se ta příhoda v Zahradě Edenu a Newtonem nikdy nestala a mají pravdu.
Na tom nezáleží, jestli se to doopravdy stalo, nebo ne, protože většina lidí si myslí,
že se to stalo. Proč si to myslí? Protože něco vložilo jablko do přelomových událostí v
lidské evoluci. A pokud se to nestalo, tak to je ještě magičtější a ukazuje to na ještě
větší znamení božství, kolektivní nevědomí v našich životech. Slovo apple (jablko)
znamená v latině zlo (evil) a “evil” je pozpátku “live” (život).
Zmrzlé v čase: Doba je nyní správná a hudba Beatles je zde zrovna tak, jako byla
předtím. Vlastně, byla remasterovaná a tak je ještě lepší, než byla předtím. The Beatles
byli zmrazeni v čase, stále mladá, čekající na nás, až vyspějeme, abychom byli schopni
slyšet, co obsahuje, zrovna tak, jako Ježíš čekal, až budeme rozumět tomu o čem
mluvil.
Písnička “Yesterday” nedávala žádný smysl, až nyní. Poprvé ji zpívali na vrcholu
svého úspěchu. Proč by toužili po minulosti, nebo včerejšku na vrcholu jejich úspěchu?
Nyní však dává absolutní smysl. Mnoho jejich písniček dává smysl až dnes. Bible a
The Beatles jsou pro dnešek.
Poslouchejte Beatles vždy, když se nebudete cítit dobře a ono se to otočí.
Božské kouzlo je v každé hudbě, ať více, či méně, protože přichází z míst mimo mysl
a existuje pouze v přítomnosti. The Beatles jsou toho zdaleka největším zdrojem. Já
osobně raději poslouchám jinou hudbu.
Mám eklektický výběr v hudbě. Mám rád nějakou klasiku, pokud to není příliš
intelektuální, Doo Wop, šedesátá soulová (Motown), rock and roll a rhythm a blues.
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Také mám rád Cat Stevens (Yusuf Islam), Dylan, Bob Marley, surf hudbu jako jsou
Beach Boys (Brian Wilson), Bowie a další hudbu z britské invaze.
Moje oblíbené písničky jsou od interpretů, kteří zazáří pouze jednou. Jsem tanečník a
romantik. Většina hudby, kterou mám rád, nemá skrytá znamení. Obvykle ani
neposlouchám slova, jenom hudbu a pocit, který z toho mám. Proč bych se měl zajímat
o to, co chtějí říct? Co hudebník ví? Zajímá mě vibrace a zvuk. Dokud jsem si
neuvědomil, kdo jsou Beatles, tak jsem ani neposlouchal o čem zpívají.
Další nejvíce inspirovanou kapelou po Beatles byla Nirvana. Zaplavili svět velice
inteligentní a odlišnou hudbou. Vzali nás na malou projížďku. Trochu to změnilo svět
i když ne tak, jako Beatles, ale měli na chvíli nějakou spirituální sílu.
Nová hudba je nová, takže ji taky poslouchám, ale není to tak skvělé, jako klasika.
Od šedesátek nebyla hudba již tak super inspirovaná. Dokonce ani super inspirovaná
hudba není na úrovni Beatles. Byli výjimeční tak, jako Ježíš. Doufám, že bude druhý
návrat nějaké kapely, jako byli oni, ale ještě se to nestalo a ani to není nutné, protože je
můžeme mít znovu a zrovna tak Ježíše můžeme mít znovu. Jenom se musíme probudit
a slyšet je jako nové.
Já jsem s tím, bez ohledu na to, co se děje. Já žiji v přítomnosti tak, jak se píše v této
knize. Dokonce jsem se zajímal o punk, metal a disco a dokázal jsem tančit, jako
Travolta. Zkoušel jsem tancovat s partnerkami, abych byl připraven pro Saturday Night.
To zkoušení byla ta nejlepší část. Disco možná není nic moc, ale dalo záminku klukům
a holkám, aby se dali dohromady, aby jsme se drželi za ruce a udělali z toho dobrou
věc. Každá hudba má svoje místo. Hudba od Beatles je pro ducha.
Mě se líbilo vše, co se zrovna dělo, ale je tu rozdíl mezi inspirovanou hudbou a super
inspirovanou hudbou. Mě se líbila ta hudba, než Beatles přišli. Svět byl jednodušší a
hudba byla toho odrazem.
Proto se mi líbí časní Beatles, jako ta jejich písnička, kterou jsem poprvé slyšel. “From
Me To You” (The Beatles 62-65), “I Should Have Known Better” (A Hard Dayś Night
album),” Thank You Girl”, nebo “She Is A Woman” (Past Masters album), nebo “There
Is A Place” (Please, Please Me album), “Hold Me Tight” (With The Beatles), nebo
“Tell Me Why”, nebo “I Feel Fine” (The Beatles 62-65).
Následující jsou písničky, které znamenají dvě rozdílné věci. Poslechněte si, jestli
uslyšíte skryté významy:

Hey Bulldog, Yellow
Submarine Cry Baby Cry,
The White Album Glass
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Onion, The White Album
Lady Madonna, Beatles 1
Across the Universe, Let
It Be
Fool on the Hill, Take 4, Anthology 2
I’m Looking Through You, Rubber Soul
Ask Me Why, Please,
Please Me I’m Only
Sleeping, Revolver Real
Love, Anthology 2
Sexy Sadie, The White Album
You Won’t See Me,
Rubber Soul Baby’s In
Black, Beatles For Sale
The Night Before, Help!
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Sgt. Pepper's
With a Little Help from My Friends, Sgt. Pepper's

Mají stovky písní. Měli byste si je všechny koupit, nebo si je stáhnout. Není to drahé a
je to dobrá investice, kterou můžete udělat ve svoji vlastní evoluci. Pořiďte si jejich solo
alba a věci, které dělali Paul s Ringem dohromady. A pokud to jde, tak jděte na jejich
koncert. Vibrace tam stále je a škoda minout jakýkoliv jejich živý koncert, život je krátký.
Já Beatles neposlouchám pouze pro jejich hudbu. Jejich hudba je samostatná
kategorie. Já je poslouchám z důvodů z jakých jsem četl Bibli a ostatní náboženské
knihy. The Beatles jsou součástí mého náboženství včetně golfu, surfu, hotrods,
romance, tance, klasických aut, jídla, lodí a všeho ostatního. Jejich hudba mi pomáhá
zůstávat v přítomnosti a na spirituální stezce. Beatles jsou další věcí, která dělá moje
náboženství příjemnějším, než většina ostatních.
Mým náboženstvím je přítomnost a vše v ní.
Poslední věta v jejich poslední písničce “Medley” na posledním albu, které Beatles
vydali, Abbey Road to je vše. “Golden Slumbers”, “Carry That Weight”, “The End”. Tam
se zpívá: “A na konci lásku, kterou dostáváš je rovnocenná lásce, kterou
vytváříš.”
Jinými slovy, čím více lásky si ze života berete, nebo ji od něj akceptujete, tím více jí
budete schopni vytvářet, nebo reflektovat ostatním lidem. Je to ta nejdůležitější věc,
která je. Lidé si myslí, že čím více lásky vytváří, tím více jí budou mít, ale mají to
obráceně. Vy lásku nemůžete vytvářet, tu může vytvářet pouze Bůh/život. Vy ji pouze
můžete vpustit dovnitř a pak ji reflektovat ven. Čím více lásky poberete, tím více jí
můžete reflektovat ostatním lidem. Pamatujte si, že vše je obráceně. Slyšel jsem
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poslední slova v písničce, kterou nahráli: “Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm,
všechny dobré děti jdou do nebe”, což je také pravda.
Tyto tři písničky jsou vlastně tři součásti jedné. Já jsem je oddělil, protože mají odlišné
části skládačky. První referuje o nás, že jsme uspání, druhá je o zátěži našich myslí.
Když přestaneme nosit tu zátěž, odhodíme bagáž, odlož své břemeno, jak řekl
Ježíš, tak se pozvedneme. Musíme odhodit náš ballast, váhu naší mysli, vyhodit to a
vynoříme se jako Žlutá ponorka. Písnička “The End” je o počátku.
Nastal čas začít poslouchat hudbu od Beatles novýma ušima. Tentokrát ne
pro zábavu, ale pro její spirituální hodnotu.
Dokonce i když se vám jejich hudba nelíbí, tak je to snazší, než číst náboženské knihy.
Je to bezbolestná cesta, jak dostat dávku pravdy každý den. Poslouchejte je, aby jste
mohli slyšet pravdu a budete je slyšet poprvé v životě.
Již vědí: Pokud jste vyrůstali v šedesátých letech, jako já, tak si pravděpodobně
budete myslet, že jste věděli, že to jsou nějací proroci a že jste jim z té perspektivy
již naslouchali. Možná si myslíte, že již znáte ty skryté zprávy. Věřte mi, když říkám,
že nevíte a to zejména pokud si myslíte, že víte. Je zde víc. Beatles sami to nevěděli
i když si možná mysleli, že vědí. Přijdou na to, až všichni ostatní to budou slyšet a
pravděpodobně až po nich, protože jsou tomu moc blízko, aby to slyšeli, nebo tomu
věřili.
Rock and roll: Je vytvořený mladými lidmi, pro mladé lidi. Co si dnešní mladí lidé musí
uvědomit je, že nebudou poslouchat hudbu pro staré lidi, pro jejich rodiče. Budou
poslouchat hudbu vytvořenou mladými lidmi jejich věku. Gergovi bylo patnáct, když
se připojil ke kapele. Začali jako mladá kapela a rozpadli se, když jim bylo kolem
po dvaceti. Beatles hudba je vytvořena mladými lidmi pro mladé lidi nyní a navždy.
Je to více pro tuto generaci, než to bylo pro naší, protože tato generace tomu
porozumí. My ne. My jsme si to pouze mysleli. Nastala správná doba, takže se děti
probuďte, je to vše nyní pro vás.
Dnešní děti si musí uvědomit, že rock and roll je jejich hudba. Mají svoji současnou
hudbu a rock and roll, který přišel před ní, protože to vše bylo vytvořeno lidmi jejich
věku. To je jeden z důvodů, proč jsou na tom děti dneška lépe, než jsme byli my.
Musí si uzurpovat všechnu hudbu.
Není náhodou, že mnoho rádiových stanic hrají show, nazývané snídaně s Beatles,
každou neděli ráno. Mnoho lidí podvědomě ví, že je na nich něco náboženského.
John a George již zemřeli, ale pořád tu jsou s námi ve spiritu, pravdě a písni.
Nečekejme na poslední dva až zemřou před tím, než se probudíme.
Vše je pro současnost: Jak jsem poznamenal dříve, tak vše, co se stalo v minulosti,
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tak bylo proto, abychom mohli snáze najít pravdu a život. Nejsou to jenom Beatles, ale
zahrnuje to všechnu skvělou hudbu. Dobrým příkladem je klasická hudba. Vyrůstat
v éře rock and rollu, tak jeden by nikdy nedocenil klasickou hudbu. Když jsem se
probudil, tak jsem byl ohromen, jak se mi začala klasická hudba líbit, stejně, jako rock
and roll. Nejlepším příkladem je Beethovenova Devátá symfonie.
Obsahuje ducha podmanění, takže byla odcizena a použita každým tyranem, od
Stalina k Hitlerovi. Byla dokonalá k inspiraci armád při pochodu do války, akorát že ji
Beethoven napsal k přesně opačnému účelu. Většina lidí si myslí, že to je pouze
instrumentální skladba a nemá žádné verše, ve skutečnosti byla napsaná pro báseň
od německého poeta Friedricha von Schillera nazvanou Óda na radost. Je o lidstvu,
které se stane bratry a sestrami.
Bylo to před její dobou, protože nebylo možné, aby se lidstvo stalo bratry a sestrami až
do teď. Hudba inspiruje podmanění, podmanění ducha. Až se probudíte a poslechnete
si ji, tak budete v úžasu, jak perfektně ztělesňuje podmanění. Jako písničky od Beatles,
tak ji budete slyšet poprvé v životě. Mnoho verzí se dá najít na YouTube.
Až si uvědomíte, že vše, co se stalo se stalo pro nyní, tak si také uvědomíte, kolik
pomoci máme k tomu, abychom se do nebe dostali. A ta to dělá mnohem snazší.
Poznámka: Měli byste se sem vracet a číst a poslouchat často hudbu v této sekci.
Poslech Beatles je dobrá cesta, jak sdílet ultimativní pravdu a přítomnost s ostatními
lidmi, protože každý si to dokáže vztáhnout na svojí vlastní úrovni.
Nelžete dětem o Santa Clausovi a raději jim řekněte pravdu o Beatles. Jejich pravdivý
příběh je skvělejší, než jakýkoliv mýtus. Znázorňují, co se dá s inspirací udělat.
Ve starověkém Egyptě byl brouk symbolem pro věčný život. Další náhoda.
Řekli, že se vrátí: "I'll Be Back" Retrospective Video

www.youtube.com/watch?v=4jKahlEKo0Q
“Žití je snadné se zavřenýma očima, nedorozumění je vše, co vidíš.”
Strawberry Fields Forever
Vše, co potřebujete je láska. Vlastně vše, co potřebujete je pravda. Nejdříve
potřebujete pravdu. Skutečná láska přichází poté, co znáte pravdu života.
Vše, co potřebujete je láska pravdy.
Vše je to zmíněno v písničkách nahoře. Bůh je láska. Láska je vše, ale jedině, jak jí
dosáhnout a znát vše, je uvědomit si, že jste ničím.
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Přirozenost Ničeho. Spojené
Pole
Přirozenost ničeho: Pokud odstraníte vše, co je fyzické (hmota, energie), tak vám
zbyde nic (žádná věc). Nic je zcela prázdný prostor, absolutně chladný, tichý a tmavý.
“Nic” je nekonečné, věčné a nezničitelné. Nehýbe se. Ani nemusí, protože je již všude.
Celý vesmír je více, jak 99,999% prázdného prostoru a to včetně našich těl.
Všechny fyzické věci jsou vytvořené z atomů, které jsou povětšinou prázdný
prostor. Kdyby nukleotidy měly velikost hrací kostky, elektrony by byly zrnkem
prachu skoro na kilometr vzdálené. Každá fyzická věc obsahuje v sobě tolik
prázdného prostoru.
Kdyby jste odstranili všechen prázdný prostor z lidských těl a ponechali pouze
elektrony a ostatní subatomické částice, tak by se všech sedm miliard lidských těl
vešlo do kostky cukru.

Skutečná perspektiva: Způsob, jakým je náš solární systém zobrazen v knihách,
vám nemůže o něm dát skutečnou perspektivu. Ukazuje Slunce a jiné planety, které
okolo něj krouží a neukazuje to ve skutečném měřítku. Kdyby to bylo ve skutečném
měřítku, tak by nebyli schopni to knih dostat. Skutečné měřítko je spíše jako toto:
Kdyby Slunce mělo velikost míče, tak naše Země by měla velikost zrnka písku a byla
by 26,5 metru vzdálená. Pluto, které je nejvzdálenější v našem solárním systému by
bylo ¾ kilometru daleko také ve velikosti zrnka písku. A nejbližší hvězdy by byly tisíce
kilometrů daleko.
Světlu, které se pohybuje rychlostí okolo 300 000km/s to trvá 8 a půl minuty, než
překoná vzdálenost od Slunce na Zemi. Během jedné vteřiny je schopno sedmkrát
obkroužit naši Zemi, ale trvá mu další čtyři roky se dostat do dalšího solárního systému
a 2,5 milionů let se dostat do další galaxie.
Co je rychlejší, rychlost světla, nebo rychlost temnoty? Otočte vypínačem a pokuste se
dostat do postele ještě před tím, než nastane tma. Dělám si legraci, ale pokouším se
tu udělat bod. Nemůžete vypnout “nic”, nebo s ním cokoliv udělat. Pokaždé zůstává
stejné a je vždy všude po celou dobu. Pokud je Bůh všude, všudypřítomný, nekonečný
a věčný, jak se v Bibli stanoví a důkazy diktují, takže Bůh musí být jako nic.
Nic je ve skutečnosti něco.
Einsteinova rovnice relativity ukazuje, že se vesmír ohýbá a to dokazuje, že nic je ve
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skutečnosti něco s substancí. Vesmír je tvarován a je to tvar vesmíru, který vytváří
gravitaci, která kontroluje a vytváří celý vesmír. Udržuje planety na orbitech, umožňuje
Slunci a ostatním hvězdám hoření, ohýbá světlo, znemožňuje, abychom z planety
vypadli do vesmíru a je to prázdný prostor, nic.
Za vším, co se děje stojí nic. Vytváří gravitaci, gravitace vytváří planety a hvězdy,
hvězdy koncentrují a uvolňují veškerou energii a hmotu. Tím pádem vše fyzické
přichází a je vytvářeno ničím. 0=2
Hodnota obecné relativity: Vždy jsem se zajímal, jaké jsou benefity obecné relativity
a nyní to vím. Dokazuje to, že nic kontroluje a vytváří celý vesmír a to přímo i nepřímo.

Náš spirit je také jako nic. Je to takzvané prázdné místo uprostřed všeho. Majorita
všeho je nic a spojuje vše a všude. Naše nezbytné, nesmrtelné já, nebo duše je jako
prázdná stránka na kterou se fyzický život promítá, temnota, která dává prostor světlu
aby mohlo zářit, ticho, kde zvuk může zaznít, nekonečný stadion, kde hra života může
být hrána. Nic je naprosto pravý opak toho, co si lidé myslí, že je. Pro mysl je nemožné,
aby to pochopila. Jediné, co můžete dělat je uznat to za pravdu a nechat to být.
Jsou nějaké věci, které jsou mimo dosah mysli, doslovně. Můžete o nich pouze
vědět, nebo se jimi stát, pokud máte zcela vypnutou mysl.
Současná interpretace Bible značkuje temnotu, jakou zlo a světlo, jako dobro, protože
zlí chlapci dělají po tmě špatné věci. Světlo je viděno jako lepší, než tma, protože ve
světle můžete vidět, být osvícení, atd.
“Světlo zářilo ve tmě a temnota tomu nerozuměla.”
Věta nahoře je z první knihy Bible, Genesis a říká, že temnota je vědomí, protože jak
jinak by mohla, či nemohla rozumět světlu, kdyby nebylo? Lidé si tohoto hlubokého
odhalení nevšimli.
Nic se nedá prožít: Nedíváte se dovnitř sebe, aby jste našli sami sebe, jak některá
východní náboženství tvrdí, protože tam nic není. Nemůžete vidět, nebo zažít nic,
protože to není možné. Můžete být jako nic, ale nemůžete ho zažít, protože tu není
nic, co by se dalo zažít.
To, co dělá zažívání, nemůže být samo zažito.
Spirituální perspektiva: Nedíváte se dovnitř. Děláte opak a díváte se skrze vaše
smysly ven. Pokud zažíváte vše, tak zároveň zažíváte nic, ve stejnou chvíli. Musíte
se stát ničím, aby jste mohli zažívat vše. Pokud jste něčím, tak zde není prostor pro
vše. To je spirituální perspektiva. Díváte se ven, z ničeho do všeho, z odnikud všude,
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z klidu do pohybu, z temnoty do světla.
Divák/svědek: Perspektiva spirituální bytosti je, jako sedět v temném kině a pozorovat
život. Kdyby v kině nebyla tma, tak byste nemohli sledovat film. Vaše duše, nebo spirit
je v temnotě, tiché prázdnotě, která je otevřená životu.
“Lidé, kteří seděli v temnotě, viděli ohromné světlo.” Matyáš 4:16
Musíte do toho ze své mysli zacouvat. Nebe vás určitým způsobem vsákne dovnitř.
Způsob, jakým se to děje je vskutku podivný a neočekávaný, proto to tak málo lidí
najde.
Ježíš řekl: “Až se venek stane stejným, jako vnitřek, nižší bude jako horní, potom
si svět uvědomí království nebeské a bude naplněn.”
The Beatles zpívají stejnou věc v písničce “Everybodyś Got Something To Hide Except
My And My Monkey.” “Your inside is out, when your outside is in, so come on, it is such
a joy.”
Petr, zakladatel církve také řekl tu samou věc před tím, než ho ukřižovali hlavou dolů,
což byl symbol pro svět, že vidí věci obráceně. Nejpopulárnější kapela na světě a
nejznámější kniha na světě v historii, říkají stejné věci, jako tato kniha. Náhoda?
“Staneme se přesným opakem toho, co jsou lidé dnes.” Jednání sv. Petra XXXVIII
Vyjadřuje to jasně. V Bibli se píše, že Petr dal církvi klíče k nebi. Tajemství je, že
vidíme věci obráceně a pozpátku.
Ježíš řekl: “Až se venek stane stejným, jako vnitřek, nižší bude jako horní, potom
tento svět najde mír.”
Lidé, lidstvo, žijí jako jejich falešné smrtelné mysl-já a měli by žít jako jejich nesmrtelné
spirituální já, tedy přesný opak toho, čím jsou dnes. Pokud jste zcela otevřeni, tak život
zcela prázdnotu vyplní. Všechen život přichází k vám a je vám dáván Bohem/životem.
Vy jste pouze příjemce. Vy život nevytváříte a vše, co můžete dělat je žít ho a
reflektovat zpět, co dostáváte. Život se pohybuje okolo vás a skrze vás. Pokud jste
zcela otevřeni, tak vše zcela nahradí nic.
Ježíš řekl: “Bůh je uvnitř tebe a všude kolem tebe.”
Svědek: Buďte pozorovatelem a pozorujte vše, co kolem a skrze vás prochází a
objevíte, že vlastně nic kolem vás neprochází. Vše přichází k vám, přímo k vám. Pokud
ne, tak to není váš život a nemá žádný smysl o tom přemýšlet. Pozorujte, jak to řekl
Sherlock Holmes. Pokud to děláte správně, tak vám nic z toho, co k vám přichází
neunikne (nehřešíte). Stanete se přítomností.
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Jednotná rovnice pole: Svatý grál fyziky, věda, která se snaží vše matematicky
vysvětlit je něco, co se nazývá jednotnou rovnicí pole. To by vysvětlilo, proč vše
fyzické dělá to, co dělá v matematické rovnici. Nebyli schopni to dokázat, ale
nevzali v úvahu to pole, nebo se ho nepokusili dosadit do rovnice. To pole je něco,
co nazýváme nic (život). Já bych tomu dal nový matematický symbol. Dobrý symbol
a model pro život v universu by byl prázdný kruh. Kruh reprezentuje energii/pozitivní
a prostor uvnitř kruhu reprezentuje nic/negativní.
“Když je řešení snadné, tak to Bůh odpovídá.” Albert Einstein
2=0 tu říká vše. Dvě jsoucí vyvažujícími se protiklady, 1 pozitivní, 1 negativní,
navzájem se vyruší, rovná nic a vše, reprezentováno novým symbolem. To je jednotná
rovnice pole a vysvětluje vše.
Toto je symbol pro jednotnou rovnici pole:

“Vše by mělo být vyrobeno tak prostě, jak je možné, ale ne ani o trochu
jednodušeji.” Albert Einstein
Vesmíru je možné porozumět porozumět pouze tehdy, když se na něj podíváte z
perspektivy života. Z perspektivy mysli mu nebude nikdy zcela porozuměno, protože
mysl nedokáže pochopit “nic” čím skutečně je, nebo porozumět něčemu nekonečnému,
což je skutečná přirozenost všeho a ničeho, velký obraz universa.

Ježíš řekl: “Proto zde říkám, že pokud jeden je spojený, tak jeden bude naplněn
světlem, ale pokud je rozdělený, tak bude naplněn temnotou.”
Jinými slovy, co musíme udělat, tak to je dostat naše myslu z cesty a propojit náš spirit
se spiritem Boha/životem a temnota se tím naplní a my budeme naplněni.
Sprit je více jako temnote, než světlo.
Lidé si myslí, že spirit je jako světlo, Bůh je vždy spojován se světlem. Je to proto,
protože světlo odhaluje, co bylo schováno ve tmě, reprezentuje život a tma zase smrt.
Dobří chlapci nosí bílou a ti zlí zase černou. Temnota představuje zlo a světlo dobro.
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Je to neporozumění a klam. Opak je pravdou. Světlo je více, jako zlo a tma je zase jako
Bůh, nebo dobro. Je to proto, že spirit je více jako temnota. Temnota je nic a zrovna tak
i spirit. Světlo je něco, je to forma energie. Spirit nemá žádnou energii.
Poté promluvil Solomon: “Bůh řekl, že bude přebývat v silné temnotě.” 1 8:12
Já tím nemyslím, že světlo je zlo, já to říkám jako metaforu pro Boha. Bůh má více
společného s temnotou, nebo ničím. Mysl, jako světlo je forma energie a zlem v našich
životech a neměla by být spojována s Bohem, kromě v kontextu osvícení.
Nahrazuje spirit: Mysl je forma energie a protože je, tak vždy vytěsní spirit, zrovna tak,
jak světlo vždy vytěsní tmu.
Síla mysli: To je důvod, proč se nedá žít zcela bez mysli, pokud jsou kolem aktivní
mysli, které se snaží s vámi komunikovat. Mysl vždy obtěžuje spirit, ale spirit nemůže
nikdy obtěžovat mysl. Spirit je prázdnota a mysl ji vždy vyplní, pokud není spirit zcela
naplněn životem.
Mohli byste říct, že mysl silnější než spirit a měli byste pravdu, kromě toho, že spirit
žádnou sílu nepotřebuje, aby něco dělal. Je totiž všude a je největší částí všeho. Spirit
by mohl být viděn, jako ultimativní síla, je prostě to, co je. Je automaticky všude tam,
kde není energie. Spirit je jediná věc ve vesmíru, která nepotřebuje žádnou energii k
existenci. Mysl je agresivní a spirit je pasivní. To je důvod, proč musíte být sami, nebo
s lidmi, kteří již znají pravdu, aby jste mohli být zcela naplněni.
Budete si uvědomovat mnohem více, než lidé, kteří pravdu neznají, ale nebudete
schopni být zcela otevření a zcela naplněni s aktivními myslemi okolo vás. Je to tah,
ale je to tak, jak to je, dokud každý nebude znát pravdu. To je důvod, proč se nejprve
musíte učit a zažívat skutečný život osamotě. Musíte začít se dostávat z dosahu mysli
tak často, jak to je jen možné, kdekoliv to je možné. Nakonec obdržíte vstup z ostatních
myslí, jak berete do sebe všechnu ostatní energii a není to až tak špatné, ale není to
tak dobré, jako energie přímo od života.

Krishnamurti říká o meditaci. Meditace není hledání, není to průzkum, sondování
ani objevování. Je to exploze a objev. Není to krocení mozku, aby vyhověl, ani
sebepozorovací analýza a definitivně to není cvičení koncentrace, které zahrnuje
volby a odmítnutí. Je to něco, co přichází přirozeně, kdy všem pozitivním a
negativním prosazováním a dosažením bylo porozuměno a zlehka odhozeno
pryč. Je to absolutní prázdnota v mozku. Je to prázdnota, která je nutná, ne
proto,
co je v prázdnotě, je zde vidění pouze z prázdnoty, všechna ctnost, žádná
sociální
morálka, vyváženost z toho nevystřeluje. To, co z této prázdnoty přichází, je
láska,
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protože jinak to láska není. Základy a spravedlnost je v této prázdnotě. Je to
konec a počátek všech věcí.
“Závažné potíže které máme, nemohou být vyřešeny na stejné úrovni
myšlení, na kterém vznikly.” Albert Einstein
Nová mysl: Nová a vylepšená mysl bude již s vámi navždy. Začne vždy s
každou
smrtí a narozením, ale poroste v kolektivním nevědomí navždy. Velký rozdíl je,
že
bude vaším služebníkem a ne pánem. Vaše mysl se stane vaším věrohodným
přítelem. Je to hodnotný a nutná část božské formy života.
Vše je mysl: Člověk se podívá na otevřené pole a pomyslí si “Zde bych mohl
postavit dům” a brzy tam stojí dům. Co začíná jako nic, jako myšlenka se stane
manifestem, jako něco. Božská mysl to dělá se vším, co existuje.
Experiment s dvojitou štěrbinou dokazuje, že mysl ovlivňuje energii a
hmotu.
Když se někdo dívá na laserový paprsek, tak se mění z vlny na částici, takže
mysl
pozorovatele ovlivňuje energii a je neviditelně napojena na částice. Rozdíl mezi
tím, jak se manifestuje animální mysl a spirituální mysl je ten, že spirituální to
dělá
na subatomové úrovni, kde hmota a energie jsou vytvářeny. Mysl lidstva se
manifestuje nad atomovou úrovní, světa, který si uvědomujeme, kromě řídkých
okamžiků, jako je experiment s dvojitou štěrbinou, kdy si začneme uvědomovat
chování na quantové úrovni, nebo fenomény pod atomovou úrovní.
Spirituální mysl by mohla být nazývána myslí, kterou náboženství nazývají
Bůh.
Vše pochází z ničeho. Pochází to z myšlenky. Věci od člověka pochází z mysli
člověka. Ostatní zvířata pochází z nižší zvířecí mysli. Vše ostatní ve vesmíru
pochází s mysli Boha (toho, co jest). Mysl existuje, ale ne konvenčním
způsobem,
jako hmota a energie existují. Existuje stejně, jako zakřivení vesmíru existuje.
Existuje i neexistuje. Je to jako “nic je něco”. Je to na hraně pochopení, jako
nekonečno.
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Mysl Boha = Kolektivní vůle plně vyvinutého života ve vesmíru.
Ne všechny myšlenky, ale určitý druh myšlenek vytvoří pohyb a přemění nic v
něco.
“Chci vědět, jak Bůh myslí, ostatní je detail.” Albert Einstein
E = MC2 je příklad božské myšlenky. Atomy, stavební kameny veškeré hmoty,
jsou ve skutečnosti pouze pohyb, energie pohybující se tak rychle v kruzích, že
to vypadá a funguje jako něco pevného. Tak se pohyb stává fyzickým. Kdyby se
pohyb uvnitř atomu zastavil, tak by proměnil v nic. Pokud se atom rozštěpí, tak
uvolní energii v přímém směru a manifestuje se jako nukleární exploze. E = MC2
vám poví, kolik síly, nebo energie se uvolní z daného množství hmoty, nebo
masy,
když se atom rozštěpí.
Vše je pohyb, ačkoli vytváří vše fyzické v universu.
To ovšem neznamená, že jakákoliv vaše fantazie se stane realitou, pouze to, co
je
v souladu s myslí člověka, nebo božskou myslí. To co se manifestuje z mysli
člověka je dočasné, věci z božské mysli přetrvají navždy.
Nastal čas, aby se božská mysl začal manifestovat na Zemi.
Myšlenky člověka se mohou a manifestují ve fyzické realitě. V současnosti se
manifestují ve všem, co lidská rasa vybudovala a v tom, co dělá, jako korporace,
náboženství, věda, atd. Tento svět reflektuje to, jak člověk přemýšlí. Většina z
toho není stejná, jako to, jak Bůh přemýšlí. Lidstvo, nebo mysl člověka začíná
proces vývoje, který směřuje od animální mysli k božské mysli. Každý člověk ví,
co je a co dělá.
“Člověk je produktem svých vlastních myšlenek. Co si myslí, tím se
stane.”
Mohandas Gandhi
Nyní, když pravda může být viděna, tak evoluce začne akcelerovat. Začínáme být
schopni vidět rozdíl mezi výtvory animální mysli a výtvory mysli Boha. Začínáme
také vidět, že potřebujeme mysl Boha k tomu, abychom mohli vytvořit nebe na Zemi.
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Božský program: Tato kniha jsou pouze spirituální myšlenky božský program, který
je downloadován do vaší mysl. Změní vás a celé lidstvo do spirituálních bytostí a
vytvoří nebe na Zemi.
Je důležité zjednodušit způsob, jakým vidíte a znáte život, protože to je jediný
způsob, jakým může být poznán. Může být téměř nekonečně komplikovaný a
pokoušet se mu porozumět tímto způsobem je to, o co se lidstvo pokouší. Musíme jít
opačným směrem a vidět a poznat ho tím nejjednodušším způsobem, protože to je
jediná cesta, jak můžeme znát vše, co může být poznáno. Nemůžeme znát všechny
detaily, protože je jich nekonečně mnoho, ale můžeme znát prostý velký obraz
života. A to je to, o co se tato kniha pokouší.
“Vše by mělo být tak jednoduché, jak to je jen možné, ale ani o trochu
jednodušší.” Albert Einstein
V této knize píši, abyste nemysleli, vyčistili si svou mysl, protože to co potom
zůstane, je mysl Boha, mysl samotného stvoření. Pokud dovolíte mysli Boha, aby se
stala vaší myslí, tak se nebe bude manifestovat ve vašem životě poté, co zemřete,
nebo až dostatek lidí v animálním světě, ve kterém nyní jsme pozná pravdu.
Bible to popisuje používáním dobrých a zlých andělů. Andělé, kteří slouží Bohu a
padlí andělé, kteří jsou protivníky Boha. Michael je příklad dobrého anděla a Satan
zase toho špatného. Dohromady představují vaší vlastní mysl a mysl tohoto světa,
kde nyní vládne Satan, ale bude nahrazen Michaelem.
Bůh = to, co jest = život = přítomnost

Jste připraveni zemřít?
Jednoho dne zemřete. Jste na to připraveni?
Ježíš řekl: “Svátosti toho světa trvají pouze chvíli, svátosti říše nebeské
přetrvají navždy.”
Pokud nejste, tak se musíte připravit a zůstat připraveni. Téměř nikdo není skutečně
připraven. Téměř nikdo není připraven pro tuto velice vážnou a důležitou věc, která
se jim stane a oni vědí, že se jim to stane a stane se to brzy. To je pěkně pitomé a
může to přijít velice draho, protože to předurčuje vaší nekonečnou budoucnost.
Lidé by měli poznat pravdu a život dopředu, protože pak už nezáleží na tom, jak to
vezmete, ale mnoho lidí bude mít pouze jedinou šanci se to dozvědět, když se to
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stane. Je to proto, že to je lidská přirozenost odkládat věci na potom a zejména,
pokud se jedná o nepříjemné myšlenky ohledně vlastní smrti. Většina lidí tomu čelí,
až když nemají žádnou jinou šanci a to je většinou až tehdy, když se to právě děje.
To je ale příliš pozdě.
Jsme jediným druhem zvířat, který ví, že zemře. Tím pádem jsme jediná zvířata,
která se na to mohou připravit. Pokud této výhody nevyužijeme, tak zemřeme jako
každé jiné zvíře a v příštím životě se zase staneme jenom zvířetem.
Poznání ultimativní pravdy je jediná věc, na které bude záležet při naší smrti.
Pokud neznáte pravdu a život, tak nejste připraveni.
Pokud věříte mýtům, tak to záhy zjistíte, protože všechny ty blbosti, kromě pravdy
vyletí rovnou z okna i se zbytkem klamu vaší mysli. Vše, co zůstane, je pravda a
život a vy je buď znáte, nebo ne.
Nebudete schopni si pamatovat, čemu jste věřili, až se to stane. Všechna pravda
vaší mysli se vytratí, opustí vás v poslední minutě. Strach a překvapení z vaší
nevyhnutelné smrti vás přivedou přímo do NYNÍ. Vaše mysl se vytratí, kromě
strachu a vy začnete zažívat přítomnost poprvé ve svém životě. Nerozpoznáte to a
budete se toho bát.
Je to zlé, takto odejít, ale je to způsob, jak téměř každý odchází. Je to způsob, jakým
odejdete, pokud se nedostanete do spojení s vaším nesmrtelným spirituálním já
předtím, než zemřete. Pokud jste čekali až když máte skoro umřít, tak jste čekali
příliš dlouho.
Z vaší perspektivy, vaše smrt bude ten nanejvíc neskutečný zážitek, ve vašem
životě, protože to bude váš první skutečný zážitek ve vašem životě. Budete poprvé
zažívat skutečný život a to vás vyděsí. A zmixováno se vším tím strachem, bolestí a
překvapením, tak si uvědomíte, že umíráte bez toho, že jste kdy žili. A navíc k tomu
všemu si ještě uvědomíte, že umíráte jako hlupák. Budete si přát, aby jste se mohli
vrátit v čase a prostudovat si to, to co děláte nyní, akorát mnohem vážněji.
Znovu narozeni: Poté, co zemřete ve svém smrtelném mentálním já, tak zemřete
fyzicky a potom se znovu narodíte, jako svoje nesmrtelné spirituální já do těla, ve
kterém jste nyní. Jste mimo smrt před tím, než si projde maelstromem fyzické smrti.
Poté, již nikdo šťastně nežije. Život končí smrtí, často nějakým nechutným,
bolestivým a hrozným způsobem. To není štěstí. Jediný způsob, jak budete moci
poté šťastně žít, tak je dozvědět se pravdu a život předtím, než zemřete.
Ježíš řekl: “ Dbejte na svůj život, dokud žijete, jinak zemřete a budete ho hledat
a nebudete schopni ho najít.”
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Ježíš řekl: “Lidé mě chválí svými rty, ale jejich srdce jsou mi vzdálená. Uctívají
mě v marnosti, učíc pravidlům a principům člověka.”
Ježíš řekl lidem, kteří ho uctívali v souladu s učením podle pravidel a principů
člověka: “Nikdy jsem tě neznal, odejdi ode mne.”
Předtím, než zemřete, tak musíte poznat pravého Ježíše, aby jste ho mohli
vidět poté, co zemřete.
Slyšíte lidi, jak říkají, že tak a tak zemřeli okamžitou smrtí. Nikdo nezemře okamžitou
smrtí, alespoň ne z jejich vlastní perspektivy. Fyzická smrt vašeho těla může být
rychlá, či pomalá, ale moment vaší smrti není nikdy okamžitý z místa, kde se
nacházíte.
Váš život vám neproběhne před očima. Jste příliš vystrašení, aby jste zažívali
cokoliv jiného než strach, děs a horor. Můžete vidět světlo, které lidé, kteří zažili
blízké setkání se smrtí viděli, ale to je jenom efekt, který vytváří umírající mozek,
většinou díky kyslíkové deprivaci.
Není to nebeské světlo, jak si lidé myslí, že je bude provázet k jejich mýtickému
Bohu, který sídlí za bránami s perel. Skutečná smrt nastane poté, co iluze mysli
zemře.
Blízko smrti není smrt. Nikdo se nevrací ze skutečné smrti, protože podle definice je
vaše tělo natolik zničeno, aby mohlo dál podporovat vaše vědomí, nebo dál žít.
Chemické reakce, které nastoupí v umírajícím, či zraněném mozku, mohou mít za
následek všechny možné zážitky, které jsou podobné, jako při užívání LSD a DMT.
Je to jenom jiný a velmi zajímavý fenomén, nebo halucinace vytvořená umírající
myslí.
Spirituální bytost to rozpozná, ví, že to není skutečné, že je to mysl a že to přejde.
Často je to zažíváno, jako jasné bílé světlo, nebo proplouvání okolo místnosti. Je to
zážitek z blízkosti smrti, ale ne samotný zážitek smrti.
Zážitek smrti nastane hned po zážitku z blízkosti smrti. Vaše mysl zemře a jediné, co
zůstane, budete vy a mysl kolektivního nevědomí. Poprvé v životě žijete svůj život
bez vaší mysli, pokud již nejste spirituální bytostí. Pokud jste spirituální bytostí, tak
jste již žili bez svojí mysli a jste s tím doma.
Spirituální bytost je připravená na cokoliv, co se stane, protože ví, že vše je Bůh, bez
ohledu na to, co se stane, dobré, či zlé.
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Každý si uvědomí, že zemře těsně předtím, než se to stane. Ten okamžik je tím
nejdůležitějším okamžikem ve vašem životě. Je to okamžik pravdy.
Okamžik pravdy: Smrt strhne pryč vše, co není pravda, ne věčné, ne nesmrtelné,
často velmi podivnou a násilnou cestou. Pokud vaše pravda je v myšlenkách a
mýtech, pouze pravda mysli, tak máte problém, protože vaše mysl zemře, ale vy ne.
Pokud znáte přítomnost, pravdu a život, tak to rozpoznáte a obejmete to bez ohledu
na to, co to je.
Dokonce i když znáte pravdu a život, tak pocítíte strach předtím, než vaše mysl
zemře, protože je to součástí vašeho mozku, reflex, ale vy s tím nebudete. Vy
budete sledovat, jak strach a bolest naposledy zemřou. V následujícím okamžiku
budete vstupovat do vašeho nového nebeského těla v lůně vaší matky. Stali jste se
čirou láskou a již tak navždy zůstanete. Nebudete si nic pamatovat, nebo, kde jste
byli před tím, než jste zemřeli, ale na tom nebude záležet, protože jste odvedli
ultimativní job svého života. Bude to uloženo a nahráno v kolektivním nevědomí a vy
se narodíte v nebi.
Spirituální bytost není překvapena pravdou a životem se kterými se setká v okamžik
svoji smrti. Spirituální bytost se setká s esencí Ježíše již dopředu a intimně pozná
pravdu a život. Pokud jste s živým Ježíšem nyní (pravdou a životem) tak již vždy
budete. Smrt na to nemá žádný vliv.
Poznej Boha: Spirituální bytost vždycky má svého anděla strážného a je to
kolektivní nevědomí, které je vede skrz transformaci. Již dopředu si budete blízcí s
Bohem/životem, takže ho znáte a on zná zase vás. Je to vše o připravenosti na vše,
protože jedině tak, ať se stane cokoliv, tak vás to neshodí. Víte, že vše, co se jen
může stát, je Bůh/život. Pokud ale skutečně neznáte pravdu a život, nebo ji poznáte
v poslední minutě, tak budete zpátky v animálním světě. Musíte poznat ultimativní
pravdu.
V poslední minutě zjistíte, zda skutečně znáte ultimativní pravdu.
Smrt/narození je nejdivočejší jízda v universu, dokonce i pro spirituální osobu.
Nikdo není rád, když se mu ubližuje a být zabit, nebo umírat je tak ubližující, jak
může být. Zážitek smrti znamená, že vaše fyzické tělo a mysl jsou zcela zničeny.
Potrava pro červy: Mít zničenou jen jednu ruku, by bylo veliké trauma. Představte
si, jaké to musí být si prožít, když je ničeno celé vaše tělo. Vaše tělo jde z toho, co
jste kdysi byli vy a změní se na hromadu odpadu, potrava červů, která musí být brzy
spálena, nebo zakopána, než začne smrdět.
Pravda je podivnější, než fikce. Nejenom, že ztratíte celé svoje tělo, ale také ztratíte
celý svůj svět. Vezme si to vše, co jste měli i co jste mohli mít, kdyby jste bývali dále
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žili. Skutečně, není nic více devastujícího a horšího. Pro každého, kdo si tím
prochází to je šok a hrůza.
Jak si tím jednou projdete, tak to je krásné, protože jste znovuzrození a strávíte čas
v lůně vaší matky. Pokud jste spirituální bytost, tak to krásné zůstane a bude se to
stále zlepšovat. Pokud jste stále jenom zvíře, tak to půjde z kopce hned poté, co se
narodíte, protože jste se neosvobodili od své mysli.
Naposledy: Připraveni, nebo ne, smrt je nejintenzivnější věc, která se v životě
stane. Dokonce ani poznání, že jste si tím již prošli milionkrát, není skutečný komfort
když čas nadejde. Proto je tak důležité to vzít zcela vážně. Je to něco, co definitivně
nechcete ignorovat, nebo podcenit. Budeme si muset projít skrze špatnou smrt s
bolestí a strachem, alespoň ještě jednou. Pokud neznáte pravdu a máte kliku, tak
zemřete na morfinovém tripu někde v nemocnici. To je nejlepší způsob, jak odejít a
více a více lidí odchází tímto způsobem, což je požehnání, ale bez pravdy budete
zpátky.
Odchod: Lidé, kteří neznají pravdu, udělají cokoliv, aby mohli žít o trochu déle,
dokonce i když jsou již staří a mají smrtelnou chorobu. Spirituální lidé to dělat
nebudou. Když budou mít jistotu, že trpí nevyléčitelnou chorobou, nebo že je jejich
tělo již staré, nemocné, nebo poškozené, aby mohlo dále žít kvalitní život, tak to
ukončí bez výdajů, nebo nějakého BS.
Nejlepší způsob, jak zemřít: Nikdo nebude záměrně páchat sebevraždu, ale
začnou užívat vyšší a vyšší dávky morfia, heroinu, nebo jiných drog do té doby, než
se neúmyslně předávkují a zemřou. Budou si léky podávat sami, když to bude
možné.
Když nadejde čas k odchodu, tak ohlásí všem svým drahým, že umírají a pak zabalí
svůj současný život. Potom začnou párty, která bude trvat tak dlouho, dokud
nezemřou. To může trvat měsíce. Lidé se budou navštěvovat a povídat si atd.
Jejich záměrem nebude zemřít, ale užívat dostatek drog, aby netrpěli bolestí a
nepohodlím, takže život bude dobrý do té doby, než se předávkují a to je zabije. Je
to nejlepší způsob, jak odejít a v budoucnosti tak bude odcházet mnoho lidí, tedy,
pokud budou mít dostatek štěstí, aby si mohli zvolit tuto formu odchodu.
Pouze lidé, kteří neznají pravdu a život se budou táhnout v životě s tělem, které je již
na konci životního cyklu. Spirituální bytost ví, kam půjde poté, co zemře a budou se
těšit na nové, mladé a zdravé tělo a žití v nebi.
Problém je, že nemůžete vždy kontrolovat, kdy, kde a jak zemřete.
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Krev, střeva a sedlá krev: Mnoho lidí také zemře velmi krutým způsobem, takže
musíte být připraveni, že půjdete tím nejhorším způsobem.
Filmy vždy ukazují lidi, jak umírají hrozným způsobem. Představte si sami sebe v
pozici oběti a pokuste se pochopit, jaké by to ve skutečnosti bylo pro vás. Klidně se
vám to může stát. Lidé takto umírají neustále, každých pár minut. Zeptejte se
upřímně sami sebe, jestli jste na to připraveni. Potřebujete být připraveni na
jakoukoliv smrt. Můžete mít obavu, ale nechcete být překvapeni, nebo nepřipraveni.
Těšte se na to, že budete zabiti kulkou, nožem, pálkou, jinou zbraní, nebo že se
utopíte, uhoříte zaživa, vykrvácíte, zabije vás elektrický proud, spadnete z výšky,
budete rozmačkáni, v autě, udušení, zástava srdce, rakovina, jed, infekce, atd.
Toto jsou jedny z nejběžnějších způsobů, jak jsou lidé zabiti. Je zde mnoho dalších
unikátních způsobů, takže musíte být připraveni na vše. Každý je jiný.
Mnoho lidí dnes umírá v nemocnicích v důsledku vysokého věku, ale to není norma.
Naopak je to velice řídké a pokud lidé brzy neuvidí pravdu, tak se to velice brzy
změní. Vrátíme se zpátky do opravdové normy, což je násilná smrt, jako je v tlamě
predátora, takže se musíte připravit na ten nejhorší způsob.
To je důvod, proč koukání se na filmi, kde se hodně vraždí je vlastně dobré pro ty,
kteří znají pravdu, protože vám to pomůže se připravit na to, co by se vám mohlo
stát v blízké budoucnosti. Důvod, proč jsou tyto filmy strašidelné je ten, že se to
skutečně děje. Tento druh filmů má skutečně nějaké sociálně vykupující hodnotu.
Podívejte se na film “Devilś Rejects” a zeptejte se sami sebe, co kdyby jste byli tou
obětí?
Musíte být připraveni zemřít tím nejhorším možným způsobem, aby jste byli
připraveni žít tím nejlepším způsobem. To se nedá oklamat. Musíte na to být
skutečně připraveni.
Ošidit smrt: Hrdina ve filmu se vždy dostane z každé špatné situace, ale ve
skutečném životě se dostanete do špatné situace a už se z ní nedostanete.
Lidé se vždy vztahují k hrdinovi, protože si myslí, že i oni dokáží ošidit smrt, ale lepší
by bylo si přestavit, že jste tím, kdo byl zabit, protože to je mnohem realističtější.
Máme tu nějaké velice divoké, hrozné a bolestivé způsoby, jak odejít a vy musíte být
připraveni na ten nejhorší možný způsob, aby jste mohli plně žít život.
Je to lidská přirozenost žít ve stavu odmítnutí, ale to pravdě neslouží.
Překvapen: Pokud jste překvapeni, tak to znamená, že neznáte ultimativní pravdu a
nejste připraveni odejít. Pokud nejste překvapeni, tak jste připraveni a ono to rychle
pomine, půjdete do nebe a nebudete už nikdy muset zažívat hroznou smrt.
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Bude to konec milionů hrozných smrtí, kterými jste si museli projít, aby jste se dostali
až sem. Je velice důležité být připraven jít, aby jste mohli na to nejlepší místo, kam
se dá jít. Také vás to osvobodí v životě, který žijete nyní.
Nejste volní až do té doby, dokud nejste připraveni na cokoliv, co se může stát.
Původní strach: Filmy mají vždy scénu, ve které je někdo naháněný monstrem,
nebo zabijákem a oni utíkají o život. To vás hodně postraší, protože vás to dostane
do dotyku s vaším primárním strachem. Jak jsme se vyvíjeli skrze animální říši, tak
jsme byli naháněni a požíráni predátory. V této situaci jste vlastně již byli milion krát
v minulosti. Pokud se do této situace nechcete znovu dostat, tak se musíte dozvědět
ultimativní pravdu, protože jenom ta jediná vás navždy z této říše vysvobodí.
Udělejte si na tento předmět domácí úkol. Nemáte co ztratit a můžete vše získat. Nic
není vážnější a nic není důležitější.
Žijte v tomto duchu dokud se nejhorší stane. Poznání toho, na co se máme těšit, by
vám mělo pomoci žít naplno, dokud smrt nepřijde. Žijte, dokud nezemřete.
Samotní se narodíte a samotní také zemřete, takže tomu musíte čelit a jednat s tím
sami. Je to jediná věc, kterou pro vás nikdo jiný nemůže udělat. Ježíš vás nemůže
zachránit. Jeho slova vám mohou ukázat cestu, ale vy je musíte použít a zachránit
sami sebe.
Sami zemřete, takže sami musíte překonat smrt.
Filmy a TV vám mohou ukázat, jak brutální a divoký může být život v animálním
světě. To vám dá motivaci k opuštění animální říše. Pravda je ta cesta ven.
Basil King řekl: “Buďte stateční a všemocné síly vám přijdou na pomoc.”
To neznamená, že vás zachrání fyzicky, ale zachrání vás spirituálně. Být statečný
zabilo více lidí, než cokoliv jiného. Tím pádem si musíte opatrně zvolit, kde být
statečný a kde ne.
Malý strach je dobrý. To může zařídit, že zůstanete naživu víc, než cokoliv
jiného.
Čím déle se dokážete vyhnout smrti, tím lépe můžete být připraveni, takže zbytečně
neriskujte. Žijte ve zdravém životním stylu a to nejdůležitější, žijte v přítomnosti, aby
jste dostali více z každého okamžiku.
“Zřejmý prospekt smrti by měl osladit každý život drahocennou a bohatou
kapkou lehkomyslnosti.” Friedrich Nietzsche
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Zážitek blízké smrti: Proč každý, kdo má zážitek blízké smrti říká tu samou věc?
Vždy říkají, že díky tomu si nyní více cení života a že nyní žijí více v přítomnosti a
užívají si více každé chvíle. To je věc, ze které se můžeme od těchto lidí poučit a
není to o tom, co se stane po smrti.
Smrt je tak zlá, jak může být a musíte si tím projít každou chvíli. Je to krátký zážitek
ve srovnání se životem, který dostanete, takže to stojí za to. Pokud znáte pravdu a
život, tak tomu rozumíte a přijmete to, ale nikdy to nebudete mít rádi.
Žít více za den: Spirituální bytost žije více v jednom dni, než někdo, kdo žije v mysli
za celé roky.
V Bibli se píše: “Jeden den s Bohem je jako tisíc let na světě.”
Jinými slovy, čas se zpomalí a vy dostanete více z jednoho každého dne. A čas se
zcela zastaví z vaší spirituální perspektivy, až se probudíte.
Lidé vkládají mnoho úsilí do toho, jak přežít, místo aby se naučili, jak žít a
zemřít, protože vše ostatní vás zradí.
Jenom si pamatujte, že smrti se nedá dlouho vyhýbat, dokonce i když jste opatrní.
Musíte být tak připravení, jak můžete jen být na vaši smrt, protože se to může stát
kdykoliv. Uvědomte si, jak nepřipravení jste. Uvědomte si skutečnost umírání a čemu
budete muset čelit a to bude počátek nádherné cesty k pravdě a životu.
Smrt není příjemné téma. Je to ta nejhorší věc, co tu je a nikdo o ní nechce mluvit
ani přemýšlet, ale je to pravda a čelit této pravdě je jediný způsob, jak ji překonat.
Jak řekl Ježíš, pravda vás osvobodí.
Skutečná znalost smrti vede do skutečné znalosti života.
Překonání: Pokaždé, když Ježíš mluví o překonání, tak mluví o překonání vaší mysli
a mysli zbytku lidstva.
Zabezpečení: Když překonáte svou mysl, tak také překonáte smrt, protože
spirituálně smrt neexistuje. Pravda a život jsou jediné zabezpečení.
Pravda = život, klam mysli = smrt. Je to takhle prosté.
Doufám, že jsem vás postrašil, protože jak se píše v Bibli, strach z Boha (život), je
počátek moudrosti. Měli byste se bát, hodně bát, protože to je jediná věc, která si
takovou obavu zaslouží. Tento strach může přímo vést do vaší záchrany. Doufám,
že jste tak postrašeni, jak byste měli být. Potřebujete být dostatečně postrašeni, aby
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vás to ohledně toho přinutilo něco udělat. Strach je dobrý motivátor, který je hybnou
silou evoluce a to včetně té naší.
V Bibli se píše, že někteří budou zachráněni láskou a jiní strachem.
Smrt nemůžete překonat, ale můžete ji zastavit v překonávání vás. Může to být
největší krok vzhůru, nebo dolů, podle toho, co víte.
Nepokládejte tento svět za daný, protože ho můžete ztratit v jakýkoliv moment.
Pravděpodobně jste již zapoměli realitu situace, takže si představte, že vaše srdce
přestane tlouct právě nyní. Lidem se to děje celou dobu a je to zabiják číslo jedna a
jak lidé nejčastěji umírají. To znamená, že je nejpravděpodobnější, že zemřete tímto
způsobem. Vaše srdce nepotřebuje žádný důvod k tomu, aby se zastavilo. Prostě se
zastaví. Oni z nějakým důvodem později přijdou, ale to vám nepomůže. Přirozeně,
čím starší jste, tím máte větší šanci, že se to stane, ale stává se to i mladým lidem a
dokonce i dětem, která jsou jinak ve skvělém zdravotním stavu.
Každé dvě vteřiny někdo zemře tak či onak a jsou to lidé, jako jste vy.
Selhání srdce, mrtvice, a nehody se stávají mladým lidem, takže si nemyslete, že se
vám to nemůže stát. Pokaždé když jíte, tak se můžete zadusit. Pokaždé když
sednete do auta, tak vás další řidič může zabít, takže nebuďte překvapení, až si smrt
pro vás přijde. Mohli byste zemřít i dnes a mnoho lidí jako vy zemře.
Není to tak, že se to děje pouze druhým, opak je pravdou. Stává se to každému a
prvním krokem v ultimativní pravdě je akceptovat to a to, co to znamená. Smrt je ta
největší věc, která se vám v životě stane. Je to ta nejdůležitější věc, která se vám
přihodí.
Smrt je tou nejjistější věcí v životě a většina lidí na ní není připravena.
Pokud máte alespoň trochu představivosti, tak by vás to mělo vystrašit. Může použít
strach, aby vás dostal do přítomnosti, strach se promění ve skutečný život a vy
budete doma.
Lidé, kteří považují za dané, že se ráno stoprocentně probudí, jsou hlupáci.
Přemýšlejte o tom, musíte hodiny dýchat, zatímco jste v polovědomí, když spíte
každou noc a lidé to považují za samozřejmost. Je to zázrak a lidé musí vidět tento
neuvěřitelný dar, aby mohli žít život do jeho naprosté plnosti. Poznání, že Bůh musí
být s vámi a dělá vše, aby vás udržel naživu bez toho, aniž byste tomu nějak
napomáhali je velice zabezpečující, láskyplný pocit, který vám pomáhá, že spíte jako
miminko. Nikdo nespí osamocen, jinak by zemřel. Něco musí udržovat srdce, aby
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tlouklo a plíce, aby dýchaly a vy to nejste. Poznání této pravdy dělá spánek mnohem
lepším.
Pravda a život (Ježíš) vás učí jak žít a jak zemřít.
Jak John Lennon řekl, že smrt je jako přesednout z jednoho auta do druhého a
to je pravda, ale to je jediné auto, které znáte, dokud nepoznáte svůj spirit.
Nejlepší způsob, jak zemřít: Poznání pravdy a života je ta nejdůležitější věc, ale
pokud máte volbu a můžete obětovat svůj život pro záchranu jiného života, tak to je
jednoznačně ten nejlepší způsob, jak zemřít. Příklad: Zemřít ohněm, uhořet zaživa je
ten nejhorší způsob smrti, ale když se to stane, když se pokoušíte zachránit někoho
jiného, aby nezemřel a sami přitom uhoříte, tak je to ten nejlepší způsob, jak zemřít.
Pokud zemřete tak, jako zemřel Ježíš, pro pravdu a život, tak je to ještě lepší způsob
odchodu. Proto je nejlepší strávit svůj život děláním všeho, co můžete, při šíření
pravdy.

Limity Poznání - Nekonečno
Musíte znát vše, co potřebujete znát a vědět, že je to vše, co můžete znát je
poznat to vše. Je důležité vědět, co vědět nemůžete, jako je důležité vědět, co
můžete vědět o velikém obrazu života. Je to proto, abyste nemarnili čas pokoušením
se poznat něco, co je nepoznatelné, na čem dokonce ani nezáleží, místo toho, aby
jste žili v tom, co může znát.
Existují věci, které můžeme pochopit naší myslí a pak ty, které ne.
Nekonečno: Některé věci jsou mimo mysl a tím pádem mimo pochopení. Mysl si
musí uvědomit, že má svoje hranice. Všechny nekonečné a nikdy nekončící věci
jsou mimo mysl a esence, že vše je nekonečné a nikdy nekončící.
Příklad: Nemůžeme chápat, že vesmír se neustále rozpíná, ale můžeme chápat, že
musí. Pro vesmír je nemožné zastavit svoje rozpínání. Něco se musí rozpínat i
kdyby to měl být jenom prázdný prostor. To nám říká, že nekonečno existuje.
Můžeme chápat, že nekonečno existuje bez toho, abychom tomu porozuměli.
Venkovní vesmír je nejjednodušší místo k vidění nekonečna, ale je to vlastně
přirozenost všeho, ať tak, či onak.
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Ohromující věc je, že tomu tak musí být. Je to jistá pravda a je nemožné to uchopit.
Mysl to zahlcuje, ale je to jedna z těch věcí, které přinášejí kouzlo do pravdy a
života. Je to dokonalý příklad, jak znát nepoznatelné.
Vnitřní prostor: Vnitřní prostor nemá také žádný konec. Pravda je, že zde musí být
nekonečný počet vesmírů uvnitř každého atomu ve vašem těle. Když vezmete
kousek sýry a rozpůlíte ho a tu půlku zase rozpůlíte a tam můžete pokračovat do
nekonečna a nikdy neskončíte u toho, že byste neměli nic, co by se nedalo
rozříznout napůl.
Nemůžete z něčeho udělat nic, to není možné. Energie nemůže být vytvořena, nebo
zničena a všechna hmota je forma energie. Kdybyste mohli z něčeho udělat nic, tak
byste ničili energii, což není možné. Takto můžete použít deduktivní logiku, abyste
poznali něco, co nemůže být poznáno jinou cestou.
Když něco spálíte na ohni, tak to měníte v teplo, světlo, kouř a popel a nic není
ztraceno. Elektřina, která pohání vaší televizi, nebo počítač není ztracena. Můžete
se na to podívat, jako když voda se žene kabelem do obrazovky a rozstřikuje se do
místnosti, zpátky do prostředí. Nic není ztraceno, jenom to změnilo formu, pohybujíc
se v kruhu, nebo cyklu.
“Jak často jsem ti řekl, že když jsi odstranil nemožné, tak cokoliv ti zbylo, ať je
to jakkoliv nepravděpodobné, tak to musí být pravda?” Sir Arthur Conan

Doyle
Proces eliminace: Někdy je jednodušší vědět o něčem, co není, než o
něčem co je. Poznat přirozenost něčeho, čemu nerozumíte, tak k tomu
můžete použít proces eliminace. Marie Curie to použila k odhalení radia.
Prostě vzala nějaký kámen o kterém věděla, že radium obsahuje a odstranila
vše ostatní o čem věděla, že tam je a zůstalo ji pouze radium.
To samé můžete udělat se životem. Prostě odstraňte vše o čem víte, že to
není pravda a to co zůstane, musí obsahovat pravdu.
Pokud věříte mýtům, tak začněte s nimi. Pravda je v mnohých z nich a můžete
ji často najít v procesu eliminace.
Extrapolace: Další metoda sloužící k poznání pravdy něčeho, co nemůže být
poznáno jinou cestu je extrapolace. Příklad: Nevíme z určitostí, že se ráno
zase slunce vyhoupne nad obzor. Ale víme, že se to stalo již v minulosti a že
příroda opakuje to, co již dělala v minulosti, dokud se nestane něco, co to
změní.
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My potom můžeme předvídat, nebo extrapolovat, co se stane v budoucnosti,
nebo alespoň, co má největší šanci, že se v budoucnosti stane. Země se bude
otáčet a Slunce žhnout ještě nějaký čas.
Známý vesmír: Známý vesmír je asi třináct a půl miliardy let světelných let
ven a na úrovni subatomických částic dovnitř. To je to, co můžeme vidět při
použití současných instrumentů, nebo matematiky. Je to Newtonův vesmír a
popisuje ho dokonale. Einsteinova práce byla na hranách, na hranách
vesmíru a na hranách toho, co může naše mysl pochopit a vědět najistotu.
Jeden z cílů této knihy je říci vše, co můžeme vědět a zkontrolovat na
velkém obrazu života. Když něco zahrnuje nekonečno a nesmrtelnost, tak
říkat jenom tak málo, jak to je možné. Je to ztráta času a života, přemýšlet o
něčem co je nepoznatelné. Způsob, jakým poznat nepoznatelné je vědět vše
o tom, co můžete vědět. Hrana není místo, kde by bylo dobré přebývat příliš
dlouho, nebo kam chodit příliš často. Já se toho pouze čas od času dotknu,
abych věděl, kde to je a abych poznal hranice svojí mysli.
Vše, co potřebujeme vědět: Nepotřebujeme znát nic jiného, než známý
vesmír a ani nikdy nebudeme, protože můžeme pouze existovat ve známém
vesmíru. Život žije pouze ve známém vesmíru a nebylo by to možné, někde
jinde. Pokud si můžeme pouze uvědomovat známý vesmír, tak nemá smysl se
pokoušet jít někam jinam a snažit se poznat více. To není možné a byla by to
ztráta času a zdrojů. Vše, co potřebujeme je kompletní porozumění známého
vesmíru, abychom se mohli dostat do nebe. Když víte pravdu a život, tak víte
vše, co potřebujete vědět a můžete vědět.
Velký třesk: Extrapolace nám může ukázat skutečnou minulost. Teorie o
Velkém třesku, jak známý vesmír započal, bylo objeveno pomocí zpětné
extrapolace. Mohli jsme vidět, jak se současný vesmír roztahuje, takže se
mohl stopovat zpět, kdy to vše ještě bylo na malé ploše. Prostě jsme tu
událost běželi pozpátku.
Věčný vesmír: Vědci využívají znalosti o Velkém třesku, že vesmír měl svůj
počátek a že vše odstartovalo z jednoho bodu a že vesmír není věčný. Toto je
dobrý příklad, jak mysl může pouze rozumět věcem, které mají začátek a
konec. Pravda je, že je věčný a vždy zde v nějaké formě byl.
Může se roztahovat a smršťovat znovu a znovu, jako srdce bije navždy. Může
se roztahovat, dokud nenarazí do jiného roztahujícího se vesmíru, ale je
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věčný a nekonečný, protože jinak tomu nemůže být. Známý vesmír možná má
svůj počátek a konec, ale nekonečný vesmír nemá, nemůže. Nikdy nemůžete
z něčeho udělat nic, jenom se to pohybuje.
Logika/důvod: Použil jsem extrapolaci a další metody, abych vyhodnotil, co
je pravda a co ne, abych vyhodnotil to, co je napsáno v této knize. Pokud si
myslíte, že jsem se v něčem mýlil, tak byste je měli sami použít, abyste si
mohli věci zkontrolovat.
Jeden z nejjednodušších způsobů, jak zjistit, co je pravda je, že se to
nikdy nemění.
Důkaz, že věci o kterých píši v Přítomnosti jsou pravdivé, je že do sebe
zapadají a navzájem se podporují a jak jsem nikdy nemusel něco skutečně
opravovat za dvacet let. Já jsem buď věci přidal, nebo odebral a napsal je
jiným způsobem, ale nikdy jsem nenašel, že by něco bylo nesprávně, ani
nikdo jiný nic neopravil v posledních pěti letech, co byly na síti. To vám říká,
že jsou pravdivé.
Je zde mnoho věcí, které byly již řečeny jinými lidmi, ale jsou zde také stovky
věcí, které předtím nikdo neřekl, nová odhalení pravdy života. Možná byste si
mysleli, že za těch pět let, co to bylo na Internetu na vrcholu soutěže, tak že
by někdo opravil, nebo alespoň přidal jednu věc, ale to se nikdy nestalo a
můžete se zeptat webmastera, který se posledních pět let o stránky staral.
Nejvyšší účel: Vyvinuli jsme si myslící a racionální mysl, pro nejvyšší účel a
ten účel je použít ji k poznání fundamentální pravdy života. To musí být ten
účel, protože na ničem jiném ve skutečnosti nezáleží. Vysvětluje to náš život.
Pokud poznání pravdy života není ta nejdůležitější věc, tak co to potom
je?
To je to, co nás odděluje od ostatních zvířat. Je to ta jediná věc, která může
udělat rozdíl. Nezáleží na tom, co ještě uděláme pokud poznáme pravdu
života. Musíme udělat tuto jednu věc, kterou můžeme udělat lépe, než ostatní
zvířata, abychom naplnili naší evoluční pozici v životě a posunuli se tak do
další pozice.
Můžeme si být jistí, že žití ve falešných pravdách, jako jsou mýty, nám
nepomůže a nejpravděpodobněji nám to ublíží. Pravda je jediná věc, která
nám může pomoci.
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Ultimativní pravda = požehnání, protože vždy víte, co se děje.
Schody do nebe: Můžeme použít pravdu k najití nástrojů, abychom věděli, že
jsme nesmrtelní a spirituální bytosti. Nemůžeme rozumět nesmrtelnosti, nebo
si přímo uvědomovat naši spirituální přirozenost, ale můžeme použít
deduktivní logiku, abychom porozuměli, jak je pro nás nemožné nebýt
spirituálními bytostmi, takže musíme být.
Život vám ukáže pravdu a pravda vám ukáže život.
Nejdříve pravda: Vše to začíná faktem, že je nemožné si uvědomovat, když
jsme nevědomí. To nám říká, že musíme být nesmrtelní a vede to ke všemu
ostatnímu. Je to první pravda, protože to jsme my, jediná věc, kterou si
můžeme být absolutně jisti je naše vlastní vědomí. Dokonce si ani nemůžeme
být jisti, že někdo druhý si uvědomuje. Naše vlastní vědomí je věc o které
můžeme říci, že ji známe a to přímo vede k ostatním pravdám a pravda vede
k životu.
Pravda vede k životu a život vede k pravdě. To je jeden důvod, proč když
jednou najdete pravdu a život, tak je nikdy neztratíte.
“Já jsem existoval celou věčnost a pohleď, jsem zde a budu existovat do
konce časů, protože mé bytí nemá konce.” Khalil Gibran
Fakt našeho vlastního vědomí vede přímo do poznání, že jsme nesmrtelné
spirituální bytosti. Když k tomu přidáte důkaz evoluce a jak se život přirozeně
vyvíjel, tak si také můžeme být jisti, že reinkarnace je skutečnost a že jsme se
vyvinuli.
Jedna věc vede ke druhé. Je to jako stoupat po schodišti, schod po schodu.
Můžete pouze vidět schod, na kterém stojíte a ten příští. Když ten další krok
uděláte (dozvíte se pravdu), tak ten další schod se stane viditelným, nebo je
vám odhalen a tak kráčíte po schodech do nebe (ultimativní pravda) a
začínáte tam, kde jste nyní.
Sněhové vločky: Nekonečno neznamená, že je tu další svět úplně stejný,
jako je ten náš, nebo mnoho věcí úplně stejných. Opak je pravdou. Je zde
nekonečné množství věcí a žádná z nich není úplně stejná. Vše je jako
sněhové vločky.
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Fraktály: Je to možné vidět na něčem, co nazývají fraktály, nebo Mandelbrot
set (najdete na netu). Prostá formule, nebo vzor se může opakovat v
nekonečném množství bez toho, aby se kdy opakovala stejná věc.
Mnoho věcí si bude velice podobných, ale nikdy úplně stejných. Tímto
způsobem Bůh/život pracuje. Ty stejné prosté věc se opakují znovu a znovu
(vyvažující se protistrany) a v procesu s pomocí kolektivního nevědomí, to
vytváří nejkomplikovanější a odlišné věci v přírodě, včetně nás.
Fraktály jsou způsob, díky kterému můžeme porozumět, jak se fyzický
vesmír pohybuje v perfektní rovnováze, ale není nikdy stejný. Je v
pravdě vždy nový.
Božská vůle: Vyvažující síla se manifestuje, jako všechna energie
(pohyb/síla) a všechna hmota (fyzické věci). Rovnováha dělá vše a je vším.
Podívejte se na velký obraz, na celý a budete vždy schopni vidět ultimativní
pravdu. Je za nekonečnými rozdíly života. Budete vidět a znát vůli Boha.
“Vše, co se chci naučit je, myslet tak, jak Bůh myslí.” Albert Einstein
“Tvé království nadejde a budeš hotov na Zemi.” Matyáš 6:10
Jak jednou poznáte vůli Boha, tak znáte základní přirozenost všeho a budete
vidět, že život je dokonalý a jede na automatiku. Můžete relaxovat a přestat
přemýšlet a přenechat řízení Bohu a jenom žít v přítomnosti. Vůle Boha se
stane vaší vůlí.
V Bibli se píše, že kdokoliv, kdo dělá vůli Boží, tak bude navždy přebývat
v nebi.
Znát budoucnost: Znát vůli Boha neznamená, že budete umět předvídat
budoucnost. Tu nikdo nemůže znát. Nemůže být známa. Můžete vědět, jak to
asi bude a jaké jsou nejlepší šance, že se něco stane, ale nikdy ne přesně, co
se stane.
Předpovědi: Je zde nekonečný počet variant a variací. Všechno věštění je
nepravda. Lidé pouze hádají a někdy se trefí.
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Postdikce: Věštba, která se zdá být dokonalá, byla napsána po události a
předatovaná, aby oblbla lidi. Je nazývaná postdikcí jako opak pro predikci.
Další takzvaná proroctví jsou napsána mlhavě, takže se spousta věcí dá pod
tím představit.
Potom tu máme věci, jako když Bible předpověděla vznik Izraele. Lidé tvrdí,
že to je důkaz, že Bible předpovídá budoucnost. Židé čekali a pracovali na
vytvoření vlastního státu po celá staletí. Bylo tedy velice pravděpodobné, že
jednoho dne ho nakonec dosáhnou. Židé napsali Bibli a napsali do ní, že
jednoho dne budou mít vlastní stát, aby jim to pomohlo k dosažení cíle. Mohli
a také řekli, že to bylo proroctví a když se to nakonec stalo, tak tvrdí, že to je
důkaz proroctví. Také tvrdí, že když toto se stalo pravdou, tak i ostatní
proroctví budou pravdivá.
Nikdo nemůže s jistotou předpovědět budoucnost, nebo znát budoucí události.
Jediná věc kterou si můžete být jisti a kterou musíte znát je, že to bude
vyváženo.
Výskyty v této doméně jsou mimo dosah přesné předpovědi díky
množství ovlivňujících faktorů v operaci a ne kvůli nedostatku pořádku v
přírodě. Albert Einstein.
K tomu, aby jste znali ultimativní pravdu nemusíte být chytří. I dítě ji může
znát a v tom je ta krása. Vycházející a zapadající Slunce ji ukazuje. V pravdě,
takzvaní chytří a vzdělaní lidé jsou ti, kteří mají největší potíže ji vidět.
Ježíš řekl: “To, co je ukryto před chytrými vzdělanými, je odhaleno
dětem.” (otevřená mysl)
Čas a prostor: Existují pouze ve vztahu s živými bytostmi a ve vztahu
ohledné toho, co se děje v prostředí oné bytosti. Není žádné velké a malé,
rychlé a pomalé, pouze ve vztahu k sobě a ostatních věcí okolo toho a jako
viděné z perspektivy živé bytosti, z individuálního vědomí.
Lidé si myslí, že není způsob, jak cestovat do světů, které mají život jako my,
že vzdálenosti jsou příliš velké. To může platit pro fyzický život, ale ne pro
spirituální život. My se můžeme narodit do světů uvnitř nás a nemusíme
přitom nikam cestovat.
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Einstein dokázal, že prostor, čas, velikost a vzdálenost jsou relativní a pravda
je, že spirituálně jsme již všude, zrovna tak, jak prázdný prostor je všude. My
si uvědomujeme pouze prostředí uvnitř a okolo živého těla, ve kterém je v
současnosti náš spirit soustředěn a my jsme vždy soustředěni v živoucím těle.
Potřebujeme fyzické senzory, abychom mohli vnímat život, tím pádem
musíme být ve fyzickém těle, abychom mohli mít fyzické senzory a tak vnímat
život. Potřebujete očí, aby jste mohli vidět, uši na slyšení, atd.
Prostor, čas a znovuzrození: Prostor, čas, rychlost a velikost jsou relativní.
Pokud byste neměli žádné referenční body, tak byste nemohli nic vědět o
prostoru, čase, rychlosti a velikosti. Je to protože tyto věci existují pouze ve
vztahu (relativním) k předmětům v prostředí. Bez těchto referencí by vůbec
nebylo možné zjistit, jak ubíhá čas, velikost prostředí, nebo jakou rychlostí se
pohybujete. Do tohoto stavu se dostanete poté, co zemřete. Tento stav
umožňuje kolektivnímu nevědomí vás vložit kamkoliv, ve fyzické realitě. Z vaší
perspektivy se zdá, jakoby žádný čas neuběhl a nedošlo k žádnému pohybu,
dokonce ani když se znovu narodíte o miliardu let později a na místě o
miliardu světelných let vzdálených z místa, kde jste zemřeli.
Fakt, že jsme spirituálně všude znamená, že se můžeme okamžitě přerodit
kdekoliv v nekonečném vesmíru v čase, místě, v souladu s naší úrovní
vědomí a kam musíme jít, aby naše životy mohly být vyváženy.
Ve světě s tolika lidmi na Zemi, není zapotřebí jít do jiných světů kvůli
rovnováze. Většina spiritů je reinkarnována a žijí každý život právě zde.
Neznámé: Nemůžeme porozumět tomu, jak můžeme být všude stejně tak,
jako nemůžeme porozumět nekončnu. Mysl nechápe, co to je nic, stejně tak
jako nechápe, co něco je. Je zde mnoho věcí, kterým nikdy nebudeme
rozumět, nebo nebudeme schopni jim rozumět.
Nepotřebujeme rozumět, co cokoliv je, abychom se dostali do nebe. Jenom
musíme vědět, co vše co s námi souvisí dělá a nyní již můžeme.
Věci jako černé díry, quantová mechanika, červí díry, jiné dimenze, odrazová
teorie, temná hmota a energie, časové osy, UFO a další mysteriózní
fenomény, mohou, a nebo nemusí být nikdy pochopeny, ale na tom nezáleží,
protože to vždy bude jenom manifestace rovnováhy tak, či onak.
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Dokonce i kdyby se vysoce pokročilí mimozemšťané ukázali na Zemi, tak to
neudělá žádný skutečný rozdíl, protože žijí ve stejném vesmíru jako my a jsou
kontrolováni stejnými silami. Ultimativní pravda je stejná pro vše ve vesmíru.
UFO: Pokud jsme navštěvováni životem z jiných světů, nebo dimenzí, tak by
museli být mnohem více vyvinutí, než jsme my. Tyto vysoce pokročilé životní
formy z venkovního, či vnitřního vesmíru, jiných dimenzí, tak naprosto bez
jakýchkoliv pochyb znají pravdu a život a pouze čekají na nás, až je poznáme
a budeme je žít před tím, než nás kontaktují.
Pravděpodobně čekají na to, až se z nás stanou spirituální bytosti, než dám
dají vědět o svojí přítomnosti. Jejich pokročilá technologie bude nám
odměnou, až povstaneme z animální říše. Jejich pokročilá technologie je
pravděpodobně dávána všem formám života nad animální úrovní, jako dar.
Ukáží nám, jak zastavit stárnutí, vyléčit všechny nemoci, atd.
Dokud se nezměníme, tak nám svoji pokročilou technologii nemohou dát,
protože bychom ji použili k tomu, abychom se navzájem zabili a také by jsme
se pokusili zabít je. Ani nám nemohou pomoci s naší proměnou, protože
změnit se musíme sami.
Mohli by nám ukázat cestu a pravděpodobně to byli ti andělé, kteří se zjevili
prorokům v minulosti. I by mohli být zodpovědní za všeobecnou hypnózu,
která ukrývala pravdu až do teď a skrývala před námi jejich přítomnost. Možná
že používají mne k napsání této knihy. Něco mě muselo využívat a mohli by to
být oni.
Lidé stále čekají, že někdo přijde a zachrání je, ať to je mesiáš, nebo ET a
pravda je, že musíme zachránit sebe sami. Je to jediný způsob, jak to
funguje.
V Bibli se píše, že Bůh pomůže těm, kteří pomohou sami sobě.
To je to o čem se v Bibli píše. Některé věci musíme udělat sami a stát se
spirituální bytostí je jedna z nich, ta nejdůležitější, tak na které nejvíce záleží.
Honit se za svým ocasem: Mysl by se za věcmi, kterým nerozumí honila
navždy. Ve fyzickém vesmíru každé řešení vytváří další problém a každá
odpověď vytvoří novou otázku. To má za následek, že se mysl točí dokola
navždy, pokud ji necháme. A to je přesně to, co ďábel/mysl chce, aby jsme
dělali.
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Jedna věc, které musíme porozumět je, že nemusíme rozumět všemu a ani
nemůžeme. Jenom musíme rozumět tomu, čemu můžeme, nic víc, nic míň.
My jenom musíme porozumět základní přirozenosti všeho a toho je možné
dosáhnout tak, že chápeme vyvažující sílu, naší mysl a kolektivní nevědomí.
Pokud porozumíte prosté životní přirozenosti, tak znáte ultimativní pravdu.
Proto Ježíš řekl, že mimina a děti tomu mohou rozumět.
Srdce komplikovaných počítačů využívá prostých opaků (on/off) jako to dělá
zbytek života. Je to manifestace opaků, která se nazývá binární kód. Vše ve
vesmíru je založeno na pozitivním a negativním tanci života, protože to je
život.
Přetočte vědu na velký obraz: Vědci jsou zaměstnaní prací na nějakých
částech života, ale my je potřebujeme, aby definovali velký obraz. Pokud by
se ti nejtalentovanější vědci soustředili na velký obraz na pár měsíců, tak
bychom to zvládli. Pak by se vrátili zpátky k částem, vědouc, na jaké části to
vlastně pracují. Náboženství potřebuje větší vědecký vstup. Věda a
náboženství se potřebují spojit na projektu velkého obrazu. Potřebujeme
všechny naše nejlepší mysli, aby na tom pracovali.
Tato kniha to sice vše vysvětluje, ale vždy by to mohlo být vysvětleno lépe.
Čím více lidí to bude vysvětlovat, tím více způsoby to bude vysvětlovat, tím
lépe pro všechny.
Věda není organizace, je to metoda testování a dalšího testování teorie
tolikrát, dokud se to neustanoví jako pravda.
Lidé si myslí, že pokud porozumí, jak života pracuje, tak že to z něj odejme
jeho kouzlo. Opak je pravdou, protože začnete vidět opravdové kouzlo života.
Dospělý bude stále vidět mystérium života s úžasem dítěte.
“Jak získáváme znalosti, tak se věci nestávají více pochopitelnými, ale
záhadnějšími.” Albert Schweitzer
“Ta nejkrásnější věc, kterou můžeme zažít je mystérium.” Albert Einstein
Objektivní/subjektivní: Věda pracuje s objektivitou, pravdou mysli.
Náboženství pracuje se subjektivitou, věcmi, které nemohou být myslí
211

GlobalTruthProject.com

pochopeny. Lidé si nemyslí, že jsou kompatibilní. Nejenom, že jsou
kompatibilní, ale jsou naprosto nutné k poznání a žití ultimativní pravdy.
Věda se ptá “jak” a náboženství “proč”
Musíte ze dvou udělat jeden s objektivem a subjektivem s vědou a
náboženstvím, aby jste mohli vidět celý obraz. Objektivum jsou slova v písni a
subjektivum je hudba. Slova jsou z mysli a hudba ze spiritu. Musíte být
obojím, vědcem i mystikem, aby jste mohli poznat ultimativní pravdu.
Ti největší vědci byli mystici. Einstein a Newton byli mystici.
Einstein řekl, že čím více se toho dozvíme, tím záhadnější se vesmír pro nás
stane. Newton byl zasvěceně náboženská osoba, který strávil více času nad
pochopením Bible, než fyzického světa. Oba dva věděli, že věda sama o sobě
nebude nikdy schopná vše vysvětlit.
V této knize cituji Einsteina více, než kohokoliv jiného, kromě Ježíše.
Ježíš řekl: “Když utvoříte ze dvou jednoho, tak budete nazýváni syny
člověka.”
Objektivní/subjektivní, věda/náboženství, fyzické/spirituální, člověk/Bůh,
jsou ti dva, ze kterých musíte vytvořit jednoho, abyste poznali pravdu a
život.
“Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé.” Albert
Einstein
Vše dává smysl: Nejenom proto, že se nedá vše myslí pochopit, tak to
neznamená, že to nedává smysl. Dává, ale není možné k pochopení pouze
využívat vědu. Musíte dát dohromady objektivní a subjektivní, konečné a
nekonečné, aby to dohromady dávalo smysl.
“Ne všechno, co lze spočítat se počítá a ne všechno, co se počítá, lze
spočítat.” Albert Einstein
Věda má své limity a ty se dají najít na hranách vesmíru. Pokud jdete “ven”
tak se dostanete do nekonečna, což mysli nedává žádný smysl. Pokud jdete
“dovnitř” tak se dostanete do quantové mechaniky, která také z perspektivy
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mysli nedává žádný smysl. To nám říká, že žádný smysl nedává smysl. Není
třeba, aby jste něčemu rozuměli pomocí svojí mysli, aby to dávalo smysl,
nebo to byla pravda. Pravdou je, že by nedávalo smysl, kdyby jsme byli
schopni všemu rozumět naší myslí.
Můžete o něčem vědět, že to je pravda, aniž byste tomu rozuměli.
Nekonečno je pro to dobrý příklad. Můžeme vědět, že tomu tak musí být ale
nikdy nebudeme schopni tomu porozumět. Mysl je schopná porozumět pouze
věcem, které mají nějaké hranice, žije pouze ve světě. Náš spirit žije ve světě
s hranicemi a ještě ve světě, kterému nikdy nebudeme schopni rozumět,
protože je nekonečný a věčný.
Žádný smysl dává smysl.
Fakt, že něco, co nedává smysl dává smysl, je klíčem ke svobodě pro
intelektuáli, vědce a další, kteří silně věří v mysl. Některým věcem není možné
porozumět a nikdy nebude a to je možné chápat, takže všemu se dá
porozumět. Jenom musíte pochopit, že ne vše se dá pochopit, že nejsou
určené k tomu, aby byly pochopeny a to dává smysl.
Je zde rozdíl mezi věcmi na hranách naší reality, které nedávají smysl a
nesmyslem. Většina toho, čemu lidé věří, že je pravda v tradičních
náboženstvích, tak je nesmysl.
Příklad: Příběh Lota, který dal své panenské dcery davu ke znásilnění, aby
ukázal dobré vychování a aby mu přestali tlouct na dveře. Také měl se svými
dcerami a v Bibli se píše, že to byl jeden z nejspravedlivějších lidí, co kdy žil.
Většina věcí v Bibli nedává smysl, ale jsou to ty věci v Bibli, které smysl
dávají, které budou pro mnohé klíčem k úniku před myslí.
Bůh/život budou vždy tajemstvím. My můžeme vědět, co Bůh/život dělá, ale
nikdy nebudeme vědět, co to skutečně je. Nevíme, co gravitace, nebo něco
jiného vlastně je a nikdy to vědět nebudeme. Vše, co můžeme říct je, že vše
fyzické je forma energie pohybující se v rovnováze a to je vše. Ostatně na tom
ani nezáleží, protože vše, co musíme vědět je pravda (rovnováha) a zcela
zažívat život. Mystérium života je vlastně to, co dělá život zajímavým a
nádherným.
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Nekonečno a nesmrtelnost, jsou věci, které jsou mimo mysl. Poznání těchto
věcí vede k ostatním (já), třetí z trojice věcí, které jsou pro mysl
neuchopitelné.
V Bibli se píše, že budete vědět nepoznatelné. To znamená, že budete
vědět, jak život pracuje, ale nikdy nebudete vědět, co to život je. Je to
nepoznatelné, protože to je nekonečně hluboké i mělké ve stejnou chvíli. To
znamená, že i kdyby jste žili navždy, vědouc, jak to funguje, což budete, tak
nikdy nebudete vědět, co to je. Budete to znát lépe a lépe. Budete to znát tak
moc, jak můžete a budete s tím tak moc, jak bude možné, ale nikdy
nepřestanete hledat a poznávat více o nepoznatelném. Bude vás to navždy
překvapovat, život je vždy nový.
Poslední krok: Všechno poznání, jak to funguje, vás osvobozuje k
poznávání, co to je. Když již nebudete muset přemýšlet o tom, proč se věci
dějí, s vědomím, že vše je po celou dobu dokonalé, tak to konečně bude moci
začít naplno žít. Poznání, jak to funguje je první krok a téměř žádný člověk
tento první krok ještě neudělal. Kvůli tomu je tu tato kniha a my musíme říci
lidem, aby si ji přečetli. Musíme říct lidem, aby udělali první krok. Další krok je
žít život a to je poslední krok, protože život nikdy nekončí. Budete znát
nepoznatelné, jak se píše v Bibli, ale bude to pořád nepoznatelné. V tom není
žádný rozpor i přestože lidé, kteří neudělali první krok si myslí, že je. Vlastně
by to nemohlo být jasnější.
“Moudrost stanoví hranice dokonce i znalostem.” Friedrich Nietzsche
Vše je mysl: O Bohu může být řečeno, že je mysl, nebo vůle, která se
manifestuje jako život ve fyzickém vesmíru, nebo vše opravdové. Naším
úkolem je zcela poznat tuto mysl, vědět co dělá a proč to dělá, znát to tak
dobře, že se stanete její součástí, stanete se jí samou. Božská vůle se stane
naší vůlí, jeho mysl naší myslí. Staneme se rukou Boží a Boží vůlí.
Také musíme znát, že tu je perverze Boží mysli, animální mysl, mysl bestie,
kterou náboženství nazývají ďáblem. Je uvnitř nás a musí být překonána, než
můžem Boha vidět a poznat ho.
Mysl Boha, nebo božské kolektivní nevědomí je složené ze všeho vědomého
života, kromě animální mysli. Fyzický vesmír je manifestací vůle všech plně
vyvinutých životních forem, plus vůle lidstva a všech zvířat na Zemi.
To je tak blízko, jak se můžete dostat k porozumění, co vše je.
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Mysl Boha vytváří všechnu pravdu a život. Všechna fyzická realita je mysl
Boha v akci, manifestujíc sebe sama. Bylo by zde pouze nic, prázdnota, kdyby
nebylo mysli. Stát se jedním s myslí, tak se musíme stát jedním s Bohem a
vyvinout se mimo animální mysl. Animální říše ve které nyní jsme je také
mysl, soutěžící s myslí Boha o naše duše. Už první věta v Bibli popisuje, jak
mysl Boha proměňuje beztvarou prázdnotu do vesmíru, ve kterém žijeme a
jak to je dokonalé. Poté Genesis popisuje, jak byl svět zkorumpován myslí
bestie, kterou jsme se od té doby pokoušeli překonat. Pokud víte, jak si to
interpretovat, tak nový testament nám říká, jak překonat animální mysl.
Jak se píše v Bibli, každý, kdo koná vůli Boží má navždy setrvat v nebi.

Boží vůle je nejprve vědět, co to znamená, naučit se pravdu života, poté učit
ostatní pravdě. Stanete se prorokem. To je příští a poslední krok v lidské
evoluci.

Pravda o Bohu
Pouze jediná věc by se měla nazývat Bohem je příroda, pravda, život, láska,
přítomnost, nyní, síla, energie, vše a nic. Bůh je vyvažující síla, která vytváří a
kontroluje nekonečný vesmír, síla, která nám dává život a vše v něm. Tak je to
vysvětleno slovy, ale není to ani blízko k prožití toho, co to ve skutečnosti je. Některé
věci, ty nejskutečnější věci, je možné poznat pouze prožitkem.
Co Bůh nedělá: Můžeme vědět a víme, že Bůh se nevzteká, nepohlíží na nás,
nesoudí nás, neodměňuje a netrestá nás, nebo nevypadá a nejedná, jako lidská
bytost. Bůh nepromlouvá k lidem, neodpovídá na modlitby, nepřemýšlí, nebo
neplánuje. Bůh není jako král, sedíci na trůnu. Bůh není to, co o něm mýty říkají, že
je.
Alpha/omega: Bůh není oddělená životní forma. Bůh je všechny životní formy. Bůh
je život sám a vyvažující síla, která vše kontroluje. Bible říká to samé. Říká: “Bůh je
alpha a omega, počátek i konec, to, co bylo, to, co jest, a to, co bude,
všemohoucnost.” Lépe by to nemohlo být řečeno.
Co Bůh dělá: Jsem tak, jak jsem. Nyní víme, kde se Bůh nachází (všude), jak Bůh
vypadá (všechno), co Bůh dělá (všechno) a jak být s Bohem (překonat animální
mysl). Vše, kromě našeho falešného mentálního já je Bůh a to je Bůh také, akorát
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nepřímo. Když miluješ svého nepřítele o čemž Bible píše, aby se dělalo, tak
milujete svoji mysl. Pamatujte, láska znamená věnovat pozornost. Musíte věnovat
pozornost svojí animální mysli, abyste ji překonali. Musíte ji vidět, za co je, aby jste ji
nemohli vystát a dělat to, co máte (poznat a šířit pravdu života), aby jste ji překonali.
Božské partnerství: Bůh je pouze v lidské formě, když ho necháme se manifestovat
skrze nás. My představujeme Boha a mysl. Bůh může žít skrze nás a my skrze
Boha. Bůh nám dá život a my jemu fyzické tělo. Je to skutečné srovnání vytvořené v
nebi. Pravda umožní Bohu se stát tělem skrze nás.
Ježíš řekl: “Bude v tobě přebývat a bude v tobě žít.”
Králové: Proč by lidé předpokládali, že Bůh bude jako ty samé věci, které marnivé,
sebestředné, nezabezpečené a egoistické přízemní králové by rádi. Když byla Bible
napsána, tak byli králové všemocní, takže přirozeně došli k závěru, že Bůh bude
jako oni, jenom ještě mocnější. Mysleli si, že když králové mají rádi dary a když se
jim říká, jak jsou úžasní, tak že i Bůh to má rád.
“Nemohu věřit v Boha, který chce být po celou dobu uctíván.” Friedrich
Nietzsche
Lidé si táhnou ignoranci z minulosti do současnosti, což z nich dělá ještě větší
ignoranty, než byli ti v minulosti. Mohu porozumět, proč primitivní a ignorantští lidé v
minulosti dělali věci, co dělali, ale proč by moderní člověk měl chtít dělat to samé?
Králové byli nejhorší lidé, co kdy žili, byli to naprostí sérioví vrazi. Je šílené si myslet,
že Bůh je jako oni. Kdo by chtěl strávit věčnost s takovou bytostí?
Upalovat lidi: Mnoho lidí věří, že peklo je instituce, kam Bůh posílá hříšníky, aby
hořeli navždy. Já bych nechtěl být s někým, kdo spálí zaživa kočku, natož s někým,
kdo nechá hořet miliony a miliony lidí. Nikdo normální by to nechtěl. Dokonce i lidé,
kteří si uvědomí, že peklo je metafora a že peklo je pouze místo, kde budete navždy
trpět, nejsou o mnoho lepší. Milující a všemocný Bůh by nenechal nikoho trpět.
V souladu s Biblí a náboženstvím, tak 99% tvorů, které Bůh stvořil by mělo jít do
pekla. Pouze pár kněží a kazatelů by mělo jít do nebe. Proč by milující Bůh dělal
něco takového? Nedělal, takže Bible, nebo způsob, jakým je interpretována není
správný.
“Každé náboženství má pravdu nějakým způsobem. Pokud je chápáno
metaforicky, tak je pravdivé. Ale když se zasekne na vlastních metaforách a
vykládá je jako pravdivé, tak mají problém.” Joseph Campbell
Čas zastavit: Bible zobrazuje Boha jako starého vousatého muže, který se chová,
jako přísný otec, nebo král na trůnu, protože Ježíš a ostatní použili metaforu otce pro
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Boha a metaforu království pro nebe. Metafora není míněna být doslovnou pravdou,
ale lidé minulosti a přítomnosti tvrdí, že to je doslovná pravda. Nastal čas, aby to
přestali dělat. Tříští to pravdu a je to zavádějící.
Ježíš řekl: “Ale běda vám písaři a farizeové, pokrytci. Jelikož uzavíráte
Království Nebeské lidem, tak ani vy do něj nevstoupíte, aniž by jste dovolili
těm, co vstupují vstoupit.”
Bible zobrazuje Boha jako všechno (alpha a omega) a jako staříka na nebi. Je to
jeden z mnoha, mnoha, mnoha rozporů v Bibli. Dokonce i se všemi těmito rozpory
bude mnoho lidí tvrdit, že to je doslovná pravda. Pokud si někdo zasluhuje hořet
navždy, tak jsou to právě tyto lidé, kteří tvrdí, že mýty jsou pravda. Nemají k pravdě
žádné ohledy a velmi ztěžují skutečné pravdě, aby se stala známou.
“V křesťanství, ani morálka, ani náboženství přicházejí do styku s realitou v
jakémkoliv bodu.” Friedrich Nietzsche
Dohlíží na nás: Celý koncept muže/Boha na nebi je velice egoistický. Pouze životní
forma, která je plná sebe sama (lidstvo) si může myslet, že jiná životní forma by
zasvětila svůj život pro jejich životy. Nikdo na vás nedohlíží a ani byste po tom
netoužili.
Pravda je, že ve skutečnosti nikdo nechce, aby mýty byly pravda.
Každý ve skutečnosti chce trochu soukromí. Lidé, kteří říkají “Mohu cítit, jak Bůh na
mě dohlíží” tak z toho se mi dělá trochu špatně. To znamená, že Bůh se dívá, jak
třeba sedí na záchodě, nebo mají s někým sex. A tito lidé si myslí to samé o svých
milovaných, kteří již zemřeli, že dělají to samé. Já zajisté doufám, že moje babička a
maminka mě nepozorují. Já vím, že žijí svůj nový život.
Opravdu byste jim přáli, aby strávili dobu vašeho života pozorováním vás?

Lidé moc nepřemýšlí o věcech, které vypouštějí z úst. Nikdo by doopravdy
nechtěl, aby je někdo po celou dobu sledoval, zejména pak nějaký kritický
stařík, nebo rodič. Jediná chvíle, kdy by za to byli rádi je, když jsou v maléru.
Většina lidí není schopná vidět tuto zjevnou pravdu. Fakt, že ji nevidí jenom
dokazuje, jak moc uspáni lidé jsou. Je to pouze mýtus a díky Bohu je.
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Víra/Fantazie vs Pravda/Realita
Náboženství se vyvinulo: Náboženství, jako všechno ostatní se vyvinulo s
předchozích mýtů. Příběh Adama a Evy v Zahradě Edenu přišel ze Sumeriánského
mýtu, který se datuje přes tisíc let pře židovskou Biblí. Vzniklo to z příběhu Gilgamesh.
Tento vytvořený příběh obsahuje hada a mnoho dalších klíčových prvků. Stejné je to s
příběhem o potopě a mnoha ostatních. Jeden z důvodů, proč se pravda nachází ve
všech moderních náboženstvích je ten, že se vyvinula ze stejných zdrojů.
Mýty: V minulosti nebylo možné znát pravdu. Lidé nemohli rozumět věcem, jako je
smrt, nebo život po smrti, takže vytvořili příběh, aby si to vysvětlili. Lidé prostě tvořili
příběhy a ostatním řekli, že to je pravda.
Dělali to z mnoha důvodů, jako že chtěli získat důležitost ve skupině, nebo prostě
jenom vyprávět zajímavější příběh. Ostatní lidé to předávali v dobré víře, že to byla
pravda, nebo chtěli věřit, že to byla pravda.
Tito lidé s dobrými záměry jsou nejvíce zodpovědní za všechna náboženství. Lidé, kteří
to předali, to změnili a přikrášlili. Pokud si příběh přesně nepamatovali při vyprávění,
tak si doplnili místa, která si nepamatovali čímkoliv, co se jim zdálo, že to tak bylo.
Příběhy se měnily při ústním podání od jednoho člověka k druhému. Za nějakou dobu
se změnili kompletně. Netrvá dlouhou dobu, aby se tak stalo.
Dokonce i celkem nedávné příběhy americké historie se proměnili v mýty. My všichni
jsme slyšeli příběhy lidí, jako Billy the Kid , nebo vojáků, jako byl Custer. Jejich pravdivé
příběhy začínají být vyprávěny. Téměř nikdy není vyprávěn pravdivý příběh.
Lidé milují dobré pohádky, zejména, když obsahují nadpřirozeno a když žijete
šťastně až do konce. To je důvod, proč většina z nich obsahuje nadpřirozené téma.
Všemocný Bůh, který promlouval s několika vybranými lidmi, udělal pár zázraků, to
vytvořilo dobrý příběh a sám vypravěč vypadal jako speciální člověk. Když ostatním
řekli, že s nimi Bůh promlouvá, tak získali nad ostatními moc. Po většinu historie
lidstva, příběhy byly to jediné, jak se lidé mohli zabavit. Byl to donedávna jediný způsob
komunikace. Čím více nadpřirozený byl příběh, tím více populární byl a tím více by
se opakoval, nebo předával dál. Než se věci, které proroci řekli zapsaly, tak v té době
již byly mimo poznání.
Dramatická licence: V odvětví, ve kterém se vyrábějí filmy to nazývají “Dramatická
license.” Lidé v minulosti dělali zásahy do příběhu, aby ho udělali více dramatickým
a zajímavým. Takhle začaly příběhy o Ježíšovi dělajícím zázraky.
Příběhy o Ježíšovi byly zpočátku mnohem méně dramatické, když se začaly vyprávět.
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Lidé si uvědomili, že je třeba je okořenit, aby příběhy mohly pokračovat. Musely být
konkurenceschopné s ostatními příběhy vyprávěnými kolem ohně.
Star Wars: Věřit, že mýtus je skutečná pravda je jako by moderní lidé věřili, že film Star
Wars je skutečností. Film, stejně jako všechny dobré příběhy obsahuje kus pravdy
přidané k příběhu, který není pravdivý.
George Lucas vytvořil a aktualizoval komplexnější a přesnější mýtus ve formě
moderního filmu. Má sílu, rovnováhu, život vs mysl (dobro/zlo), pokušení, pád z milosti
a vykoupení, atd. Obsahuje mnoho skutečné pravdy zahalené do fiktivního,
romantického a akčně-dobrodružného příběhu. Mýtus Star Wars se nazývá cesta
hrdiny. Je zde mnoho verzí, ale žádná není pravdivá.
Cesta skutečného hrdiny: Je důležité pochopit, že cesta skutečného hrdiny je poznat
pravdu a život, jít z ignorace do moudrosti. Pravdou je, že to můžete udělat beze vší té
krve, střev a pobíhání kolem. Většině lidí to uniká.
Skutečný hrdina dělá pravý opak toho, co říká mýtus a pouze se dozví pravdu bez
dramatů a násilí. Cesta je vnitřní hledání ultimativní pravdy.
Lidé, kteří se na Star Wars dívají si nemyslí, že to je pravda. Není to dostatečně staré
a je to futuristické. Pouze mýty, které jsou zasazeny do dostatečné minulosti se mohou
obrátit v náboženství. Většina lidí nechápe pravdu obsaženou v příběhu Star Wars a
užívají si pouze tu fantazy část, přesně tak, jak to dělají s náboženstvím.
Čaroděj ze země Oz: Je to ženská verze cesty hrdiny. Je mnoho filmů, které obsahují
neviděnou pravdu skrytou v nich. Čaroděj ze země Oz o žití ve fantastickém fantasy
světě, vytvořeném myslí a s poučením na konci, že není takového místa, jako domov
(realita).
V tomto filmu je ukryto mnoho dalších věcí, že bych o tom mohl napsat celou další
knihu. Nabídnu pár věcí, kterých si většina lidí nevšimne. Když vyjdou ven, z
nebezpečného lesa a poprvé vidí Oz, tak si myslí, že to zvládli, ale ještě ne.
Čarodějnice ze západu je zastaví. Zlá čarodějnice je uspí, že ano? Proč je nezabila
nebo, jim nezabránila? Proč je pouze uspala? Většina lidí nevidí, jak neobvyklé to
je. Je to přesně to, co ďábel/mysl udělala lidstvu, aby mu zabránila spáse. Aby to
udělala, tak použila mák. Proč by květy máku někoho uspaly? Dobrá čarodějnice
použila sníh, aby je probudila. Proč by vás sníh měl probudit? Morfin a heroin jsou
vyráběny s máku a uspí vás. Slovo narkotik znamená spánek. Kokain vás probudí
a je známý, jako sníh. Mohli by se v dětském filmu bavit o tvrdých drogách? Co ještě?
Když se probudí, tak začnou běžet k Emerald City (nebe) a v hudbě se zpívá: “Již jste
venku z lesa (animální říše) a míříte ke světlu.”
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Ta zpráva je, žití v polospánku, vám nedovolí se dostat k Bohu (všemocný Oz) a
probuzení se umožní se tam dostat. Je to metafora, drogy vás zastaví na cestě těsně
předtím, než se tam dostanete. Je zde mnoho dalších věcí, které vás včetně drog uspí,
jako je karnální láska, intelektuální pronásledování, hromadění peněz, atd. V té době,
kdy byl film natočený, tak si mysleli, že kokain je dobrá věc a my nyní víme, že je tak
hrozný, jako heroin. Je to znamení, protože drogy by neměly být ve filmu pro děti a
všechny další věci, které tam nepatří, vám něco ukazují.
Cesta hrdiny je být uspaný, probudit se k pravdě a životu.
Písnička “Over The Rainbow” říká, abychom se oprostili od svých snů, protože bez
ohledu na to, jak krásné a vzrušující jsou, tak nejsou skutečné. Je to opak toho, co si
o tom každý myslí. Není místo, jako je domov a domovem je být maximálně vědomý v
přítomnosti. Příběh je o někom, kdo je nevědomý a sní divoký a krásný sen a potom se
probudí. Strašák, lev a hubený muž jsou metafory pro znalost, odvahu a lásku, které
potřebujete, aby jste se mohli přetransformovat do spirituální bytosti. Dorotka
reprezentuje život v procesu probouzení a cesta do nebe je ta žlutá z cihel vydlážděná
cesta.
Čaroděj se ukáže být falešný, falešný Bůh, zrovna tak, jak boží náboženství je, ale
poté, co udělá to, co má udělat, zabije čarodějnici, zabije zlo jejího života, tak si
uvědomí pravdu. Čaroděj jak se ukáže, doopravdy zná pravdu. Poví jim, že to co
hledají, tak již mají, jenom to neví. Poté, co se dozví pravdu, tak dostanou vše, co
potřebovali a pro co si přišli a žijí šťastně navždy, protože již měli vše, z čím mohli
začít.
Příběh nám říká, že již máme to, co chceme a potřebujeme, pouze to nevíme. Jsme
již doma, jenom jsme si to ještě neuvědomili. Říká nám to důvod, proč nevíme a to je
proto, že jsme nevědomí a potřebujeme se probudit.
Na konci filmu je Dorotka tázána, co se naučila a ona odpověděla: “Když jdete hledat
to, po čem vaše srdce touží, tak to nehledejte dále, než končí vás dvorek.”
Není místa, jako je domov.
Jinými slovy, není místa, jako je přítomnost, místa, jako je skutečný život. Mělo by se
říct: “Není žádné jiné místo, kromě domova (skutečný život) a vy jste vždy tam.”
Domov je tam, kde je srdce a kde Bůh a láska sídlí.
Proč by voda měla zabít zlou čarodějnici? Představuje vodu života. Voda je symbolicky
a doslovně používána k probuzení lidí. Křest vodou má předpokládaně zničit zlo a
probudit vás do spirituálního života. Je to stejný metaforický rituál.
Opustila očarovaný svět Oz, aby se mohla vrátit a žít prostý život farmářů, ale nyní to
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viděla novým způsobem. Bim, bam, zlá čarodějnice je mrtvá.
Kde jsou její matka a otec? Žije se svou tetou a strýcem. Proč není žádná zmínka o
čarodějnici jihu? Je zde mnoho věcí, kterých si nikdo nevšimne.
Chybějící: Ty věci, které chybí jsou důležitější než ty, které tam jsou, ale nejdříve
musíte znát věci, které tam jsou, aby jste mohli poznat ty, které chybí. Stejné to je s
filmy, Biblí, touto knihou a životem samotným.
Star Wars a Čaroděj ze země Oz vyprávějí stejný příběh, jako Bible.
Je to příběh cesty člověka z ignorace k pravdě a životu.
“Hrdinou je někdo, kdo věnoval svůj život něčemu většímu, než je jeho vlastní
život.” Joseph Campbell
Film od Walta Disneyho “Spící Kráska” má ten samý příběh. Dokonce obsahuje i jehlu,
která ji uspí. Titul to říká vše.
Kolektivní nevědomí vložilo pravdu do mnoha filmů a příběhů, včetně Bible. To pouze
naše ďábelská mysl ji znemožňuje vidět. Jednou, až budete znát pravdu, tak to budete
vidět všude, zejména v Bibli a dalších náboženských knihách.
Další klasický film, který přichází na mysl a který ukrývá skryté zprávy se nazývá
“Zakázaná Planeta” Je o tom, jak neviditelná bestie byla vytvořena naší myslí, bez
toho, aniž by jsme o tom věděli (monstrum z Id).
“Demon Seed” je o tom, jak cílem veškerého vědění a důvodem života je prostě žít.
Všechna skvělé knihy a filmy vyprávějí tento příběh, protože to je příběh o stavu lidstva
a příběh našeho vývoje ve spirituální bytosti.
Většina filmů je o boji, jak žít fyzicky a spirituálně.
Filmy “American Beauty” a “Forrest Gump” jsou o tom, jak život jede na automatiku a
prostě se děje. Igelitový pytlík a ptačí brk poletující ve větru jsou metaforou pro to, jak
je život kontrolován nějakou neviditelnou silou. Matrix je o skryté pravdě. Pochybuji,
že všechny tyto věci byly vloženy proto, aby sdělili zprávu, na kterou zde poukazuji.
Byly patrně vsunuty kolektivním nevědomím bez toho, aniž by tvůrce o tom věděl, nebo
rozpoznal, jak pravdivé jsou. Až si začnete více uvědomovat, tak začnete vnímat tyto
zajímavé a podvědomé věci. Toto odtáhne v Čaroději ze země Oz závěs a pravda je
odhalena. “The Fountainhead” je další film ze zprávou se kterou se blízce spojuji. Je to
o žití v pravdě, bez ohledu na osobní náklady. Je to o osamoceném stání v pravdě.
Náš obraz: Většina filmů a TV shows jsou o dobrých chlapících bojujících s těmi zlými
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policajti a zloději. Dr Jekyll a Mr. Hyde, dobro vs zlo. To vše je pouze podvědomá
reflekce nás samotných, vnitřní boj mezi Bohem/spiritem a ďáblem/myslí. Ve filmech ti
dobří vždy vyhrají. Jak je možné, že nikdy nevidíme toho zlého vyhrát? Jeden z důvodů
je, že šťastné konce mají lidé rádi, ale druhý důvod je, že programujeme sami sebe,
abychom vyhráli skutečný boj.
Velká lež: Ve Star Wars je mnoho pravdy, co se týče mýtu hrdinovy cesty, ale je zde
také mnoho nepravdy. Navíc k předpokladu, supernatural stuff, je zde král všech lží
“vše, co musíte udělat, je něčemu bez jakýchkoliv pochybností věřit” a ono se to stane
skutečností.
Pokud je noc, tak můžete věřit, že je den, nebo čemu chcete, ale pořád bude noc.
Lež, že když budete něčemu dostatečně věřit, tak že se to stane pravdou, je veliká lež,
která je v mnoha mýtech. Je to kompletní lež, tomu můžete kompletně věřit. Mít
pozitivní postoj, je způsob, jak být a pomůže vám dostat to, co chcete, ale nezpůsobí
to, že se něco stane, nebo to jakkoliv ovlivní rovnováhu.
Co si myslíte, že je pravda, tak na tom nezáleží, pouze pravda bude pravdou.
Lež říká, pokud si to umíte představit a věřit tomu, tak se to stane pravdou. Říká to, že
mysl má moc vytvořit pravdu realitou, ale to nemá. Je to myslí oblíbený mýtus, protože
to je to, čemu naše mysli chtějí věřit nejvíce. Dává to naší mysli pocit, že dělá práci
Boha. A proto ji to dělá nejnebezpečnější a nejmocnější ze všech mýtů.
Ve Star Wars vždy říkali, že můžete dělat zázraky, pokud tomu dostatečně věříte,
třeba jak Luke si myslel, že bude lépe šermovat se zavázanýma očima. Zkuste to.
Mnoho lidí vyzkoušelo metodu věření v pravdu pro létání a v důsledku se zabili, nebo
zranili. Nemusíte skákat z útesu, aby jste zjistili, že nedokážete létat. Pouze musíte
věřit tomu, že pravda je taková, jak to vypadá, že je, nic víc.
Naučte se způsobům síly, podvolte se síle.
Je zde neviditelná síla a vy se jí musíte podvolit, abyste se mohli stát spirituální bytostí,
ale nemůžete s ní manipulovat. Ona kontroluje vás a ne naopak.
Výrobci mýtů vezmou něco, co je pravda a překroutí to. Fakt, že to nějakou pravdu
obsahuje tomu dá větší kredit a pro lidi je to důvěryhodnější.
Síla: Vyvažující síla je síla, která je vždy s námi, ovlivňující každý pohyb. Spirituální
bytost si je neustále uvědomuje. Mysl toto uvědomování si blokuje, je to Bůh/život
v akci. Rčení by mělo být “Ať tě pozitivní strana síly provází”, ale to nedává smysl,
protože se to stejně vybalancuje.
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Lidé se ve filmech rádi dívají na šťastné lidi. Všichni ti hrdinové byli skuteční šťastlivci,
jak ve skutečném životě, tak ve filmech. George Washington byl možná velice statečný
a chytrý, ale také měl veliké štěstí. Kulky, které ho měly zabít se dostali tak blízko k
němu, že našel jednu v kabátě. Kdyby byla letěla pouze pár palců vpravo, tak by
historie vypadala jinak a někdo jiný by byl zobrazen na dolarovce. Pravdou je, že
štěstí a smůla, neboli rovnováha kontroluje vše.
Za každého Washingtona je zde mnoho dalších patriotů, kteří byli zrovna tak stateční
a chytří, ale neměli takové štěstí a zemřeli v zapomnění. Skutečný svět je skutečný
svět.
James Bond: Všichni se rádi dívají na Jamese Bonda v akci, protože to je chlapík
s největší klikou na světě. Dostane se s každé nemožné situace a má každou holku,
na kterou se podívá, což se ve skutečném světě neděje. Je to skutečná fantazie.
Síla víry je nejvíce přeceňovaný a lež inspirující mýtus, který existuje.
Víra ve víru: Pravda nemá většího nepřítele, než je věření a víra. Víra ve víru je
nejmocnější zbraní klamu a je to ta, pro kterou většina lidí upadá.
“Je nevhodné věřit návrhu, když zde pro to není žádná půda, která by podpořila,
že to je pravda.” Bertrand Russell

Víra ve víru: Pokud věření z toho udělá pravdu, tak všechna náboženství
pravdivá pro lidi, kteří v ně věří. To, čemu věří mormoni se stane realitou, ale ta
bude jiná, než u ostatních náboženství. Muslimové, hinduisté, buddhisté, židé a
křesťané, ti všichni věří v něco jiného, že se stane. Když říkají, že věření a víra
je
vše, co potřebujete, tak všechny tyto rozdílné věci se musejí stát pravdou. Kde
nakreslíte čáru? Mohou se pohádky stát pravdou? Měly by, když jediné, co je k
tomu třeba je víra, že příběh je pravdivý. Když dítě, které věří v Santa Clause
zemře, tak je Santa Claus pro něj skutečný v životě po životě?
Problémem je, že všechna náboženství věří, že zrovna to jejich je jediné
pravdivé, takže když to jejich se stane pravdou, tak ty ostatní ostrouhají.
Egypťané věřili více, než jiní. Celá jejich kultura byla zasvěcená bohům, takže
musí být nyní s Isisem, Osirisem a mnoha dalšími bohy. Stejné to je s Řeky.
Ti musejí být se Zeusem a Apollem. Je zajímavé, že Zeus a Isis znějí podobně,
jako Ježíš.
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Jedna cesta: Pokud alespoň víra se stane pravdou, tak by to pro ostatní nebylo
příliš fér. Většina lidí nemá moc na výběr v tom, co je jim předloženo, jako
pravda.
Lidé, kteří se narodí a vyrůstají na jednom místě, tak věří tomu, čemu ostatní lidé
na tom místě věří. Předurčuje čas a místo vaší nekonečnou budoucnost?
Do nedávna většina lidí ani nevěděla, čemu lidé na jiných místech věří. Pokud
se
nenarodili na správném místě, tak ani neměli šanci, takže by to nebylo správné a
spravedlivé a každý říká, že jeho Bůh je spravedlivý.
Všechna hlavní náboženství mají staré posvátné knihy, tradice a historii
vypněnou
svatými válkami. Není žádný způsob jak říci, že jedno je více legitimní, než to
druhé.
Vidět jasně: Pokud by sem někdo přišel z jiné planety a porovnal Bibli s
pohádkovými knihami, tak by v nich neviděl rozdíl. Příklad: Jedna vypráví příběh
o mluvícím hadovi a ty další vyprávějí příběhy o mluvícím medvědovi. Obě
strany
by byly knihy vyplněné fiktivními morálními příběhy. Založeno na důkazech, tak
by
se mezi nimi nemohl dělat žádný rozdíl.
Zbraně ďábla: Bestie uvnitř má mnoho zbraní, jak udržet lidi od toho, aby mohli
poznat pravdu a život. Sex, peníze, negativní emoce a touhy jsou mocné zbraně,
které ďábel používá, ale tou nejmocnější, je víra.
Rozděl a panuj: Beze zbraně víry, víry v rozdílných náboženstvích a rozdílných
politických přesvědčení, by ďábel/mysl nemohl způsobit rozdělení, nenávist a
nespokojenost, která vede k válkám a všemu tomu utrpení, které přinášejí.
Víra je ultimativní zbraní ďábla/mysli, protože navzájem rozděluje lidi a
Boha
a brání jim v poznání pravdy.
Věření rozděluje a vyprazdňuje lidi: Víra/věření není založeno na realitě, takže
mohou a jsou rozdílná a to může být a je používáno k vyvolávání konfliktů.
Zabraňují lidem vidět pravdu a být naplněn, takže to dělá lidi prázdnými a
nešťastnými a to jim dá nepřítele, na kterého mohou svést svou nespokojenost.
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To stálo za většinou válek v minulosti.
Víra v pravdu a život jsou pouze nutné do té doby, dokud je nepoznáte.
Ježíš řekl, že zničí ďábla mečem pravdy.
Pravda spojuje a naplňuje: Pravda dělá opak toho, co víra. Pravda zničí
ďábla/mysl, protože je stejná pro každého, takže lidi spojuje. Také je naplní,
takže jsou šťastní s tím, co mají. Proto pravda udělá ze světa nebe.
Krásná věc je, že pravda je pod povrchem náboženských knih. Všechny mají
části ultimativní pravdy, která je v nich ukrytá, takže nikdo nebyl špatně.
Všechna
náboženství jsou legitimní. Ultimativní pravda je všechna spojuje.
Business naděje: Každý prodává naději a sny, ale nikdo realitu. Každý od
politiků
po kazatele jsou v businessu naděje. Téměř nikdo není v businessu pravdy. Je
neuvěřitelné, jak to může být, toto je první kniha o náboženské pravdě, která je
zaštítěna tvrdými fakty. Bude velice nepopulární, protože je o pravdě.
Hlavním důvodem pro mýte je, že pravda až do teď nevypadala moc dobře.
Vypadala zle: Vypadalo to, že jste žili těžký život a potom jste zestárli a zemřeli
nějakým hrozným způsobem. Proto mají lidé všechny ty odlišné víry. Cokoliv,
bez
ohledu, jak to bylo přitažlivé vypadalo lépe, než jak vypadala skutečná pravda.
Lidé by se radši pokusili věřit v nemožné, než v pravdu, ve kterou nechtěli věřit.
Já jim to nemám za zlé. Nikdo nechce věřit, že život je hrozný a zbytečný.
Tonoucí se stébla chytá.
Nejúžasnější věcí je, že se ukázalo, že pravda znamená nebe.
Čas pro pravdu: Nyní můžeme pravdu znát a není tak hrozná, jak si lidé myslí.
Vlastně je lepší, než si kdo mohl kdy představit. Nemohla by být dokonalejší,
nebo
lepší, takže je čas zapomenout na mýty a obejmout pravdu.
Když odstraníte vše o čem víte, že není pravda, tak to co vám zůstane, je
pravda. Každý to může udělat, každý může nyní poznat pravdu.
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Pravdou není: Dnes můžeme vědět, co není pravda. Když víte, co není pravda,
tak máte šanci se dozvědět, co pravda je.
Skutečná pravda: Ten rozdíl je tak ohromný, jako je rozdíl mezi skutečným
životem a imaginárním životem. Vy skutečně jednou zemřete a pokud se
chystáte
skutečně žít, tak musíte poznat skutečnou pravdu. Doslovně vše závisí na
pravdě.
“Pravda je to, co stojí za test poznání.” Albert Einstein
Pamatujte 2+2=4 A nerovná se nic jiného. Pravdou je, že je zde pouze jedna
skutečná pravda. Věřit, že 2+2=5 nebo 6 z toho nedělá pravdu. Je zde
nekonečný
počet špatných odpovědí, ale pouze jedna správná odpověď. Skutečná pravda
má
tu sílu dát světu smysl a přitom, transformuje člověka do spirituální bytosti. Vše
ostatní nedělá nic jiného, jenom klame.
Je zde příběh, který je zaštítěn všemi důkazy atd.
Příběh skutečného hrdiny: Máme dobré příběhy, skvělé příběhy a dokonce ty
nejskvělejší příběhy, které byly kdy vyprávěny a pak tu máme pravdivý příběh.
Skuteční hrdinové žijí skutečný život.
“Já vás okouzlím, mí bratři, abyste zůstali věrní Zemi a nevěřili těm, kteří
k vám promlouvají o nadpozemských nadějích. Jsou to traviči, ať o tom ví,
nebo ne. Friedrich Nietzsche
Není takové věci, jako nadpřirozené, pouze přirozené a jsou super.
Nástroje klamu: Víra v nadpřirozeno je jeden z oblíbených nástrojů klamu.
Mysl chce věřit v nadpřirozeno, protože není schopna vidět kouzlo v přirozenu.
Až lidé uvidí plně život, tak nebude již potřeba pro něco jiného a prostě se to
vytratí, protože to stejně nikdy neexistovalo.
Lidé chtějí být oblbováni, aby si mohli užít fantazii.
Kouzelníci vždy znali tento fakt a to je to, co je drží v businessu. Nazývá se to
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“suspense nedůvěry.” Je důležitá pro lidi, aby si užili kouzlo, atd. Lidé dělají, že
to
je pravda i když ví, že je to trik. To samé dělají se svým náboženstvím, protože
musí, aby tomu věřili.
Suspense nedůvěry je OK, pokud jde o zábavu, ale nikdy v reálném životě. To
vede k jisté pohromě. Je to pravý opak toho, co nám Ježíš říká, abychom dělali.
Zázraky: Lidé chtějí věřit v Boha, který dělá neuvěřitelné věci. Mnoho lidí si
myslí,
že dělání neuvěřitelného je to, co dělá Boha Bohem.
Vytváření nekonečného vesmíru a našeho života není pro některé lidi
dostatečně
dobré. Chtěli by vidět, něco mimo realitu, něco, co realitu mění. Chtějí vidět
nemožné, což není možné.
Pokud Bůh/život nejsou pro vás dost dobré, tak nemůžete vidět život,
jakým
skutečně je.
V Bibli jsou zřejmé falešné věci, jako je potopa světa, nebo Joshua, který
zastaví Slunce na obloze.
Slunce se nepohybuje kolem Země, ale to tvůrci příběhu nevěděli. Musíte uznat,
že tyhle věci se nemohly udát a také musíte uznat, že pokud je tu pár zřejmých
věcí, které nejsou pravdivé, tak tu pravděpodobně bude mnohem více
nepravdivých věcí, které nejsou tak zřejmé.
Kdyby Ježíš skutečně vykonal tolik zázraků, jak se píše, tak jak je možné, že se
u jeho soudu nikdo za něj nepostavil? Kdyby dostatek lidí vidělo, jak dělá
zázraky,
tak vy ho následovalo a nedělali by si žádné starosti s Římany.
Kdyby dělal zázraky, aby dokázal, čím byl v jeho životě, tak proč by jich pár
neudělal, aby přesvědčil Židy a Římany při jeho soudu?
Vaše volba: Pokud chcete věřit zázrakům a mýtům, tak nemůžete znát pravdu.
Je to jedno, nebo druhé. Je to vaše volba. Ježíš řekl, že pravda vás osvobodí.
Jak na to přijde, že se nyní žádné zázraky nedějí? Jak na to přijde, že se pouze
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děly v minulosti? Mohlo by to být kvůli tomu, že již nemůžete zjistit, že tomu tak
skutečně bylo?
Pokud Bůh dělal v minulosti zázraky, aby dokázal, že je skutečný a představil
svoji
zprávu, tak by přece nyní dělal to samé, ze stejných důvodů. Pokud Bůh v
minulosti neočekával, že lidé budou v něj věřit a vládl si bez dělání zázraků,
nebo
ukázky jeho síly, tak jak by mohl očekávat, že moderní člověk bude?
Hlavní zakladatelé všech semitských náboženství, jako Abrahám a Mojžíš
nemuseli věřit příběhu, který nedává žádný smysl a který žádné důkazy
nepotvrzují, že je pravdivý. Oni nepotřebovali mít víru. Proč by se od nás
očekávalo, že ji mít budeme?
Pokud věříte příběhu, Bůh udělal víc, než jenom mluvil k Abrahamovi. V Bibli se píše,
že sestoupil dolů, aby s ním pojedl. Měl oběd se všemocným. Mojžíš měl mluvící
hořící keř a deset přikázání napsaných samotným Bohem.
Proč se Bůh neukázal také nám, když se ukázal jim? Když to fungovalo na ně, tak
by to jistě fungovalo i na nás. Moderní lidé potřebují důkaz mnohem víc, než lidé v
minulosti. My nyní víme, že si lidé věci vymýšlejí. Pokud zde byl v minulosti důvod,
aby se Bůh ukázal, tak nyní je taky a mnohem větší.
Pravdou je, že vševědoucí Bůh by musel vědět, že by musel podat hodně dobrý důkaz
vlastní existence, aby inteligentní a upřímní lidé uvěřili, že existuje.
Skutečně věřit mýtu, který nedává žádný smysl, tak musíte být hodně naivní, nebo
ignorant a ne moudrý, jak se v Bibli hovoří. Moudří lidé nevěří neuvěřitelnému.
Dostanou se naivní a ignoranti do nebe a moudří a upřímní ne?
Oprah show: Kdyby Bůh popisovaný v mýtech doopravdy existoval, tak by šel do
Oprah show a udělal tam pár zázraků. To je vše, co by musel udělat a každý na světě
by padnul přímo do řady. Když to udělal v minulosti, tak by to mohl udělat i nyní. Stačilo
by pouze zjevení anděla. V minulosti byli andělé všude kolem. Prostě by se zjevili,
udělali pro každého pár zázraků a bylo by vymalováno. Kde všichni jsou?
Andělé byli nahrazeny UFO a malými zelenými mužíky a andělé jsou již z módy.
Klam se přizpůsobí době.
Důvod, proč se Bůh neukázal a nepromlouval k nám z nebes, nebo nedělal
neuvěřitelné zázraky je ten, že se to nestalo ani v minulosti.
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Pouze pravda je svatá. Fantazie, pohádky, mýty nejsou.
Skok víry: Náboženství nás žádají, abychom věřili že svět, ve kterém žijeme a který
vidíme vlastní očima považovali za falešný a pohádkový svět popsaný ve starých
knihách, plných neuvěřitelných zázraků a rozporuplných interpretací za skutečný.
Kdyby zde skutečně byl všeznalý Bůh, jako v těch mýtech, tak by jistě neočekával, že
inteligentní a upřímné bytosti budou věřit tomu, co náboženství nazývají pravdou.
Pokud víra nefungovala za života, tak proč by Bůh očekával, že inteligentní
bytosti budou věřit, že bude fungovat ve smrti. Víra, že se podnájem zaplatí ho
neudělá zaplaceným.
Víra ve víru: Pravdou je, že každý, kdo věří ve věření na neuvěřitelné, tak žije v mysli
a není ani náhodou blízko pravdy a životu.
V Bibli se píše: “Ti, kdo si myslí, že jsou nejblíže, tak jsou nejdále.”
Přirozenost člověka: Znalost přírody, tak jak ji známe nyní, zahrnujíc přirozenost
člověka, což je pravděpodobnější, neviditelného muže/Boha, který žije na nebi a dělá
neuvěřitelné zázraky, nebo lidé, kteří si to celé vymysleli?
Upřímnost: Je mnohem pravděpodobnější, že si to celé lidé vymysleli. To je jistá
pravda. Skutečně upřímný člověk by musel uznat, že nevěří na mýty, nebo alespoň
pokud zde není nějaký důkaz. Jdou pouze neupřímní lidé do nebe?
“Vědět, že nevím je nejlepší. Předstírat, že vím, když nevím je choroba.” Lao Tzu
Klam: Největší přirozenost lidské mysli je klamat. Bude vidět, to co sama chce vidět,
věří tomu, čemu sama chce věřit. Lidé se pokouší spatřit Big Foot, UFO, víly, vlkodlaky,
skřítky, anděly, bohy, duchy, šotky, draky, mořská monstra, mořské panny, elfy, malé
zelené mužíky, obrovské jednorožce, vampýry, trolly, démony, zombíky, cherubíny,
kyklopy a boogie muže, atd.
Pak tu jsou géniové, magické lampy, magické hůlky, voodoo panenky, létající koberce,
prameny mládí, mudrcův kámen, kouzelné lektvary, atd.
Nemáme žádné důkazy, že kdy existovaly, nebo že jsou skutečné, ale máme
spoustu důkazů, že to je podvod lidí, kteří lžou, nebo jsou mentálně nemocní.
Vše to jsou pouze hrátky naší mysli, které používá, aby ukryla božskou pravdu. Až
donedávna lidé nemohli vědět, že tyto věci nejsou reálné, takže pokud jim někdo řekl,
že jsou skutečné, tak by jim lidé věřili, že to je pravda a předávali by to dál. Mnoho
lidí tvrdilo, že vidělo všechny ty věci nahoře zmíněné. Co je pravděpodobnější, že ty
věci jsou, nebo byly skutečné, nebo si to někdo vymyslel?
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“Nejběžnější lží je ta, ve které si někdo lže sám sobě, lhaní ostatním je relativně
vyjímka.” Friedrich Nietzsche
Lidé si nějakou věc vymyslí a pokouší se přesvědčit ostatní, že to je pravda. Upřímný
člověk to musí uznat a chovat se přiměřeně podle toho. Pokud nedokážete být upřímný
sám k sobě, tak pro vás není žádné naděje.
Vše, co musíte udělat je se upřímně naučit pravdu a žít život.
Já také mám rád dobrý příběh, jako ten chlapík odvedle, ale co nemám rád je, že se
lidé pokouší tvrdit, že to je pravda a nemají proto žádné důkazy. Kdyby to bylo
zaštítěno důkazy, tak to je pravda. Pokud ne, tak je to pouze příběh, takhle to je prosté.
Dokaž, že to není pravda: Některé věci jsou tak ujeté, že lidé řeknou “nemůžeš
dokázat, že to, čemu já věřím není pravda.” To je pravda, ale pravda se nedá najít tam,
kde se nedá dokázat, jestli to je pravda, nebo nepravda. Dá se najít pouze tam, kde se
to dá dokázat a vědět, že to je pravda.
My nehledáme pravdu, kde se nedá říct, jestli to je pravda, nebo ne. My hledáme to, co
může být prokázáno mimo jakoukoliv pochybnost.
Pokud všechny důkazy říkají, že to je pravda a nikdo neříká, že ne, tak je to
pravda.
Zkouška pravdy: Zde jsou čtyři způsoby, které můžete použít, aby jste zjistili, jestli je
něco pravda, nebo ne. První je Occamova břitva, která říká, že nejprostší a nejzjevnější
vysvětlení je obvykle pravdivé vysvětlení. Druhý, že skutečná pravda může být ověřena
ve skutečném světě.
Pravda je prostě to, co jako pravda vypadá, proč to lidi pořád tak překvapuje?
Pokud to nemůže být zkontrolováno jasnými důkazy, tak se to musí kontrolovat logikou
a důvodem. Třetí je, pokud to zní jako pohádky, tak to pohádka nejspíš taky bude. Ten
poslední a také pro většinu lidí nejtěžší je musíte být sami k sobě upřímní.
Musíte si přiznat, že pravdu neznáte a tak udělat pro pravdu prostor.
Ježíš řekl: “Vaše mysl musí být očištěna od lží této říše, pokud se máte dozvědět
Nesmrtelnou Pravdu.” Co vám na tomto prohlášení není jasné?
Zvoní to jako pravda? Když poprvé slyšíte, nebo čtete něco, co se týká pravdy, neudeří
vás to jako pravda? Všichni lidé podvědomě pravdu znají, takže to bude znít jako
pravda, když to vidíte, nebo slyšíte.
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Pokud to vypadá, jako kachna, chodí to jako kachna a kváká to jako kachna, tak
to bude kachna.
Je zde skutečně malá šance, že je mimozemšťan z Marsu v kostýmu kachny, ale
moudrý člověk si stojí za tím, co vidí a co zná a odolá silám klamu.
Léčitelé víry. Takzvaní mentální léčitelé jsou jenom podvodníci. Jak přijde na to, že
nejsou schopni někomu zahojit zlomenou nohu, někoho, kdo má střelnou ránu, nebo je
jenom pořezaný?
Jak to, že nikdy nejsou schopni zahojit něco, co můžete vidět a zkontrolovat?
Tito lidé vás vždy budou žádat o peníze. Kdyby skutečně uměli léčit lidi, tak půjdou do
nemocnice a vydělají miliony. Kazatelé, kteří tvrdí, že jsou schopni léčit lidi, jsou jedni
z nejhorších nepřátel pravdy a života. Pokud to nefunguje, tak vám řeknou, že
dostatečně nevěříte a že to je vaše chyba.
Vyjímečné nároky vyžadují výjimečné důkazy, že jsou pravdivé.
Zmrtvýchvstání: Léčení nemocných a raněných je stejné, jako probouzet mrtvé k
životu. Mrtvý člověk je člověk, který je tak nemocný, nebo zraněný, že jejich těla již více
nemohou podporovat spirit.
Hojiči, tvrdí, že mohou fyzicky přearanžovat atomy v pacientově těle, aby zase správně
pracovalo. To je to samé, jako kdyby říkali, že mohou znovu připojit hlavu, která byla
useknuta, nebo nechat znovu vyrůst amputovanou končetinu. Jediný rozdíl je, že byste
je viděli to dělat, kdyby to uměli. Hojiči vždy dělají práci uvnitř, kde nikdo nemůže vidět,
co tam vyvádějí.
Pokud skutečně zvládají pohybovat atomy, tak by mohli proměnit strom, třeba v prase.
Kdyby uměli přeměnit jednu věc v druhou, tak by proměnili kámen ve zlato a nemuseli
by krást peníze od chudých a nemocných lidí.
V Bibli je mýtus o Ježíšovi, který uzdravil kripla, aby mohl znovu chodit. Aby to mohl
udělat, tak by musel umět zařídit, aby nemocnému okamžitě narostly nové nervy a
svalová hmota. Kdyby toto dokázal, tak by také dokázal, aby lidem s amputací narostly
nové končetiny. Hojiči nikdy takové věci nedělají, věci, které by byly vnímány jako
zázrak, protože ve skutečnosti nedělají nic. Lidé vytvořili tento mýtus o Ježišovi a
hojiči jsou pouze klamači.
Myslí si, že Ježíš dělal takovéto věci a že řekl ostatním, že je mohou dělat také.
Aby si lidé o sobě mysleli, že jsou jako Ježíš, tak musí jednat, jako že jsou schopni
dělat podobný druh zázraků. Pokud lidé nevidí, že mohou někoho vyléčit a oni tvrdí,
že vyléčili, tak naivní a zoufalí lidé jim uvěří.
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Ježíš žádné zázraky nedělal a tak ani vy nemusíte, pokud chcete být jako on.
Pokud by svatí a hojiči skutečně dokázali přemísťovat tkáň tak by jistě také dokázali
přemísťovat tkáň na tváři a zařídit, aby dotyčný vypadal jinak. Mohli by nechat zdravé
lidi, aby onemocněli. Léčení je voodoo obráceně.
Důvod, proč jste nikdy neviděli, že by hojič někoho vyzdravil je ten, že to vlastně nikdy
nesvedli. Někdo by mu měl zlomit ruku a on by měl být schopný si ji sám uzdravit. Proč
ne? To by mu přece nemělo vadit.
Síla pozitivního myšlení občas trochu pomáhá, ale není to zázrak.
Nikdo by ve skutečnosti nechtěl, aby takováto moc existovala, protože by se jí dalo
použít, ale i zneužít. Byla více používána ke špatným věcem, než k těm dobrým.
Prokletí nefungují a modlitby proti nim, také ne.
Ježíš skutečně dovede probouzet mrtvé. Dokáže probudit spirituálně mrtvé
díky síle pravdy. To co je v Bibli je metafora pro probouzení spirituálně mrtvých a
ne fyzicky mrtvých. Lidé jsou příliš mrtví, aby to věděli.
“Jsou pouze dva způsoby, jak žít život. Jeden je myslet si, že nic není zázrak a
druhý, že vše je zázrak.” Albert Eisntein
Nejsou zde žádné zázraky, nebo kouzla, kromě života samotného. Kouzlo je, že život
se nemůže změnit a je předvídatelný. Jsou zde kouzelníci, kteří dělají kouzla a je to
pouze trik, ale nikdo nemůže změnit realitu a to je to opravdové kouzlo.

Oddělit Zrno Od Plev
Tv kanál Historie: Miliony lidí se dívají na kanál Historie, který donutí náboženství,
aby zaujala postoj. Aby se dál držely mýtů, tak budou muset udržovat slepou víru, že
historie, důkazy o kterých věda říká, že se staly, tak že se nestaly. Budou muset říct,
že všechny ty důkazy jsou pouze klam, aby tím oblbli nevěřící, nebo budou muset
přehodnotit svoje oficiální interpretace.
Varianta první: Minulost se nestala tak, jak to věda a důkazy potvrzují. Bible je
doslovná pravda a na nebi vládne starý muž, který vytvořil celý vesmír za šest dní
asi před deseti tisíci lety. Všechny zázraky se staly, tak se píše v Bibli. Ti kteří tomu
nebudou, nebo nemohou věřit, půjdu do pekla.
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Slepá víra: Pokud náboženství půjdou s variantou číslo jedna, se slepou vírou, tak
jejich vliv bude stále klesat, budou méně populární a méně mocní, díky vědě a
důkazům. Kanál Historie bude mít stále větší sledovanost. Čím silnějším se stane, tím
slabší bude náboženství prosazující slepou víru a tím hloupěji budou lidé v tom
zapojení vypadat.
Varianta druhá: Pokud náboženství přijme důkazy a změní svůj náhled způsobem,
který zahrnuje důkazy, tak se stanou mnohem více vlivní a populární.
Střed života: Ve skutečnosti, pokud si náboženství zvolí variantu číslo dvě, tak se
stanou nejpopulárnější a nejmocnější organizací na Zemi, tak jak by správně měly být.
Budou mocnější, než vláda a budou centrem života každého člověka. Lidé, kteří je
povedou, budou nejrespektovanější lidé na Zemi.
Pokud si ale vyberou první volbu, tak zde není pro lidstvo neděje, a ďábel
vyhraje.
Pět let: Pokud si náboženství vyberou variantu číslo dvě, tak během pěti let se stanou
nejmocnější silou na Zemi a svět se začne měnit v nebe.
Má pomoc: Pokud si vyberou číslo dvě, tak budou potřebovat zahrnout mnoho věcí,
řečených v této knize. Bude se muset napsat nová kniha, která bude specifická pro
jejich tradice a bude muset být uctivější a s více náboženstvím, než je tato kniha.
Vrchol ledovce: Vím, co dělat a jak to dělat a pokud budu požádán, tak s tím pomohu.
Tato verze pravdy je jenom vrcholek ledovce, přehled s trochou ode všeho, většinou
jenom přitáhnout pozornost lidí a pomoci jim se probudit. Takováto kniha musí kráčet
mezi ploty a pokusit se dostat každého, ale dělání to tímto způsobem, také každého
naštve. Bude třeba napsat specifické knihy pro každý druh náboženství, ale lidé v
těchto náboženství se budou muset nejdříve probudit a poznat pravdu.
Všichni náboženští vůdci, kteří se probudí jako první, se stanou nejmocnějšími
vůdci na planetě Zemi. Nejprve budou muset čelit silné rezistenci, ale pravda
nakonec převládne. Náboženští vůdci, kteří se neprobudí a budou oponovat těm,
kteří ano, tak ztratí tu moc, kterou mají a budou odstraněni z organizovaného
náboženství.
Mýty a zázraky ubližují náboženství víc, než cokoliv jiného.
Ježíš je nedělal: Ježíš by nikdy nečinil žádné zázraky i kdyby mohl, protože by to
nepředstavovalo pravdu a život. Ježíš říkal a dělal věci, které odhalují zázrak
samotného života, opak toho, co si lidé myslí.
Být upřímný: Viděli jste někdy něco, co by nebylo běžné? Viděli jste někdy někoho,
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kdo fyzicky nezemřel? Viděli jste někdy člověka, který by dělal něco, co člověk dělat
nemůže? Nikdo nikdy neviděl nic, co nemůže existovat v reálném životě, protože to
není možné. Pravdivý život je tak, jak je.
Lháři: Lidé, kteří tvrdí, že viděli něco, co není běžné, jsou klamaví, lháři, ignoranti,
nebo byli ošáleni. Nic jiného není možné.
Život je jediným zázrakem: Fakt, že nic nemůže být mimo běžné znamená, že běžné
nebo příroda může být pochopena. Dělá to jisté věci a nedělá to jiné a my můžeme
vědět, jaké věci to jsou. Tak můžeme znát Boha. Kdyby zde nebylo jedné pravdy,
tak byste nemohli znát život a Bible jasně říká, že musíte znát Ježíše a Boha, aby
jste se mohli dostat do nebe.
Věc, která dělá život tak zázračným je, že mu můžete rozumět, znát “pravdu” a
vědět, že cokoliv proti zákonům přírody (Božské zákony) není možné. Kdyby byly
zázraky možné, tak by to znamenalo, že život je nepochopitelný a nemohla by zde
být pravda života. Nikdy byste nemohli znát “pravdu”, jak říká Ježíš.
“Nejnepochopitelnější věcí o světě je to, že je pochopitelný.” Albert Einstein

Věčná pravda: Zázrak je, že tu je pouze jedna věčná pravda, na kterou se můžete
vždy spolehnout. Je to pravda, která umožní, že můžete relaxovat a překonat svou
mysl, což musíte, abyste mohli znát pravdivý život. Je to pravda, která vás osvobodí.
Kdyby jste nemohli znát ultimativní pravdu, tak byste nikdy nemohli vědět, že život je
bezpečný a spravedlivý a nikdy byste nebyli schopni se osvobodit od svojí mysli.
Bůh, příroda, život, jakkoliv to chcete nazývat, vždy zůstává stejný a je pro každého
vyvážený, bez ohledu na to, co lidé dělají, nebo říkají.
“Radost s dívání se a chápání přírody je ta nejkrásnější věc, co je. Albert Einstein
Žádná pravda: Kdyby kouzla a zázraky byly možné, tak by zde nebyla žádná realita,
nic s čím by se dalo počítat. Život by nebyl takový zázrak, jakým je. Pokud by nebylo
žádné pravdy, tak byste ji nikdy nemohli znát a ani život. Takže si můžete zvolit mezi
zázraky, které se údajně měly v minulosti stát, nebo naším reálným a zázračným
životem, který můžete sami vidět. Obojí nemůže být pravda.
Kdyby extrémní bolest a smrt nebyly skutečné, tak by na skutečné pravdě
nezáleželo, ale ony jsou skutečně a nemohou být překonány bez skutečné
pravdy.
Takzvané zázraky se nestaly a nemohly se stát. Iluze a klam jsou tvořeny myslí
klamače a myslí člověka, který chce věřit v nadpřirozeno. Klamač i klamaný jsou oba
lidé, kteří nevidí, nebo nechtějí vidět pravdu.
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Představivost: Představivost je dobrá a nutná věc, když přijde na to , být kreativní,
ale rozhodně není dobrá, pokud jde o pravdu. Představivost zdivočela a je zodpovědná
za mýty o životě a smrti. Miliardy lidí předstírají, že věří. Věří, nebo se pokouší věřit
ve fantaskní svět, který ve skutečnosti neexistuje, kromě v jejich hlavách a
představách. Je to jistý recept na fyzickou a spirituální smrt.
“Na světě pro nás není dostatek lásky a dobroty, abychom mohli dovolit cokoliv
z toho věnovat do nějakých fantazií.” Friedrich Nietzsche
Vymyšlené příběhy o Ježíšovy, jak dělá zázraky způsobily, že potlačily a ukryly
zprávu, kterou se Ježíš snažil sdělit více, než cokoliv jiného.
Čelit pravdě: Pokud nebudeme čelit pravdě nyní, když ji známe, tak si zasloužíme být
zničeni a jít na to nejhorší místo, které je. Říkáme si o to.
Bible popisuje Satana jako klamače a podle této definice jím musí být naše mysl.
Vše, co je je život a mysl a život je podle definice pravda, takže Satan podle
definice musí být klamající mysl. Je zde život a představivost, nic jiného.
Ukrytá pravda: Není překvapivé, že většina z Bible není relevantní, nebo pravda v
dnešním světě. Co je ale překvapivé, je kolik pravdy vlastně Bible obsahuje. Je jí
příliš mnoho, aby to byla náhoda.
Fakt, že skutečná pravda je v Bibli dokazuje existenci Ducha Svatého.
Zpráva: Pravda v Bibli poukazuje na to, že tu musí být něco, co je mimo nás a snaží
se nám říct tajemství života, odhalit ukrytou pravdu. Musí to být více vyvinutí spirituální
lidé, jako Ježíš, kteří s námi komunikují skrze kolektivní nevědomí/Ducha Svatého.
Pokud tuto pravdu uvidíme a začneme jednat, tak se můžeme dozvědět ultimativní
pravdu a následovat je do nebe.
Ježíš řekl: “Mám mnohem více věcí, které bych vám řekl, ale nyní byste jim
nemohli porozumět, ale až přijde Duch Svatý, Duch Pravdy tak vás povede k
pravdě. Až přijde Duch, tak vám všechno objasní.”
Proroci z minulosti s námi nyní komunikují, skrze náboženské knihy a přímo skrze
kolektivní nevědomí. Lidé hluboko uvnitř pravdu znali a to je ten důvod, proč zůstala
v jádru všech mýtů. To dělá z Bible velmi důležitou knihu, je to odhalení samo o sobě.
Bez ohledu na to, jak moc to bylo překrouceno a roztříštěno, ale jádro tam zůstalo po
tisíce let, dokonce i potom, co prošlo skrze tisíce lidí, kteří vědomě pravdu neznali.
To pravdě umožnilo, aby byla přenesena z doby před několika tisíci lety do dneška a
do místa, kde mohla být odhalena. Pravda využila korupci, stopla si jízdu na ní a
dostala se až do dnešních dní.
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Hmatatelný důkaz: Skrytá zpráva by tam nebyla, kdyby zde nebylo všeprostupující
a neviditelné síly. To dokazuje, že taková síla existuje. To je hlavní důvod, proč
zahrnuji tolik rčení z Bible do této knihy, protože odhalují pravdu.
Mohlo by být něco egoističtějšího, než představa, že Bůh je jako my? My sami
nedokážeme ani zvládnout svoje vlastní životy a přesto si miliony lidí myslí, že bytost,
která vypadá jako my a jedná jako velmi emocionální a pomstychtivý muž, který
kontroluje celý vesmír.
Podoba Boha: Bůh nevytvořil člověka k obrazu svému, jak se píše v Bibli, ale to my
jsme vytvořili Boha v našem obrazu. Je to opak toho, co si většina lidí myslí. Co je ale
zajímavé, tak Bůh může vypadat jako my, když mu dovolíme žít skrze nás. Proto má
Bible opět pravdu. Staneme se Božím obrazem tu minutu, kdy dostaneme naše mysli,
naše falešné já z obrazu. Bible říká pravdu, jenom ji říká na takové úrovni, kterou si
většina lidí neuvědomuje. Ultimativní pravda čeká v Bibli, čeká, až lidé dostatečně
dospějí, aby ji mohli vidět, aby měli oči, které vidí a uši, které slyší, jak říká Ježíš.
Zpráva vs posel: Pravda je taková, že ani nevíme, jestli muž jménem Ježíš vůbec
existoval. Mohl by být mýtem, ale na tom nezáleží. Na čem záleží, je, že rčení, která
jsou mu přisuzována existují. Je to zpráva, ne posel, na čem záleží. On to také říká,
že na čem záleží, je zpráva, ne on.
Ježíš řekl: “Každý, kdo promluvil slovo proti Synu člověka, tomu bude
prominuto. Osobě, která se rouhá proti Duchu Svatému, nebude odpuštěno.
Všechna spirituální zjevení pocházejí z kolektivního nevědomí. Pouze to prochází
prorokem, takže je to pouze zpráva, na které záleží.
Ježíš řekl: “Slova, která k vám promlouvám, nemluvím sám ze sebe, ale otec,
který ve mě přebývá, dělá tu práci.” Jan 14:10
Je zde konzistentnost ve slovech, která jsou Ježíšovi přisuzována, takže to je silný
důkaz, že existoval. Slova přisuzovaná jemu, odhalují vše, co potřebujeme vědět,
pokud si je správně vyložíme a pokud je můžeme vidět v přítomnosti. Vlastně tu není
žádný důkaz, že věci o kterých se v Bibli píše, se skutečně staly. Je málo důkazů, že
král Solomon, Mojžíš, nebo dokonce Ježíš existovali a mnoho důkazů, že vlastně ne.
Na tom ale nezáleží a o to kouzelnější by bylo, kdyby neexistovali. Pravda si vždy
najde cestu ven i kdyby k tomu měla použít mýtus. Co by mohlo být kouzelnějšího,
nebo ohromějšího?
Lidé se naučí většinu pravdy, kterou Bible obsahuje z mýtů a metafor. Nezáleží
na tom, jak se pravdu dozvíte, pokud se ji dozvíte.
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Je mnoho mýtických králů a měst, kteří jsou používáni k vyprávění morálních příběhů.
mimo náboženství. Náboženství nemá monopol na mýty. Dobrý příklad je král Artuš a
Camelot. Ti ve skutečnosti nikdy neexistovali.
Mojžíš: Nejsou žádné důkazy, že se exodus vůbec stal, nebo že Mojžíš kdy existoval
a je mnoho tvrdých důkazů, že to je celé jenom mýtus.
Lidé se příliš zbytečně starají, jestli jsou náboženské knihy skutečnou historií, nebo
jestli dotyčné osoby žili. To skutečně důležité je, že obsahují ultimativní pravdu, která
se nikde jinde nedá najít. To dělá z Bible a ostatních náboženských knih důležité věci.
Nezáleží na tom: Dokonce, ani když zde nejsou žádné důkazy v Bibli a dalších
podobných spřízněných spisů, že Ježíš skutečně existoval, tak si myslím, že Ježíš byl
skutečný člověk, jenom mnohem odlišnější, než jak je popisován v příbězích o něm.
Věc, které lidé musí porozumět je, že na tom nezáleží, protože tu již mezi námi není
v současnosti. Vše, co nám zbylo je zpráva, takže musíme pracovat s tím, co máme,
abychom se dostali tam, kde říká, že nyní je (pravda a život). Zpráva přichází z
kolektivního nevědomí, bez ohledu na to, jestli to Ježíš řekl, nebo ne. Lidé musí přestat
uctívat modlu posla a musí začít věnovat pozornost zprávě, kterou doručil.
Ježíš řekl: “Kdokoliv najde správné vysvětlení pro to, co říkám, tak najde věčný
život.”
Ježíš řekl, “Kdokoliv najde správné vysvětlení toho, co říkám, tak půjde do nebe.” On
neříká, “Kdokoliv uctívá modlu, tak půjde do nebe.”
Používám všech věcí, které o Ježíšovi vím, že řekl v této knize (přes pět set vět a
citací) a to co říká, dává poprvé v historii smysl.
Nebylo by tomu tak, kdyby to, co jsem říkal, nebyla pravda. Většina rčení
posuzovaných jemu, nedávala do teď smysl.
Pozpátku: Lidé hledají pravdu pozpátku: Považují za dané, že to co se píše v Bibli
je pravda, pak se to pokouší najít v reálném světě, kde to nenachází. Potom si tedy
řeknou, že musí mít slepou víru, že to je pravda i přesto, že jasné důkazy ukazují,
že ne. Když pouze uděláte pravý opak a vezmete za dané to, co je v reálném životě
za pravdu a pak to začnete hledat v Bibli, tak najdete pravdu.
Ježíš říká, že přišel proto, abychom měli život a měli ho hojnost.
Neříká, že přišel proto, abychom měli hojnost peněz.
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Svatá tlačenice: Toto rčení znamená přesně to, co říká, hojnost života, ne hojnost
peněz a vlastnictví. To co Ježíš říká, by nemohlo být jasnější, ale je zde mnoho
svedených kazatelů, kteří to snaží překroutit. Mluvím o těch, kteří létají v privátních
tryskáčích placených z peněz chudých lidí, kteří sami mají co dělat, aby vyšli.
Kdo je hloupější: hlupák, nebo ten, který ho následuje?
Ani jeden nezná pravdu, ale tvrdí, že ano. Je to většinou ego a pocit moci, pořád ten
samý starý příběh vlka v rouše beránčím, falešní proroci. Mnoho kazatelů jsou pouze
ztracené existence, které potřebují být v centru pozornosti a to je pro ně jediný způsob,
jak jí dosáhnout.
Manipulátoři: Mnoho z těchto zrůd používá slov z Bible pouze proto, aby mohli mít
sex s dětmi, obírat dobré lidi o peníze a udělat skutečné otroky z ostatních lidí. Není
větší lži, nebo horší věci, kterou může lidská bytost udělat.
“Můžete ohloupit některé lidi po celou dobu a a většinu lidí po nějakou dobu, ale
nemůžete ohloupit všechny lidi po celou dobu.” Abraham Lincoln
Dokonce ani ti dobří, nejsou tak dobří, protože svádí lidi na jejich nejdůležitější cestě
v životě.
Pouze pravda může zastavit úchylné a ostatní lidi v práci bestie. Až se lidé
probudí, tak jasně uvidí tyto nejhorší lidi.
Ti dobří nekážou, aby dostali z lidí peníze a měli kontrolu. Rádi kážou, protože jim
to přináší pozornost a může je a audienci to dostat do jakési přítomnosti. Dává jim
to ochutnat opravdového života. Problém je, že zbytek ostatního života žijí v mysli.
Pokud neznáte pravdu, tak tato chuť opravdového života způsobí více škody, než
dobrého, protože vás to tam dostane pouze částečně a dá vám to falešnou přítomnost.
Ježíš řekl: “Když slepý vede slepého, tak oba spadnou do jámy.”
Kazatelé jedou více v zábavním businessu, než v záchranném businessu.
“Přesvědčení jsou větším nepřítelem pravdy, než lži.” Friedrich Nietzsche
Někteří kazatelé dokonce věří tomu, co dělají, ale to je dokonce ještě horší. Mají dobré
úmysly, ale jak je to rčení, cesta do pekel je vydlážděná dobrýmy úmysly. Mnozí z nich
jsou pouze pokrytci. Ti skutečně pravdiví, změní svoje cesty poté, co bude pravda
odhalena.
Ježíš řekl: “To, co jde do tvých úst, tě neposkvrňuje, ale to co jde z tvých úst, to
tě může poskvrnit.”
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Ti, kteří si myslí, že jsou Bohu a pravdě nejblíže, tak jsou vlastně nejdále. Je to jeden
z největších ironických triků ďábla/mysli. Pokud znáte pravdu, tak docházení do
náboženských shromáždění je dobrá věc, protože budete rozumět tomu, co kazatel
říká i když on tomu sám nerozumí. Pokud pravdu neznáte, tak vás taková náboženská
shromáždění jenom svedou z cesty. Takže nejdříve poznejte pravdu a pak jděte do
takového shromáždění, které je nejpopulárnější ve vašem místě.
Falešné interpretace: Lidé, kteří kážou Bibli, je dobrá věc, protože v Bibli je obsažena
pravda a nakonec lidé budou vědět, co pravda je. Není to o tom, co z Bible citují, ale
jsou to jejich interpretace, které lidi svádí. Kdyby kazatelé pouze zůstali u čtení z
náboženských knih a vynechali z toho svá vysvětlení, tak by to bylo o mnoho lepší.
Náboženství se stanou mnohem populárnější: Náboženská shromáždění, jako
chození do kostela, chrámu a nová uvedení se stanou mnohem populárnější poté,
co bude pravda poznána, protože spirituální bytosti budou poprvé slyšet, co kazatelé
vlastně říkají. Pravda nezničí náboženství, jak si lidé myslí, ale stane se opak. Odhalí
pravdu v náboženstvích a ty se stanou více populární.
Skutečný křesťan: Ježíš přeinpretoval Bibli jeho dní a odhalil nová zjevení ultimativní
pravdy. Slovo křesťan znamená jako Kristus, takže pokud chcete být křesťanem, tak
musíte dělat stejné věci, jaké Kristus dělal. Pokud ne, tak nejste křesťanem. To
neznamená, že se musíte chovat tak, jako on, ale musíte žít v pravdě a životu.
Ježíš řekl: “Lidé mě velebí svými ústy, ale jejich srdce jsou daleko ode mne.
Uctívají mě v marnosti, učís zákonům a principům člověka.”
Číst Bibli, chodit do kostela, zpívat gospely a věřit populárním mýtům, nedělá z
nikoho křesťana. Dělá to z vás opak někoho, jako byl Ježíš. On to nedělal, že ne?
Musíte znát skutečnou pravdu a šířit ji, dokonce i když to není populární. To co Ježíš
říkal, bylo tak nepopulární, že ho to zabilo. Tím neříkám, že se máte nechat pro pravdu
zabít. Ježíš to již udělal a gesto bylo uděláno. Musíte stát za pravdou za každou cenu,
ale to můžete dělat tak, že nebudete říkat něco falešného lidem a řeknete jim, aby si
přečetli tuto knihu.
Většina lidí mlátí kolem sebe hořící trávu, abych tak řekl a nejsou na té správné cestě
do nebe. Nastupte na tu cestu a uvidíte, kam vás dovede.
V Bibli se píše, že Bůh nemá rád vlažné lidi, že mu je z nich na zvracení.
Nedělám si legraci, píše se tam něco takového. To znamená, že lidé musí být na sto
procent odevzdání pravdě a životu. Je to vše, nebo nic.
Mýlit se a myslet si, že máte pravdu je ta nejhorší věc. Je lepší vědět, že neznáte
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pravdu, než si myslet, že ano.
Pozvednout mrtvé: Ježíš nikdy nikoho neléčil fyzicky, nebo neprobouzel fyzicky mrtvé,
nebo je zvedal z hrobů. To jsou všechno mýty, ale on dělal něco mnohem důležitějšího
a zázračnějšího. Viděl pravdu, mluvil o ní a žil život a dělal to v době, kdy to bylo velmi
obtížné to dělat.

Ježíš řekl: “Pojď, následuj mě.”

Abyste mohli být skutečnými křesťany, tak musíte dělat to, co dělal Ježíš. Jinými slovy,
dělejte to, co dělal on, přeinterpretujte scripta a žijte v pravdě a životu.
Lidé, kteří věří v nadpřirozeno, něco, co neexistuje, tím, že to dělají, tak míjejí to, co
existuje. Míjejí vše, pro nic.
Povstanete z mrtvých tím, že poznáte pravdu a život. Je to jediný způsob, jak povstat z
mrtvých. Pokud věříte tomu, že je skutečně možné, aby se lidé vrátili zpět do života
poté, co zemřeli, tak jste mrtvý, mrtví k pravdě a životu. “Nechme mrtvé, aby
pochovali mrtvé” jak se píše v Bibli.
Mýtus o Ježíšovi: Organizované náboženství učí, že metafora o Beránku Božím,
znamená obětního beránka a že Ježíš měl být naprostá oběť Bohu, že Ježíš byl
obětován pro naše hříchy.
Lidská oběť: Pravdou je, že příběh byl vytvořen lidmi, kteří se zabývali primitivními
praktikami obětování živých zvířat pro různé mýtické Bohy. Lidské oběti se v době a
místě, kde Ježíš žil nedělali, ale mýtus je, že Ježíš sám ze sebe učinil lidskou
oběť.
Obětování zvířat je pradávná praktika, zarytá v myslích primitivních lidí z té doby,
jako způsob, jak potěšit Boha. Myšlenka je taková, že dáte Bohu to, co je pro vás
nejhodnotnější a domácí zvířata byla jejich nejhodnotnějším vlastnictvím. Tím pádem,
když dáte lidský život, váš vlastní, nebo vašich dětí, tak to je ten nejhodnotnější dar,
jaký můžete Bohovi dát. Nyní to moc velký smysl nedává, ale kdysi ano. To je to, co
lidé chtěli slyšet. Byli ochotni udělat cokoli, kromě poznání pravdy.
Následovníci Ježíše nechtěli věřit, že osoba o které každému vyprávěli, že to je syn
Boha, zemřel jako každý obyčejný kriminálník. To by vypadali jako lháři a s tím nemohli
žít, takže vytvořili příběh, se kterým mohli žít, tedy příběh, který díky tomu, co v něm
tvrdili o Ježíšovi se tak stal více důvěryhodným.
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Oni by samozřejmě preferovali, kdyby Ježíš na poslední chvíli udělal nějaký zázrak a
odlevitoval z kříže nezraněný, přímo do nebe a potom by všechny své trýznitele zahubil
vzhůry úderem blesku.
Mnoho lidí, kteří tomu přihlíželi očekávalo, že zrovna tohle udělá a byli zrovna tak
překvapení, jako zklamaní, že se nic nestalo. To z něj a jeho následovníků udělalo
podvodníky a vypadalo to, že Římané měli vlastně pravdu.
Římané od něj očekávali, že odvolá to, co tvrdil že je a jeho následovníci zase
očekávali, že nějakým zázrakem zruší exekuci a ani jedno se nestalo.
Bylo to celé podivné.
Dokonce i sám Ježíš si myslel, že se něco stane. Proto řekl ta slova: “Otče, proč jsi
mě opustil?”
Pokut to Ježíš plánoval, tak ho Jidáš nezradil, jak si lidé myslí, ale pomohl mu dokončit
jeho záměr nechat se zabít, aby mu pomohl zachránit svět. Je to jen jedna z dalších
nesrovnalostí a kontradikcí, které ukazují, že náboženství neznají pravdu.
Spin-doctors: Problém byl v tom, že to co se vlastně stalo, tak nebylo dobré na to,
aby se na tom dalo postavit nové náboženství, takže se tvůrci mýtů v jejich moudrosti
rozhodli, že příběh překroutí a že to bude tak, jako že se Ježíš rozhodl obětovat sám
sebe a/nebo že spáchá tu nejbolestivější sebevraždu té doby.
Jeho následovníci vydedukovali, že Ježíš musel vědět, že se mu to stane, protože to
byl jediný syn Boží. Muselo to nějak vysvětlit.
Věřící v té době nevěřili, že by Bůh mohl nechat svého jediného syna zemřít takovou
hroznou smrtí, pokud by si to jeho syn sám nepřál. Jeho následovníci nemohli věřit
vlastním očím, když se to stalo a tak přešli do odmítnutí.
Museli z toho udělat něco jiného, než to bylo, něco více nadpřirozeného, nějaký nový
spektakulární prvek, jinak by jejich nové náboženství zemřelo společně s Ježíšem.
Takže se spin-doktoři dali do práce. Většina falešných částí svědectví o Ježíšovi
přišla z té potřeby to zaonačit tak, jako že Ježíš plánoval, že se to vše tak stane a
zejména jeho vlastní poprava.
Je to starý trik a další příklad veliké lži. Tato verze byla používána skrze celý příběh.
Způsob, jakým to funguje je, že čím větší a drzejší lež, tím více jí lidé budou věřit.
Lidé použijí takové vysvětlení, že nikdo by neměl odvahu vytvořit něco tak
neuvěřitelného, že to vlastně musí být pravda.
Tvůrci mýtů přepsali to, co Ježíš vlastně řekl, aby to vyhovovalo novému scénáři a v
tomto konání vytvořili jeden z nejúspěšnějších mýtů v historii, pravé monstrum všech
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mýtů.
Pravda je: Ježíš neplánoval, že bude ukřižován, nebo že by byl živoucím
sebeobětováním se Bohu, nebo že by plánoval pomalou a bolestivou sebevraždu.
Nebylo to připraveno. On byl proti pohanským praktikám, nebo sebeobětování se,
takže by si tak určitě nepředstavoval, že tak zemře. Jak se zdá, tak se stalo to, co se
zdá, že se skutečně stalo a nebylo to nic zvláštního, nebo speciálního. Bylo to něco, co
se stalo tisícům lidem v tom čase historie.
Zemřel pro naše hříchy: Kdokoliv, kdo byl kdy zabit kýmkoliv, tak se o něm dá říci, že
zemřel pro naší hříšnou přirozenost. Jeho následovníci z toho akorát udělali velkou
věc, aby to posloužilo jejich zájmům. Ježíš nebyl pro nikoho speciální, kromě pro pár
zoufalých vyvrženců. A v čase jeho smrti neměl nikoho na své straně.
Pravda je taková, že Ježíš neměl žádné následovníky, kteří by skutečně věřili, že byl
synem Božím. Kdyby tomu tak nebylo, tak by se za něj v tom procesu postavili. Nikdo
by ho nezradil, jak se tvrdí o Jidášovi, že to udělal a tady by spokojeně nespali, když on
sám potil krev, když si pro něj Římané přišli.
Kdyby mohl ve skutečnosti dělat zázraky, jako přivést mrtvé zpět k životu, tak by si
nedělali žádné starosti s tím, co jim Římané mohou provést, je to tak? Je to tak, že si
nikdo nemyslel, že je Bohem a že může dělat zázraky, nebo ho dokonce měli až tak
rádi. Každý na Pesachovém festivalu ho nesnášel až tak, že dali radši pardon běžnému
kriminálníkovi před ním. To je část přiznaného příběhu těchto událostí.
Jeden důvod, proč to, že Ježíš obětoval sám sebe pro nás se nestalo je to, že to
protiřečí vlastní theologii, kterou to má podpořit. Proč by někdo umíral pro naše hříchy,
osvobozoval nás od našich hříchů?
Jediný způsob, jak je podle Ježíše možné hříchy odpustit je litovat, vidět pravdu
a život, žít život a přestat míjet cíl (hřešení).
V souladu s Ježíšem, žádná jiná osoba vás nemůže změnit ve spirituální bytost bez
ohledu na to, co udělá. Mohou vám ukázat cestu, ale samotnou změnou si musíte projít
sami. Uvědoměním si pravdy a života je to, co nás promění do jiné životní formy, nic
jiného to nedokáže. My sami se musíme změnit.
Nevidíme věci tak jak jsou, vidíme věci tak, jak jsme my.
Říkat, že v něco věříte vás netransformuje. Jste pořád zvíře, úplně stejné, jakým jste
byl, než jste řekl, že věříte, pořád míjíte cíl.
“Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni vědomí, na které byl
vytvořen.” Albert Einstein
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Kát se: Je to pouze pravda, která vás může přeměnit, protože je to pouze pravda,
která doslovně promění mysl v něco absolutně nového a pokud se vaše mysl doslovně
změní, tak vy se doslovně změníte ve spirituální bytost.
“Nechte tuto mysl být ve vás tak, jak byla i Ježíši Kristovi.” Filipínští 2:5
Proč by Ježíš dělal z “pravdy” své centrální téma a říkal, že je pravda, když by na tom
nezáleželo? Pravda je pravda a víra je víra. Jsou to protějšky. Slova “pravda” má
skutečný význam, když se na to podíváte do slovníku a rozhodně se to nerovná víře,
nebo věření, nebo mýtu, ale znamená to, co říkají důkazy, tedy to, což jest.
Náboženství se ani neobtěžují si zjistit, co slova pravda znamená. Jak mohou
argumentovat s pravdou, když ani neví, co to slovo znamená?
Změňte svou mysl: Slovo “repent” (kát se, litovat), pochází z Latiny a znamená změnit
svou mysl. Neznamená to tedy to, co si většina lidí pod změnit svou mysl představuje.
Znamená to doslovně změnit svou mysl z mysli zvířete na mysl spirituální bytosti. Proto
vás kaní se změní, protože změní vaší mysl.
“Nepokoušej mě Satane, protože je psáno, že máš sloužit spiritu.”
Změnit svou mysl znamená změnit mysl, která kontroluje váš spirit na mysl, která slouží
vaší mysli a Bohu. Být spasen znamená poznat pravdu.
“Musíme neustále vyžadovat nový způsob myšlení, pokud má lidstvo přežít.”
Albert Einstein
Hřešit znamená míjet cíl. Abyste mohli přestat hřešit, tak musíte najít cíl, nikdo jiný to
za vás nemůže udělat. Mohou vám ukázat cestu, ale uvědomit si to musíte sami.
Kromě selského rozumu, způsob jak víme, že sebeobětování není pravdivý příběh je
to, že to nezpůsobilo, že se lidé dozvěděli pravdu a život a neproměnilo je to ve
spirituální bytosti. Dělá to pravý opak, ukrývá to pravdu. Je to klam.
Jednoduchý způsob: Proč by Ježíš říkal lidem, aby se káli (poznali pravdu a žilli
život), kdyby věděl, že nemusí. Býval by lidem říkal, že jim stačí počkat, až provede
svojí vlastní oběť a že bude stačit, aby věřili, že to udělal kvůli nim a že jim to dá
volnou vstupenku do nebe.
Jinými slovy můžete být sériový molester a vrah dětí až do své smrti a pak bude
stačit říct: “Věřím, že Ježíš zemřel pro mě a moje hříchy” a půjdete do nebe. To nebude
fungovat, protože to z vás neudělá spirituální bytost.
Máme tu pokračující debatu mezi křesťanským teology, jestli to je víra, nebo skutky, co
vás kvalifikuje pro nebe. Jinými slovy, je to dobrý a morální život, který žijete, nebo
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víra, že Ježíš zemřel pro naše skutky, na čem záleží?
Většina lidí došla k závěru, že potřebujete obojí, což rozporuje Bibli. Pravda je taková,
že ani jedno vás nezachrání, pokud neznáte pravdu. Je to pouze hra mysli, hra ďábla,
aby rozptýlil lidi od skutečné pravdy, aby je oklamal a tak mohli minout cíl. Je to další
rozporující premisa, kterou jak se zdá nikdo nevidí.
Zemřel pro odpuštění našich hříchů: Co to kruci znamená? Každý zemře a někdo
ještě horším způsobem, než Ježíš. Jak může být umírání, něco, co se stane každému
sebeobětováním se? Ježíš šel do nebe, jde do nebe ten, kdo se obětuje?
Pokaždé slyšíte kazatele, jak říkají, že naše hříchy byly smyty krví Ježíše. Jaká hrozná
myšlenka. Doslovně se tak říká, že zabití syna Boha byla dobrá věc, protože to dostane
lidi do nebe. Nedává to žádný smysl a spin-doctors zvládli z toho udělat centrální téma
celého náboženství.
Pokud by Ježíš chtěl, aby ho Římané zabili, tak mu Jidáš pomáhal a ne zrazoval,
jak si také myslí. Které to je?
Obětovat se sám sobě: Je pochopitelné, proč primitivní a ignorantští lidé tomu
v minulosti věřili, ale proč tomu stále věří alespoň miliarda lidí nyní? Myslím, že
obětovat zvíře k potěše Boha je špatné, ale pozdvihnout to k obětování člověka je
horší a Bůh, který obětuje svého vlastního syna pro sebe je hodně úchylné.
Skvělý promotér jménem Pavel zvládl udělat tento mýtus k těm nejuctívanějším
částem křesťanství, pro samotný mechanismus lidského vykoupení, doslovný klíč
k nebi. Je to klam a to zřejmý, ale lidé mu věří.
Pavel představil křesťanství v roce 64.
Pavel má na svědomí podobu křesťanství tak, jak ho známe dnes víc, než Ježíš.
Téměř sám zvládl vytvořit moderní dogma. Mnoho dalších lidí vylepšilo systém víry,
rituály atd., ale byl to Pavel, který dal dohromady základní dogma, které vytrvalo až
dodnes. Příběhy kolovaly již před Pavlem, ale on vzal jeden z nich, vylepšil ho a dal
do oběhu.
Apoštolové: Lidé, kteří následovali Ježíše za jeho života byli ti první se kterými
začalo náboženství založené na Ježíšovi. Bylo to přesnější, protože oni byli s ním.
Měli to přímo od zdroje, ale i oni ho špatně vykládali. Problém byl, že každý z nich
měl svojí vlastní interpretaci a soutěžili mezi sebou navzájem. Všichni se mýlili a ani
jeden z nich nevěděl o čem Ježíš mluvil.
Všichni z nich měli svoje vlastní následovníky a doslovně bojovali mezi sebou
navzájem a zabíjeli v obraně vlastních interpretací. Násilí vám napoví, že již oni
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misinterpretovali Ježíše. Oni skutečně nezvládali, aby se hýbalo dál. Oni jenom mezi
sebou bojovali a trpěli velkou perzekucí od Římanů a Židů. Pár z nich bylo dokonce
i ukřižováno, ale to byl způsob, jak přežít a mít nějaké živobytí v té době a uživit se
v té době bylo těžké.
Naproti tomu se Pavel zaměřil pouze na jednu interpretaci a vedl si velmi obratně a
úspěšně. Řekl, že jeho výklad je jediný skutečný výklad, tím pádem ty ostatní byly
časem zapomenuty, zejména po Konstantinovi.
Pavel přišel poté, co Ježíš byl již mrtev, takže se nikdy nesetkali, ale on asi byl tím
největším spin-doctor, který kdy žil.
Musíte si vybrat mezi tím, co Ježíš říká a co Pavel říká. Většina křesťanů věří
tomu, co Pavel říká a ne, co říká Ježíš.
Nemůžete věřit tomu, že oba říkají pravdu, protože si navzájem odporují.
Pavel je ta nejhorší a nejlepší věc, jaká se stala křesťanství.
Nejlepší proto, že kdyby nebylo jeho, tak by křesťanství dnes neexistovalo a nejhorší
proto, že dogma, které vytvořil je v rozporu s pravdou, kterou se Ježíš snažil předat
světu. Nechápejte mě špatně. Pavel odhaluje v Bibli více pravdy, než kdokoliv jiný,
kromě Ježíše. Jsou to pouze jeho všeobecné závěry, které jsou špatné. Naše hříchy
nejsou spláchnuty pryč krví Ježíše, jak Pavel soudí a kostel káže od té doby, co to
řekl a bylo to posvěceno.
Není to krev, kterou Ježíš krvácel, je to pravda o které řekl, že zachrání.
Pavlovo původní jméno bylo Saul před tím, než si ho změnil a také svoje způsoby.
Jako Saul byl jedním z největších nepřátel raného náboženství. Byl farizeus a byl
zodpovědný za mnoho perzekucí a dokonce za zabíjení prvních křesťanů. Jeho cílem
bylo vybít všechny křesťany. Když byl na výletě, tak řekl, že se mu zjevil Ježíš a
přesvědčil ho, aby se stal křesťanem. Pavel je vrahem křesťanů a stal se křesťanským
svatým. Tento nepravděpodobný scénář způsobuje, že tomu lidé věří více.
Je zodpovědný za mnoho nových testamentů v Bibli. Možná se vám tento příběh nelíbí
ale je to pravda a jak řekl Ježíš, je to pravda, která vás osvobodí.
Čím ujetější je příběh, tím se najde více lidí ochotných tomu věřit.
Nesmyslný faktor: Mnoho takzvaných křesťanů, kteří věří, že Ježíš zemřel pro jejich
hříchy se dívá z patra na lidi, kteří věří na zázračné léčitele a pověry. A sami věří
něčemu, co dává ještě menší smysl a je ještě ujetější.
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Vražda dítěte: Abrahám, zakladatel židovství, křesťanství a muslimského náboženství
plánoval podříznout krk svého syna, aby ho obětoval Bohu. Ježíš, syn Boží byl
obětován pro svého otce. Král Herodes, vůdce židovského náboženství v tom čase,
prý nechal zavraždit všechny malé chlapce po celém městě. Interpretace Bible v
minulosti a přítomnosti říká, že většina jejich ctěných vůdců a proroků dělalo ta nejhorší
věci, jaké si lze představit. Vražda člověka, dítěte, obětování zvířat, incest, krevní msty
a nespravedlnost, jsou hlavními znaky přijatého výkladu Bible.
Povstání z hrobu, symbolické pití krve a jezení masa zní spíš jako zombie příběh.
Všechno to povídání o magické přirozenosti krve Ježíše pochází z mylných představ,
které lidé v minulosti měli, že život, nebo spirit byl v krvi. Kdyby tomu tak bylo, tak
kompletni transfuze by přenesla spirit z jednoho těla do druhého.
Čím neuvěřitelnější něco je, tím fanatičtější budou následovníci. Nedává to žádný
smysl, ale je to součást lidské přirozenosti. Je to přirozenost ďábla/mysli.
Da Vinci Code: Nedávno vyšel na světlo nový mýtus zvaný “Da Vinci Code.” Je to
více BS o síle krve, tentokrát to je pokrevní linie. Tato a další knihy jsou pouze nové
mýty vytvářené myslí, aby se přidaly ke starým mýtům. Mýtus je mýtus a klam je klam.
Klam zabíjí, pouze pravda zachraňuje.
Klam zabíjí, protože pohřbí spirit v klamu. Pouze pravda nás může zachránit a nikdo
neví, co to je. Většina ani nechce vědět.
Uniknout realitě: Nové mýty jsou velice populární. Da Vinci Code a The Left Behind
série knih, jsou nejlepší prodejci, protože lidé hledají únik z reality a nehledají realitu.
Problém ale je, že se realitě nedá uniknout. Život je realite. Věřit, že realita je něco
jiného to nezmění.
Podvědomí a vědomí strach ze smrti, které se nedá uniknout, drží vlastně
lidi spirituálně mrtvé.
Extáze: The Left Behind knihy jsou o něčem, co se nazývá extáze, kde pár vyvolených
vystoupá k nebi právě před tím, než všichni ostatní jsou v prdeli. Založili tuto ideu na
pár větách v Bibli, které byly pojaty, že vyvolení se setkají s Ježíšem ve vzduchu. Je
to pouze přání myšlenky, fantazie vyššího účelu. V Bibli se píše, že Satan je princem
vzduchu. To vám napoví, kam skutečně směřují. Je to stará blbost v novém balení.
Nyní, když se budete kát, tak Ježíš bude ve vzduchu i všude okolo.
Jediný důvod, proč lidé chtějí uniknout realitě je ten, že neví, co to realita vlastně
je. Neví, že je lepší, než jakýkoliv mýtus.
Lidé se snaží uniknout pravdě a životu a to je to, co Ježíš doslovně říká, že je.
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Lidé chtějí klam a to je to, co Bible doslovně říká, že je klam. Lidé se musí probudit
a chtít pravý opak.
Věk úniků musí skončit, nebo to bude lidská civilizace, která skončí.
Žití v iluzi povede k naší destrukci. Musíte znát skutečný stav věcí, abyste mohli
přijmout rozhodnutí. Pokud se pokoušíte deaktivovat atomovou bombu, tak musíte
vědět, jak to udělat. Pokud začnete pohybovat dráty kolem dokola ve víře, že je to
ta správná věc, tak ji odpálíte. Mělo by to být zřejmé, ale většina lidí nevidí, jak
nebezpečné je žít naslepo. Slepí vedou slepé.
Ježíš řekl: “Když slepý vede slepého, tak nakonec oba spadnou do jámy.”
Umírnění: Lidé, kteří jsou umírněnou většinou v náboženství říkají, že to jsou
fanatici, kteří způsobují všechny problémy, když ve skutečnosti jim to umožňují.
Podívejte se na film Billa Mahera “Religious”, kde vysvětluje cenu náboženského BS.
V minulosti iluze a nedorozumění stály za většinou konfliktů, ale nebyli jsme dostatečně
mocní, abychom se mohli navzájem zcela zničit. Nyní jsme.
To je důvod, že ačkoliv nechceme čelit pravdě, tak proč musíme.
Jak řekl John Lennon, že sen skončil. Buď to ukončíme my, nebo to ukončí nás.
Ďábel/mysl nemusí pracovat příliš tvrdě, aby oklamala lidi. Ti uvěří čemukoliv, bez
ohledu na to, jaký nesmysl to je. Čím větší nesmysl, tím více věří. Důvěřivci jsou
skuteční agenti ďábla/mysli. Problém je to, že pravda je příliš normální, aby jí lidé
byli ochotni věřit.
Byli jsme někým zatraceni a někým zachráněni?
Křesťanské náboženství tvrdí, že jsme byli zatraceni kvůli tomu, co Adam a Eva
provedli a že jsme zachráněni tím, co Ježíš udělal. Neudělali jsme nic, abychom se
dostali do potíží (původní hřích) a nemusíme dělat nic, abychom se z toho dostali
(odpuštění našich hříchů), pouze abychom uvěřili, že se to tak stalo. Pokud věříte
tomu, jakým způsobem je Bible interpretována křesťanskou církví, tak lidstvo není ani
bráno v potaz. Neděláme nic, co by nás dostalo do potíží, ani nic, co by nás dostalo
ven.
Mohlo by být něco více neuvěřitelného, nebo dávat menší smysl?
Proč by vševědoucí a spravedlivý Bůh držel nevinné lidi zodpovědné za něco, co
Adam a Eva udělali? To není spravedlivé a je jedno, jak se na to díváte. Proč by Bůh
obětoval svého jediného syna sám sobě, aby nám mohl odpustit hřích, za který ani
nejsme zodpovědní?
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Publiku uvěří čemukoliv, pokud to nebude založeno na pravdě. Edith Sitwell
Lži/pravda: Pokud charismatická osoba se skvělou vyprávěcí schopností řekla lidem,
že se jí zjevili andělé, nebo Ježíš, Bůh a promlouvali k němu a mělo to dobré
načasování, tak by mohl započít nové náboženství. Nějaký druh lži, nebo
neporozumění vlastně začalo všechna náboženství.
Příklad: Pavel a Joseph Smith, oba začali hlavní náboženství tím že řekli, že viděli
a mluvili se spiritem v podobě ducha, který se jim zjevil. Pavel začal moderní
křesťanství a Smith mormonské náboženství.
Nikdo z nich neudělal v minulosti nic špatného, vše se stalo tak, jak se mělo stát.
Pokud lež a klam nyní povedou lidi k tomu, aby viděli ultimativní pravdu, tak jsou dobré.
Musíte mít na paměti, že až do nyní to byla vše lež a klam. V minulosti by vám mysl
neumožnila vidět pravdu, lži a klam bylo vše, s čím jste mohli pracovat.
Kolektivní nevědomí musí využít mysl k tomu, aby mohlo odhalit pravdu. To znamená,
že musí použít lži k odhalení pravdy. Musí použít ďábla, naší klamající mysl, protože
pravda nás nemůže přímo dosáhnout. Musí projít skrze naší mysl.
Spirituální cesta: Je cesta vidění pravdy ukryté ve lžích, nebo klamu. Je to o vidění
reality v iluzi. Je to o transformaci, hříšníci se obracejí ve svaté, ďáblové v anděly, lži
v pravdu a lidstvo ve spirituální bytosti.
Obrátit to kolem: Opak pravdy se stane pravdou. Není možné se vyhnout této cestě
k ultimativní pravdě, protože my všichni započali žití v klamu. To je ten skutečný
původní hřích.
Kolektivní nevědomí musí použít lži k odhalení pravdy.
Kapsule času: Všechen ten klam byl nutný, protože utvořil neproniknutelný kontajner
okolo pravdy. Chránil pravdu, takže ona mohla putovat časem beze změny. Nyní, co
musíme udělat je otevřít tento kontejner klamu a nechat z něj pravdu vyjít. Otevřeme
ho tak, že uvidíme jeho opak.
Náboženské mýty fungovaly jako kontejner pravdy a chránily pravdu do dneška.
Všechna náboženství obsahují lži, klam, neporozumění a pravdu. Lži a neporozumění
začnou něco, s čím se lidé ztotožní a začnou na tom stavět, protože se odvolávají na
mysl. Kolektivní nevědomí zasadilo pravdu do mýtů a použilo fiktivní příběh, který
transportoval pravdu do dnešních dní.
Je dobře, že pravda byla ukryta: Pravdě škodí, když je viděna před tím, než je ten
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správný čas. Pravdu to žene do mýtů a zabíjí to proroky, nebo to z nich dělá vyhnance.
To je důvod, proč téměř nikdo pravdu neviděl, až nyní.
Ježíš a ostatní proroci zasadili semena, která měla být zasazena, ale zaplatili za to
vysokou cenu. Semena pravdy, která zasadili začali nyní růst a vzkvétat a to umožńuje
naše vykoupení. Díky skrývání pravdy a života, kolektivní nevědomí chránilo pravdu i
nás. Čas na pravdu musí být správný, jinak jsou z toho potíže.
Kolektivní nevědomí nám může dát informaci, kterou jsme neznali, nebo nám také
může zabránit vidět věci, pokud není v našem nejlepším zájmu je vidět.
“Dokonce i Spirit pravdy, kterého svět nemůže obdržet, protože ho nehledá, ani
ho nezná, ale ty ho znáš, protože v tobě přebývá a je v tobě.” Jan 14:17
Nyní, když můžeme, jak řekl Ježíš, oddělit zrno od plev.
Pleva je venkovní krytí pro zrno, které ho chrání před povětrnostními vlivy a musí být
odstraněna před tím, než můžete zrno jíst, být nasycen a je tím tak dán život.

Pravda o Ježíši Kristovi
Panenské zrození: Marie si pravděpodobně vymyslela příběh o Bohu, který jí
měl pojmout, aby nemusela být vyvržena, nebo ukamenována, kvůli tomu, že byla
mladistvá a neprovdaná matka. Mohla klidně být znásilněna římským vojákem, nebo
nějakým úchylákem, jako tisíce jiných dívek. Tehdy byly ženy více trestáni, než
násilník.
Mohla jenom říci velkou lež a započít tak křesťanství. Řekla by Ježíšovi, že byl počat
Bohem a tak udržovala lež při životě a tak si Ježíš mohl myslet, že Bůh byl jeho otcem.
Ježíš nelhal, když tvrdil, že je syn Boží, protože jenom opakoval, co mu matka, které
věřil řekla. To ho inspirovalo a propojilo s kolektivním nevědomím, které nazýval
Duchem Svatým. To mu dalo schopnost nechat sebou procházet pravdu, což dělal.
Hledal pravdu v přítomnosti, protože věřil, že Bůh, jeho otec se pokoušel s ním
komunikovat. Tím, že si to myslel, otevřelo cestu k universální mysli a k pravdě a
životu. Ježíš byl velice statečný a měl otevřenou mysl.
Je to dobrý příklad, jak lež může vést k pravdě.
Prázdná hrobka: A lidé se ptají ohledně prázdné hrobky. Římané mohli tělo
vyzvednout a někde ho pohřbít, aby se hrobka nestala poutním místem pro
následovníky. Obvykle pohřbívali kriminálníky v běžných hrobech s ostatními
a to Ježíš pro ně byl a tak se to pravděpodobně i stalo. Není zde žádný důvod,
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proč by s ním zacházeli nějak jinak, než z jinými kriminálníky, nebo potížisty.
Příběh o bohatém člověku, který věnoval svou rodinnou hrobku Ježíšovi nezní
pravdivě, protože nikdo nechtěl ve skutečnosti ukázat Římanům, že měl Ježíše rád.
To by jim přineslo jenom potíže. Ježíš neměl žádné bohaté následovníky, kteří by
se za něj postavili.
Pokud ten bohatý chlapík měl Ježíše tak rád, tak proč se za něj nepostavil u soudu?
Pokud by neriskoval projevit svou náklonnost za Ježíšovo života, tak proč by to dělal po
jeho smrti?
Vzkříšení: Lidé mluví o následovnících, kteří ho viděli kráčet po cestě a viděli jeho
zranění, mluvili s ním, pojedli s ním poté, co měl být mrtev. Proč by jedl, jako
smrtelník?
Někdo mohl podplatit hlídače a sundali ho z kříže před tím, než zemřel, nebo ho
Římané nechali jít, aby nevytvořili mučedníka a někdo ho mohl vidět, když opouštěl
město.
Možná, že nebyl tak zraněný, jak příběh vypráví a možná to bylo déle, než tři dny,
když se ukázal. Někteří lidé říkají, že Ježíš odešel do Indie, kde žil do zralého věku
a je pohřben někde v okoli Katmandu. Bhagwan Rajneesh (Osho) je, kde jsem

slyšel tuto verzi, najděte si sami na Internetu. Nevím, jestli to je pravda, ale dává
to více smysl, než přijatá verze.
Příběh: Příběh o vzkříšení pochází z jednoho místa, do Pavla a ten tam u toho
ani
nebyl, takže si to mohl celé vymyslet, aby mohl vytvořit nové náboženství a dát
mu větší věrohodnost. Pavel odhaluje nejvíce pravdy, ale i BS.
Já nevím, co se stalo a nikdo to neví a to je skutečná pravda.
Nejsou žádné důkazy ohledně toho, co se stalo, pouze konfliktní příběhy z
hloupých zdrojů, ale věci, o kterých mluvím výše jsou možné, kdežto single-sex
concept a probouzení se z mrtvých není možné.
Kdyby Ježíš ve skutečnosti dělal nějaké zázraky, jako zmrtvýchvstání, tak lidé,
kteří ho viděli by ho následovali a nikdo by se již o nic nestrachoval a ničeho
nebál. V Bibli se píše, že stovky lidí ho vidělo dělat zázraky. Kdyby tomu tak
bylo,
tak by měl více jak dvanáct následovníků a oni by se netvářili, jako že ho
neznají,
nebo by ho nezradili, jak se píše v Bibli. Je to tak?
250

GlobalTruthProject.com

Pravda je pravda a Ježíš říká, že pravda vás osvobodí.
Nejsou žádné důkazy, že Ježíš kdy existoval a pokud ano a pokud zemřel na
kříži, tak Římané s největší pravděpodobností sundali jeho tělo a někde ho
tajně pohřbili. Dělalo takové věci, když chtěli ukončit vliv nějakého potížisty.
Tentokrát to ale na ně vypálilo zpět.
Pokud Ježíš zemřel na kříži, tak to byly oběť pro pravdu, ale nic víc. Já si
myslím,
že některé věci o Ježíšovi jsou pravdivé, ale na tom nezáleží.
Pokud by nic v Bibli nebylo historicky pravdivé, tak by to stejně nebylo
méně důležité. Bylo by to dokonce důležitější.
Je to proto, že to odhaluje ultimativní pravdu a na tom záleží. To dělá
Bibli důležitější a kouzelnější, protože to dokazuje, že Duch Svatý, nebo
kolektivní nevědomí existuje a ukazuje nám pravdu.
Pokud většina jeho příběhu je pravdivá, tak podstoupil ohromnou oběť pro
pravdu a nechal se pro ni umučit na kříži. Nemusel to dělat a mohl zastavit
mučení, kdykoliv chtěl. Pouze by musel říct, že lhal. Proto ho tak krutě mučili,
aby od něj tohle slyšeli. Chtěli, aby řekl, že lhal.
V příběhu se říká, že to nikdy nevzdal a jenom málo lidí by to dokázalo. Dokonce
ani šílený člověk by to nevydržel. Díky tomu co dokázal, tak dnes máme jeho
odhalení. To co udělal, byla obrovská oběť pro pravdu, aby se dostala ven a
bylo by tragické, když by se nikdo tuto pravdu nedozvěděl.
Kdyby odvolal, tak by tak nazval svou matku lhářem a to může být důvod, proč
tak neučinil. Tak by ji zničil.
Smrt Ježíše: Ježíš nám ukázal, co spirituální bytost může dokázat. Fakt, že se
nepoddal bolesti a strachu ze smrti vám ukazuje, že znal pravdu a život, že je
pravdou a životem. Smrtelný, nebo falešný by to nedokázal, nebylo by to pro něj
možné. Proto je způsob, jakým zemřel důležitý a velký dar, ne proto, že zemřel
pro naše hříchy, jak tvrdí církev.
Ježíš byl více, než člověk: On je jediný člověk o které s jistotou víte, že byl více
než člověk díky způsobu, jakým čelil té nejhorší možné smrti. Abyste ho mohli
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následovat, znamená být připraven na něco hrozného, což možná ani není
možné. Možná, že vytrpěl tu nejhorší smrt pro nás, abychom to měli jednoduší,
až
budeme muset čelit té naší. Pokud máme možnost, tak si vybereme tu
jednodušší
a bezbolestnou smrt, ale to vždycky není na nás. Je to na Bohu, rovnovážné
síle,
jako narození a zbytek života.
To jestli zemřel na kříži, nebo ne, na tom ostatně nezáleží, protože dostal zprávu
ven. On tvrdil, že ví, co pravda je a to se prokázalo být ultimativní pravdou. To je
nejlepší vysvětlení ultimativní pravdy, jaké kdy bylo uděláno.
Já osobně si myslím, že to co řekl, je to nejlepší vysvěltení ultimativní pravdy
a proto ho tolikrát cituji v této knize.
Věci, které Ježíš říkal měli takovou sílu, že si lidé mysleli, že to je pravda,
dokonce i když byly misinterpretovány. To je samo o sobě ohromující.
Cokoliv udělal, tak to stačilo na to, aby se odhalení dostala ven. Skutečný příběh
není tak dobrý, jako mýtus. Mýtus byl nutný k tomu, aby dopravil to, co bylo
řečeno k nám.
To co udělal, by nemělo žádný význam, kdyby lidé i nadále věřili mýtům.
Pamatujte, cílem je pravda. Pravda je to, co vás osvobodí, jak řekl Ježíš.
Placatý svět: Ještě před několika sty lety lidé věřili, že svět je placatý a i když
měli dobré důkazy, že tomu tak není, tak tomu nevěřili, nebo tomu nechtěli věřit.
Nechtěli připustit, že se mýlili.
“Pravda vás osvobodí, ale nejdříve vás nasere.” Gloria Steinem
Je nepohodlné se dozvědět, že to o čem jste si celou dobu mysleli, že je pravda,
tak že není, ale to je součást růstu. Byl to výbuch, když jsme se dozvěděli, že
příběh o Santa Clausovi je mýtus, a nyní se dozvídáme stejnou věc o
náboženství.
Ježíš řekl: “Vaše mysli musejí být očištěny od klamu této říše, aby jste
se mohli dozvědět Nesmrtelnou Pravdu.”
Vyrůst: Mohlo by to, co říká být jasnější? Je těžké to přijmout, ale nemáme jinou
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možnost, je to to, co oddělí klamače od skutečných křesťanů. Nastal čas vyrůst
a přestat věřit mýtům a pohádkám. Pokud nyní nevyrosteme a nebudeme čelit
pravdě (Ježíši), tak naše děti šanci vyrůst nedostanou. Takto je to prosté.
V Bibli se píše: “Když jsem byl dítětem, tak jsem věřil, jako dítě věří, mluvil jsem
jako dítě, ale nyní, když jsem již vyrostl, tak musím dětské věci odložit.”
Tyto staré mýty a pohádky byly zábavné a pohodlné k uvěření, ale již nám
dochází čas, díky tomu, že jsme moc dlouho blbli kolem. Pouze pravda nás nyní
může zachránit.
Musíte mít vědomí dítěte a znát pravdu.
Ti, kteří mohou přijmout pravdu, když ji slyší a vidí, tak ti budou zachráněni.
Ti, kteří ne, nebo pouze chtějí zůstat v jejich útulné a populární zóně, tak ti
budou
ztraceni a to je spravedlivé.
Ježíš řekl: “Ukažte mi kámen, který stavitelé odmítli a ten kámen bude
základním kamenem.”
Jinými slovy, nemůžete zůstat v komfortní zóně, ve známém. Pravda je jiná, než
to, co je populární, takže nemůžete jít s davem. Musíte se vzdát falešného, aby
jste mohli poznat pravdu.
Gándhí řekl: “I pokud jste minoritou jednoho, tak pravda stejně zůstane
pravdou.”
Pravdou je, že v dobách, kdy Ježíš žil, tak pokud někdo působil potížežidovským
elitám, nebo Římanům, tak ho nechali popravit. Ježíš ohrožoval židovské a
římské status quo. Byl rouhačský k židovským pravidlům a potížista pro Římany,
takže ho popravili a použili při tom standardní metodu.
“Všechny velké pravdy začínají jako rouhání.” George Bernard Shaw
Ukřižování nebylo nic velkého v těch krutých dobách. Ukřižovali lidi pouze za
kázání bez licence. Ježíš zemřel jako jeden z mnoha dalších potížistů. V těch
dobách bylo mnoho takzvaných samozvaných zachránců.
Ježíš byl člověk: Lidé chtějí věřit, že Ježíš byl fyzicky více, než jen obyčejný
člověk, což nebyl. Nebyl fyzicky jiný, než jakýkoliv jiný člověk, byl pouze více
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inspirovaný a více napojený na universální mysl (Ducha Svatého), než byli
jiní lidé. Sám sebe spirituálně zrodil. Jako ostatní proroci, tak zprostředkoval
věci,
které jsou mimo mysl. Není to prorok, který je důležitý, ale jsou to věci, které
prochází skrze něj, které jsou důležité.
Ježíš řekl: “Je to spirit, který dává život, tělo nemá žádný podíl. Slova,
která
jsem vám řekl, jsou o tom, co je důležité, protože pochází z ducha a
života.”
Jan 6:63
Jinými slovy se dá říct, že je OK si myslet, že nebyl nic speciálního, protože on
sám věděl, že to co prochází skrze něj je to, na čem záleží.
Ježíš řekl: “Kdokoliv, který promluví proti Synu člověka, tomu bude
odpuštěno, ale osoba, která se rouhá proti Duchu Svatému, té odpuštěno
nebude.”
Jinými slovy nemusíte si myslet nic moc o prorokovi, skrze kterého prochází
zpráva, ale musíte respektovat zprávu, jinak to nedostanete.
Modla: Většina lidí si představuje Ježíše, jak hledí vzhůru k nebesům v nějaké
spirituální póze. Vidět Ježíše, jakým ve skutečnosti byl, tak to si ho musíte
představit, jak dělá věci, jako většina lidí okolo něj v životě a uvidíte, že to byla
lidská bytost, jako my všichni. Jedl jídlo a odlehčoval si, jako všichni ostatní,
takže
si ho zkuste představit, jak dřepí za keřem, když si začnete zase myslet, že to
nebyl člověk. Musel dělat stejné věci, jako kdokoliv jiný a když žil, tak žádné
toalety nebyly.
Lidé uctívají posla a zcela opomíjejí poselství.
Lidé jednají, jako kdyby to byl posel, na kom záleží a ne zpráva, dokonce i tehdy,
když to posel sám zdůrazńuje. V dávných časech, když se lidem nelíbila zpráva,
kterou posel přinesl, tak ho zabili. Když se jim zpráva líbila, tak s posla udělali
velikého hrdinu. Je to jeden velký nesmysl.
Já neříkám, že Ježíš nebyl božský, on byl, já říkám, že my všichni můžeme
být.
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Já nic netvrdím, to Bible a Ježíš říkají tyto věci. Já pouze poukazuji na tento fakt
pro lidi, kteří v Bibli věří, ale ve skutečnosti ji nečetli. Ježíš řekl, že to je
pravda,
která nás osvobodí. Pravda není vždy to, co lidé chtějí slyšet, ale je to to, co nás
osvobodí.
Metaforicky je to vše pravda
Panenské zrození: Dáte sami sobě zrození, když se proměníte ve spirituální
bytost, takže to vlastně je panenské zrození.
Vzkříšení: Je pravda ve smyslu, že Ježíš vstal z mrtvých. On to pouze udělal
dlouho předtím, než ho fyzicky zabili. V nějakém bodě jeho života přestal žít,
jako spirituálně mrtvý člověk. Poznal pravdu a stal se nesmrtelnou spirituální
bytostí. Tím pádem povstal z mrtvých. Když poznáte pravdu, tak uděláte tu
samou
věc, povstanete z mrtvých.
Ježíš řekl: “Způsob, jakým lidé žijí je živoucí smrt.”
Prázdná hrobka: Příběh o prázdné hrobce je také metaforicky pravdivý.
Všechny
hroby jsou prázdné a je v nich pouze tělo, ale vědomý spirit je pryč.

Kontrola a Svobodná Vůle
Lidé si myslí, že kontrolují své životy, ale opak je pravdou.
Karma: Většina lidí si myslí, že to co dělají má dopad na jejich budoucí život, dokonce
i po smrti, že to co děláte se k vám vrátí zpátky atd. To není pravda. Dělání něčeho
špatného, nebo dobrého někomu, nebo pro někoho, nevytvoří dobré, nebo špatné ve
vašem budoucím životě. Je to vyváženo, prostě se to děje bez ohledu na to, co děláte.

Rovnováha dělá život každého spravedlivým, rovnocenným a dokonalým, ale
není ovlivněna žádnou činností, kterou děláte, ať dobrou, či špatnou. To co
děláte, tak není na vás, není to váš job. Je to job Boha/života. Díky Bohu, Bůh
má nad tím kontrolu.
Křesťanský mandát, že když odpustíte těm, kteří vám ubližují, nebo jednají proti
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vám, není nutný, protože když vidíte život pravdivě, tak nikdo nic nedělá proti
nikomu. Bůh ano a taktéž rovnováha, takže si to neberete osobně. Zrovna tak,
jako byste si nebrali osobně žraločí, nebo medvědí útok, nebo nemuseli
prominout zvířeti, které vám ublížilo, tak to neděláte s lidmi ze stejných
důvodů.
Lidé by nebyli dokonale spravedliví. Bůh je. Vy můžete udělat pouze jedinou věc
na které záleží a to je vidět pravdu a život, život, který je vám dáván. Nikdy
nejste
ničí obětí. Vše, co se děje, je vždy rovnováha tvořená Bohem/rovnováhou. Vaše
jediná volba je vidět to, za co to je, nebo to nevidět.
Osud vs. svobodná vůle: Fyzicky jste skupinou šedesáti trilionů živoucích
buněk,
které dělají vše sami o sobě. Každou vteřinu jsou zde triliony věcí, které se dějou
uvnitř našich těl, které nás udržují od toho, abychom padli mrtví k zemi a
nemáme
nad tím žádnou kontrolu. Krev je pumpována, buňky jsou vytvářeny, hormony
distribuovány, triliony věcí se musí stát, abychom mohli pouze strávit jídlo a my
si
ani neuvědomujeme, že se to právě děje.
Lidí si uvědomují fakt, že nemají žádnou kontrolu nad tím, co se děje uvnitř těla,
ale většina lidí si neuvědomuje, že také nemají žádnou kontrolu nad tím, co se
děje z venku jejich těl. Většina lidí si myslí, že nad tím mají kontrolu, když opak
je pravdou.
Tanec života: Bůh/život vede a my následujeme v tanci života. Jinými slovy,
fyzické prostředí něco dělá a vaše vnitřní prostředí (mysl) na to reaguje.
Naše prostředí mají nad námi absolutní kontrolu.
Dostanete hlad- najíte se, potřebujete peníze-pracujete, zazvoní telefonodpovíte,
je vám zima-vezmete si kabát, je vám horko-sundáte kabát, svědí vás něco-poškrábete se.
Pak je tu rozsáhlejší kontrola prostředí, jako kde se narodíte, jestli jste
bohat,nebo
chudí, vzdělaní, talentovaní, zdraví, jak vypadáte, pohlaví, rasa, atd.
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Ověřte si to: Nejjednodušší způsob, jak si ověřit, jestli máme kontrolu je najít
někoho, kdo nezemře jako všichni ostatní. Nikdo neoklame smrt, dokonce ani
léčitelé víry a přitom nikdo nechce zemřít. Fakt, že každý zemře za méně než sto
padesát let vám řekne, že nikdo nemá kontrolu.
Nemáme svobodnou vůli, ale máme něco lepšího. Máme vůli Boha.
Svobodná vůle, nebo kontrola je jenom iluze, klam vytvořený naší myslí. Je to
druhý největší klam po klamu, že jsme naše mysl. Když se probudíte, tak první
věc, kterou si uvědomíte je, že nemáte kontrolu.
Uvidíte, že stvořitel a stvoření jsou pohromadě v přítomnosti.
Lidé chtějí věřit ve všemocného Boha, ale také věří, že mají svobodnou vůli a
kontrolu. To je další hra mysli. Bůh/život kontrolují vše, po celou dobu, bez
ohledu
na to, co si myslíte.
“Vše, co se chci dozvědět je jak Bůh myslí.” Albert Einstein
“Takto království přijde a bude hotovo na Zemi.” Matyáš 6:10
Je snadné si myslet, že máte kontrolu. Koneckonců děláte vše, co chcete.
Pravda
je, že chcete dělat něco, protože něco, ve vašem prostředí vám dá důvod to
dělat
i kdyby to byla mysl.
“Prostředí je vše, co já nejsem.” Albert Einstein
Jinými slovy, vše z venku vašeho spirituálního já, včetně vaší mysli je vaše
prostředí. Vaše mysl byla a je vytvářena vaší genetikou, vaším prostředím,
minulostí a přítomností. Vaše mysl je částí vašeho prostředí, zrovna tak, jako je
vaše tělo a je to kontrolováno rozsáhlejším prostředím, přímo a nepřímo.
Mohli byste říct, že nižší zvířata také mají kontrolu toho, co chtějí dělat, nebo ne.
Vlk, nebo medvěd se také rozhodují v momentě, co budou dělat, ale to jenom
reagují na své okolí a co se v něm děje. Vy děláte věci ze stejného důvodu, jako
ten medvěd, nebo jiné zvíře dělají.
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Lidé dělají stejné věci, jako ostatní zvířata, pouze trochu nepřímým způsobem.
Naše mysl nám dává mnohem větší uvědomování si minulosti a budoucnosti,
než
u ostatních zvířat. Tím pádem vezmeme v úvahu to, co jsme se v minulosti
naučili
a kam chceme v budoucnosti jít, když reagujeme na naše prostředí, takže
reagujeme trochu více nepřímo, než nižší zvířata, pokud můžeme.
“Vše je předurčeno, začátek zrovna tak, jako konec silami, nad kterými
nemáme žádnou kontrolu. Je to předurčeno pro hmyz, stejně jako pro
hvězdy. Lidské bytosti, zelenina, nebo kosmický prach, my všichni tančíme
v mysteriózním tónu zahraném kdesi v neznámu.” Albert Eisntein
Jak jsem předeslal dříve, tak první velké, svět měnící uvědomění nastane, když
si
věda uvědomí, že evoluce v pravdě znamená, že jsme se vyvinuli ze všech
nižších zvířat, že jsme byli těmi zvířaty, že jsme byli dinosaury, hmyzem, atd.
Druhé velké uvědomění: Věda si uvědomí, že Newtonovi zákony o pohybu, že
zákony týkající se hmoty se týkají také nás, protože naše těla jsou hmota.
Nemáme kontrolu, svobodná vůle je iluze a klam. Je to akce-reakce, které stojí
za vším pohybem všech věcí ve vesmíru, včetně nás. Neexistuje žádná hmota
ve
vesmíru, která by měla vyjímku z těchto fundamentálních zákonů. Jeho kniha
Principy Matematiky vysvětluje zákony pohybu a ty byly beze zbytku potvrzeny
být pravdou. Tato kniha je základem moderní fyziky. Naše těla jsou kontrolovány
stejnými zákony, protože naše těla jsou ve vesmíru hmotou. Je to tak?
Podívejte se blíže na věci, které děláte a uvidíte pravdu. Je tu vždy důvod
předcházející každé vaší akci. Z perspektivy mysli je svět obrovské bludiště.
Máte
volby, ale je jich limitující počet. Vždy si vyberete tu, o které si myslíte, že je pro
vás nejlepší. Žádná z těchto voleb by nezpůsobila velký rozdíl, až teď. Každý se
opičí po druhém a slepě se pohybují v kruzích, velkých, nebo malých.
“Život se děje, zatímco jste zaměstnáni vytvářením dalších plánů.”
John Lennon
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Tančit s ďáblem: Lidstvo v současnosti tančí s ďáblem. Necháme naše mysli
vést
a my je následujeme. Vše, co musíme udělat je odhodit naší mysl a začít tančit s
Bohem. Nechte Boha, aby vás vedl a budete mít dokonalého tanečního
partnera.
Myslet si, že máme kontrolu (svobodnou vůli) je kořen všech problémů na
Zemi. Je to nejmocnější nástroj mysli. Když Ježíš mluví o překonání, tak
mluví o překonání tohoto klamu. To je to, co odděluje váš spirit od Boha.
Ego: V šedesátkách každý mluvil o odhození vlastního ega. Měli tu správnou
myšlenku, ale znovu, doba nebyla zralá. Musíte znát ultimativní pravdu a ta
nemohla být poznána většinou lidí, až nyní. V nejhorším se svobodná vůle
manifestuje jako pýcha, arogance a chamtivost, ale jenom si myslet, že jste
oddělený je ultimativní hřích, kořen všeho zla a konfliktů na planetě.
Cukr a bič: Lidé dělají vše, co mohou, aby se vyhnuli bolesti a cítili potěšení.
Kráčíte cestu mezi těmito dvěma silami. Může to vypadat, jako že někteří lidé
dělají věci z jiných důvodů, ale to je jen iluze/klam. Příklad: Sebeobětování se
je děláno člověkem pouze tehdy, pokud se cítí ohledně toho dobře. Jiným lidem
dělá dobře, když pomáhají ostatním, nebo se cítí dobře, když dělají něco o čem
si
myslí, že je správné. Vše, co děláte, tak děláte pro sebezachování a
sebeuspokojení, ať přímo, nebo nepřímo. Každý pohyb, který uděláte je děláte
přímo pro sebe, bez ohledu na to, co si můžete myslet, nebo jak se to jeví
ostatním.
Věci, které děláte vás nemusí vždy dělat šťastnými, ale vždy si myslíte, že
později
budou pracovat ve váš prospěch, jinak byste je nedělaly.
Matka Tereza pomáhala chudým, protože se u toho cítila dobře a/nebo pro
odměnu o které si myslela, že obdrží v příštím životě (cítit se dobře).
Až poznáte pravdu, tak pomáhání ostatním je nejlepší způsob, jak pomoci
sám sobě.
Poté, co lidé budou znát ultimativní pravdu, tak budou pomáhat ostatním
mnohem
více, protože se budou ohledně toho cítit ještě lépe, než se cítí nyní. Je to
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požehnání jak pro toho, kdo pomáhá, tak i pro toho, komu je pomoženo.
Spirituální lidé vidí ostatní jako sami sebe, takže milují pomáhat ostatním.
Poté, co je pravda známá, tak to bude způsob života spirituální bytosti, ale pořád
to bude ze sobeckých důvodů. Budeme rádi pomáhat ostatním, protože budeme
vědět, že každý je jako my. Představíme si sami sebe v jejich situaci a uděláme
tu
věc, kterou by jsme udělali, kdybychom byli v jejich kůži, tím pádem pomáháme
sobě dvěma způsoby. Víme, že musíme pomoci ostatním, aby mohla lidská rasa
přežít a vytvořit nebe na Zemi. Ale také víme, že by jsme mohli být jako oni v
budoucnosti.
“Ten, který zažije spojení života, tak vidí sebe sama ve všech bytostech a
všechny bytosti v sobě samém a hledí na vše nerozdělujícím okem.”
Buddha
Spirituální bytosti přirozeně pomáhají ostatním. Vidí všechny jako součást své
rodiny, protože pravdou je, že jsme jedna velká rodina života na Zemi. Spirituální
bytosti si mnohem více uvědomují, tím pádem mnohe akutněji cítí bolest,
potěšení
a naplnění u ostatních lidí.
Ježíš řekl: “Miluj souseda svého, jako miluješ sám sebe.”
Síla bolesti: Vyhýbáme se bolesti a vyhledáváme potěšení a tak není zapotřebí
mnoho, aby nás to kompletně kontrolovalo. Většina lidí může a akceptuje určité
množství bolesti, aby mohli obdržet více potěšení v budoucnosti. Chodí do
práce,
aby si mohli potom dopřát potěšení, atd. Proto byste mohli namítnout, že nejsme
pod přímou kontrolou bolesti a potěšení a měli byste pravdu. Lidé mohou a
záměrně přijímají určité množství bolesti a vyhýbají se potěšení, ale pořád to
dělají, aby se vyhnuli bolesti, nebo získali více potěšení později. Lidstvo to dělá
hodně, zatímco nižší zvířata jsou kontrolována mnohem příměji prostředím.
Způsob, jakým lidstvo zachází s kontrolou bolesti a potěšení je těžší vidět, ale
pravdou je, že se to uvaří do té samé věci. Prostředí kontroluje každý náš pohyb.
Pouze lidstvo může odložit bolest a potěšení, ale to je možné pouze tehdy,
pokud je bolest limitovaná. Pokud je bolest neomezená, tak vás bude vždy přímo
kontrolovat. Síla bolesti je absolutní. Mučení umožní, aby lidé zradili svoje rodiny
a
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přátele, vědouc, že si budou muset projít stejné utrpení. Nic ve fyzickém světě
nemá větší moc k ovlivnění lidí, než fyzická bolest.
Mučení funguje: Fyzická bolest má moc přinutit udělat kohokoliv, cokoliv. Ve
filmech hrdinové nikdy nemluví, bez ohledu na to, jak moc jsou mučeni. Ve
skutečnosti, každý mluví a obvykle to nevyžaduje příliš bolesti, aby začali. Ti
skuteční tvrďáci jenom zaberou trochu víc času.
Pokud mučitel začne rozbíjet kladivem nohy a propracovává se výš, tak většina
lidí začne mluvit, než se dostane ke kolenům. Po kolenech tu ještě máme
genitálie. Elektrické šoky jsou ještě bolestivější a nezanechávají žádné stopy. S
dostatkem času to každý vzdá. Pro spirituální bytosti to není jiné. My všichni
můžeme být kontrolováni fyzickou bolestí do té doby, než se dostaneme do nebe
a naše těla již nebudou zapojena pro vnímání bolesti. Právě nyní, tisíce lidí jsou
mučeni profesionály.
Je odhadováno, že alespoň sto milionů lidí bylo v tomto století mučeno.
Imigrační
oddělení říká, že čtyři sta tisíc mučených obětí nyní žije v USA.
Nejbrutálnější mučení byla prováděna ve jménu náboženství. Takzvaná svatá
inkvizice zavedla všechny ty známé mučící nástroje, jako je železná panna,
palečnice, atd. Oheň a žhavá železa byla taky oblíbená. Církev zakázala tyto
metody až v roce 1848.
K tomu, abychom byli dostatečně motivováni k opuštění animální říše, tak
nám musí být připomenuto, jak zlé to v ní může být.
Věci pro lidstvo se mohou zvrtnout horším způsobem, než pro jiná zvířata. To
nejlepší a nejhorší se nám již v minulosti stalo a bude se to znovu opakovat,
pokud nevyužijeme příležitosti a neopustíme animální říši navždy.
“Člověk je nejkrutějším zvířetem.” Friedrich Nietzsche
Zhorší se to: Bolest má nad námi absolutní kontrolu a kdokoliv, kdo nám může
způsobit extrémní bolest, tak nás má pod svou kontrolou. Představte si nějakého
hajzla, který si nezaslouží mít nad vámi kontrolu, jak vás kontroluje. Představte
si,
jak vaše děti a žena jsou pod jeho kontrolou. Představte si, jak ten hajzl je
sadista
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a přijímá přímo rozkoš z toho, jak vám a vaší rodině způsobuje bolest. Čím více
bolesti a úzkosti vám způsobí, tím více rozkoše z toho má. Ten smradlavý
hlupák
má sex s vaší ženou, dcerou, dětmi, kdykoliv si zamane. Naše minulost byl
jeden
velký opruz.
Moc a kontrola probouzejí bestii, takže zde pro tuto říši není žádná naděje.
Násilí proti ostatním je nejjednodušší způsob, jak si získat pozornost i přesto, že
ji
tomu nechtějí věnovat. Bolest si na jistotu získá něčí naprostou pozornost. Je to
špatný způsob, jak si získat pozornost, ale funguje to a tak je to používáno lidmi
u
moci.
Představte si takového hajzla, jak má nad vámi moc a mučí vás, kdykoliv se mu
zamane. Představte si, že se vám to stalo více než jednou. Stalo se to po
většinu
vašich minulých životů, které jste žili v posledních stovkách tisíc let. Žili jste
tisíckrát v těchto hrozivých situacích.
Vůdce tlupy: Po většinu času, co jsme žili na Zemi, tak jsme žili v malých
skupinách mužů, žen a dětí. Vždy tam byl jeden, který byl větší, silnější a
brutálnější, než ostatní. Tento se vždy stal vůdcem skupiny a zůstal jím tím,
že používal strach a násilí proti ostatním členům skupiny. Čím sadističtější byl,
tím větší kontrolu měl nad ostatními, krutost fungovala.
Ve filmech chlapík, který to myslí dobře, tak vždy vyhraje a zachrání ženu a děti.
Pravda je, že dobrý chlapík obvykle prohraje a je zbit, nebo zabit před očima
svých milovaných, kteří vědí, že ten hajzl půjde potom po nich.
Je to tak hnusné, jak to může být, ale je to pravda a pravda vás osvobodí.
Mnohokrát jsme byli tím vůdcem, ale ještě častěji jsme byli jeho obětí. Je to
pravda a je to ještě hroznější, než jak to tady popisuji. Těm největším a
nejsilnějším patřil svět, až do vynálezu střelných zbraní. Nyní, ten největší je
pouze větší a pomalejší cíl. Už nejsou více u moci.
Je to vyváženo: Extrémní bolest způsobená mučením vám zaručuje, že
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budete mít v budoucnosti spoustu potěšení, ale to z toho nedělá dobrou věc.
Já už více nechci žít v takovém světě, kde se dějí takové věc, vy ano?

Pravda je, že by to nechtěl nikdo, ale problém je, že lidé nevidí svoji skutečnou
minulost, a protože ne, tak si tím budou muset projít znovu. Ti, kteří ji vidí, tak
ne.
Kdo by chtěl žít ve světě, který odměňuje extrémní brutalitu? Není příjemné
si o tom povídat, ale je třeba ukázat, co je v sázce.
Jediný důvod, proč vám tu říkám tyto hrozné věci je, že vaše mysl vám nedovolí
je vidět. Bude vám minulost mytologizovat do nějakého zábavné, ale falešné
pohádky. Bude vám namlouvat, že jste tam nebyli, když důkazy jasně říkají, že
byli. Potřebujete vidět vaší skutečnou minulost, aby jste získali motivaci uniknout
animální říši. Pravda do vás musí tvrdě narazit, abyste se probudili.
Ti, kteří si svou minulost nepamatují, jsou odsouzeni si ji zopakovat.
Musíte znát to nejhorší, abyste mohli dosáhnout toho nejlepšího.
Musíte znát to nejhorší, abyste se mohli dostat do nebe a nemusíte to znovu žít,
jak si někteří lidé myslí. Rčení, že si musíte projít peklem, abyste se mohli dostat
do nebe je pravdivé, ale to jsme si již prošli mnohokrát a tentokrát již nemusíme.
Pouze musíme vědět, že jsme si prošli a již nebudeme kdy muset.
Musíte vidět, jaká temnota může nastat, než můžete vidět, jaké světlo může
nastat.
Musíte vidět, jak se život může stát hrozným a temným, než budete schopni
prorazit skrze mraky vaší mysli k božskému životu. Není žádnou náhodou, že
kříž je symbolem křesťanské církve. Pseudo Křesťané to neví, ale má to ukázat,
jak hrozným se může stát život v této říši. Pokud se to může stát člověku (Ježíš)
dělajícímu tu nejlepší věc, kterou může člověk dělat, tak se to může stát
každému.
Smrt Ježíše na kříži ukazuje, jak hrozným se může stát život v této říši a vy si
musíte položit otázku: chcete žít v tomto světě?
Ve skutečnosti nemůže být nikdo osvobozen od kontroly fyzického světa, dokud
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nejsme v nebi. Realitu animální říše je těžké unést a nemožné v jejím nejhorším.
Pokud toto zapomeneme, tak přestaneme hledat cestu ven a budeme muset v ní
žít.
To nejhorší je to, kam animální život nakonec směřuje. Musíte se dostat z této
cesty, dokud můžete. To nejhorší je to, kam nevědomé žití povede, pokud se
neprobudíte a to je tak jisté, jako že slunce ráno vstane a večer zase zajde.
Víme, že se to děje a pokud se to děje, tak se to stane i vám.
Nejdůležitější věc: Co chodí dokola, tak se zase vrátí a proto se musíme dostat
ven ze světa, kde existuje extrémní bolest a zlí mají veškeré výhody. A můžeme
to udělat pouze nyní, takže není nic důležitějšího.
Kanibalismus: Ještě vám dám kousek hnusu. Až se probudíte, tak si uvědomíte
věci, které byly zcela ukryté vaší myslí. Jedna z nejlépe ukrytých je
kanibalismus.
Většina lidí o něm slyšela, že se to stalo jednou za čas v zoufalých situacích.
Slyšeli jsme o Donnerově partě uvízlé v Rocky Mountains, havárii letadla v Jižní
Americe a nějakých v afrických lovců hlav a to je tak vše. Pravdou ale je, že to je
běžná součást animálního chování. Lidé nejsou výjimkou a dělali jsme to stejně
často, jako jiná zvířata. Začne to pokaždé, když začnou lidé hladovět a stane se
to
znovu. Pokud se nezměníme, tak se začneme mezi sebou zabíjet a pojídat se a
to
je fakt.
Pohřbívání a pálení masa se neděje, když je to jediná věc k jídlu a vy
budete
hladovět, vaše děti budou hladovět, pokud to nebudete jíst.
Faktem je, že lidé zabili jiné lidi, když hladověli a prošlo jim to. V minulosti se to
stalo mnohokrát i nedávno. Téměř nikdo si neuvědomuje, co se vařilo v hrncích
v
koncentračních táborech a ghetech během světových válek. Nikdy nebude
zahrabávat maso, když máte kolem sebe hladem umírající lidi. Lidem to
neřeknete, ale hladoví lidé se nebudou ptát. Když se probudíte, tak co vás
ohromí
nejvíce bude, jak dokonale dokáže mysl před námi ukrýt věci. Fakt, že to může
takto ukrýt vás vystraší víc, než to, co před vámi ukryla.
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Animální království je nikdy nekončící válka. Jeho přirozeností je zabít,
nebo
být zabit. Pokud nechcete žít další miliony let v hororu, tak musíte poznat
pravdu a život a stát se nyní spirituální bytostí.
Království Boha je opakem animálního království.
Nyní nejsou věci pro nás špatné, ale znovu budou, pokud budeme ignorovat
pravdu. Musíme udělat a sklidit seno, dokud slunce svítí a uniknout v krátkém
čase, který máme k dispozici. Zachraňte se! Vše, co musíme udělat je pro nás
nyní to nejlepší abychom měli to nejlepší v budoucnu.
Znalost minulosti bude každého motivovat, aby opustil animální říši.
Já jsem mluvil o bolesti v jejích extrémech, ale ta nás kontroluje i v jejích nižších
polohách. Vypadá to, jako bychom měli možnost.
Animální cesta: Kráčíme po cestě od nepohodlí, bolesti a strachu směrem
k potěšení a zajištěné bezpečnosti. Po této cestě budete kráčet i potom, co
již budete znát ultimativní pravdu. Bůh/života používá tyto síly k tomu, aby
nás dovedl domů. Mysl používá tyto síly, aby nás přinutila se neustále pohybovat
v kruzích. Pokud znáte ultimativní pravdu, tak jdete do nebe. Pokud ne, tak se
pohybujete v kruzích. Jste chyceni v brutálním vzorci do té doby, dokud
nepoznáte
ultimativní pravdu.
Člověk/zvíře: Lidé dělají stejné věci ze stejných důvodů, co zvířata dělají.
Proč váš pes, nebo kočka dělají to, co dělají? Lidstvo není jiné. Jdeme za tím,
co chceme a vzdalujeme se od toho, co nechceme. Pokoušíme se adaptovat,
přežít a prospívat v našem prostředí, jako každý jiný animální život. Jediný rozdíl
je, že lidstvo si myslí, že má nad tím kontrolu a není tak naplněno, jako ostatní
zvířata.
Všechna zvířata jsou stejná a jediný rozdíl je, že my můžeme znát pravdu.
Nemít kontrolu z vás nedělá méně, dělá to z vás více. Dokonce i kdybycho mohli
žít pod kontrolou naší mysli, tak by to nebylo ani zdaleka tak dobré, jako žít pod
kontrolou Boha/života.
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Pravda je, že byste nechtěli mít kontrolu, ani kdyby jste měli volbu. Poté, co se
dozvíte pravdu, tak si uvědomíte, že život mimo mysl je tak dokonalý, jak je a vy
byste na tom nic neměnili.
Život není nedokonalý. Je to pouze lidské uvědomování si života, které je
nedokonalé.
Je toho příliš mnoho, co se v životě děje, aby to mysl mohla vůbec
kontrolovat.
Jediná věc, která se může změnit a musí změnit je lidské vnímání a hladina
uvědomování si. Lidé musí vidět dokonalost života. Až ji uvidí, tak se stanou
reflekcí dokonalosti a sami se tak stanou dokonalými.
Ježíš řekl: “Stanete se tak dokonalými, jak je Bůh dokonalý.”
Animální mysl dělá váš život pouhou svou přítomností nedokonalým a
nenaplněným. Pak se stane silnější, když se to pokouší napravit. Čím je silnější,
tím méně dokonalým se život jeví. Je to ultimativní děsivý kruh.
Bible to vysvětluje dokonale. Satan vytvoří klam, který kontroluje.
Všemocný: Bůh/život vytvoří rovnováhu bez ohledu na to, co si myslíte.
Bůh/život
kontroluje nekonečný vesmír, udržuje Slunce, aby žhnulo, Zemi a ostatní
planety,
aby se otáčely okolo něj. Od největších věcí, jako hvězdy pohybující se okolo
galaxii po nejmenší, jako elektrony pohybující se okolo nukleotidů atomů.
Bůh/život způsobuje, že vše se pohybuje v rovnovážných cyklech, nebo
ekvivalentech. Mysl je pouze stroj na sny. Čím je, ve srovnání s nekonečným
vesmírem.
Příliš jednoduché: Pokud Bůh/život kontroluje celý vesmír, tak je až mimo
lidskou blbost si myslet, že jsme jediná výjimka v pravidle. Mohlo by být něco
více nemožné? Naše těla jsou fyzická, tím pádem součástí a pod kontrolou
fyzického vesmíru, jako všechno ostatní.
“Pokud je řešení jednoduché, tak to Bůh odpovídá.”
Musíme vidět pravdu a život a potom pouze relaxovat a nechat se unášet
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životem, vzdát se životu, žít život, který je nám dáván, jak je nám dáván.
Je nemožné dnes žít plně po celou dobu a v tomto světě, ale čím více života
budeme žít, tím více budeme naplněni. Pouze musíme vypnout a otevřít naše
mysli, když nejsou zapotřebí a to můžeme. Pravdou je, že bez nich můžeme žít
po většinu času. Co by mohlo být více zřejmé, chytřejší, nebo jednodušší?
Pravda je příliš jednoduchá a zřejmá pro naší mysl, aby ji rozpoznala a ani to
nechce udělat.
Lidé ve skutečnosti chtějí nějakého Boha, který bude mít plnou kontrolu. To je
důvod, proč mýtický Bůh charakterizován, jako všemocný král. Lidé chtějí
někoho,
kdo je obrovský a zodpovědný, někoho, kdo tam vždy bude, kdo je spravedlivý a
soudný a tak to vlastně je, takže jaký je vlastně problém? Jediným problémem je
mysl, která nám nedovolí vidět pravdu, jinak žádné další problémy nejsou.
“Zřejmé je to, co nikdo nechápe, dokud to někdo nevysvětlí prostě.” Khalil
Gibran
Osud: Nemít kontrolu, neznamená že náš osud je předurčen. Nikdo nezná
budoucnost, protože ta nemůže být známa. Může se stát cokoliv. Jediné, čím si
můžeme být jisti, že to bude podobné a bude to vyváženo.
Lidé si mohou myslet, že když je vše vyváženo, tak nezáleží na tom, co děláte.
To
je pravda, ale musíte šířit pravdu, překonat svou animální mysl a žít plně, aby
jste
se dostali do nebe. Pokud to děláte, tak jste na cestě do nebe. Pokud ne, tak
směřujete do pekel.
Být, či nebýt: To je ta otázka. Jsou dvě cesty, po kterých se dá jít a to být hned
a
nyní v každém okamžiku svého života a to je žít, nebo nežít, žít v přítomnosti,
nebo nežít v přítomnosti, být zcela naživu, nebo nebýt naživu, být s
Bohem/životem, nebo být s myslí/smrtí. Kterou cestu si zvolíte?
Jediná příležitost na které záleží: Nezáleží na tom, jestli máte svobodnou vůli,
nebo ne. Když přijde na fyzický svět, tak to stejně bude vyváženo, bez ohledu na
to, co uděláte. Jediná věc, na které záleží je, jestli znáte pravdu a život a žijete
v přítomnosti. Tu příležitost máte nyní a na té jediné záleží.
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Není náhoda, že právě nyní čtete tuto knihu.
Nové prostředí: Znalosti v této knize se staly součástí vašeho prostředí a
změnilo
to vás a vaše možnosti. Pokud tomu zcela rozumíte, tak vás to a způsob, jakým
vnímáte prostředí zcela změní.
Nechcete být myslí ovládaný člověk. Chcete být Bohem ovládaný člověk.
Jste tím, čím skutečně jste a to si uvědomíte a stanete se v pravdě sebou
vytvořeným člověkem, protože začnete žít v pravdě a životu.
Znovuzrozen: Sebou vytvořený člověk znamená sebou vytvořená mysl. Až
uvidíte pravdu, tak se sami v sobě znovu zrodíte a skutečně se stanete sebou
vytvořeným člověk, synem člověka.
Až poznáte pravdu, tak přejdete od svobodné vůle k vůli Boha, což je lepší.
Lidé si myslí, že svobodná vůle je nejdůležitější věc, že to je to, co nás
speciálními, ale opak je pravdou. Buďto máte vůli mysli, nebo vůli Boha. Nejste
nezávislí na fyzickém vesmíru, jste jeho součástí. Jediný rozdíl je v jaké jeho
části
žijete jako co. Můžete být fyzikální, nebo spirituální. Můžete žít s Satanem s
vírou
a klamem, nebo s Bohem v realitě.
“Vše, co chci vědět je, jak Bůh přemýšlí.” Albert Einstein
Ultimativní svoboda: Bude zde více takzvaných sebe vytvořených milionářů a
sebe vytvořených mužů, až bude pravda viděna, protože budete mít více
inspirace. Budete inspirace sama. Budete mít v sobě Boha. Budete mít
ultimativní
moc ve vesmíru a budete vždy dělat to, co chcete. Vaše vůle se stane vůlí Boha.
“Tvé království přijde a budeš hotov na Zemi.” Matyáš 6:10
Opakování: Pokud je něco opakováno, tak to udělá větší dojem a více to změní
váš mozek a tím i vás. Tím pádem, čím více opakování, tím lépe. To je důvod,
proč některé věci stále opakuji a říkám různými způsoby. Tv reklamy to dělají ze
stejných důvodů. Doufám, že jsem věci opakoval dostatečně, abyste se mohli
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změnit. Pouze čas to potvrdí.
“Jako jediný krok nevytvoří pěšinu na zemi, tak jediná myšlenka nevytvoří
cestičku ve vaší mysli. Abychom mohli vytvořit hlubokou fyzickou cestu,
tak
musíme kráčet znovu a znovu. K vytvoření hluboké mentální cesty musíme
myslet znovu a znovu ty myšlenky, které si přejeme, aby dominovaly v
našem životě. Henry David Thoreau
Mysl/mozek: Nová znalost vás vlastně mění fyzicky. Vzpomínky a ostatní
aspekty mysli, jsou uchovány biochemicky ve vašem mozku.
Znalost způsobuje, že se váš mozek mění a tím se vy měníte fyzicky.
Jak čtete tuto knihy ta fyzická forma vašeho mozku se mění, tím pádem se vaše
prostředí mění. Trošku se fyzicky měníte. Vše, co se naučíte, tak malinko změní
váš mozek. Čím více času strávíte s něčím, nebo čím větší dopad na vás něco
má, tím více se změníte. Váš mozek se právě nyní fyzicky mění, jak čtete tuto
knihu.
Prostředí vás kontroluje, ale vaše prostředí se nyní změnilo.

Božská Spravedlnost Rovnováha
Božský smysl pro humor: Poté, co začnete vidět život pravdivě, tak se budete cítit,
jako že se musíte po celou dobu smát, jako nějaký dement (nedělejte to, lidé by si
mysleli, že jste nějaký blázen). Lidé věří, že zřejmé mýty jsou skutečnou pravdou a ti
samí lidé si o sobě myslí, že to jsou inteligentní bytosti. To je legrační.
Krásní lidé, úspěšné celebrity v tomto životě budou v tom příštím pravý opak. Ti, kteří
mají v tomto životě to nejlepší, budou mít v příštím to nejhorší. Ti, kteří v tomto životě
zažívají nejvíce potěšení, tak v tom příštím budou mít nejvíce bolesti. Ti, kteří se cítí
nejpohodlněji, tak se budou cítit opačně. Nejmocnější budou bezmocní. Lidé budou
přecházet od nejlepších situací k těm nejhorším, dokud nepoznají pravdu a život před
tím, než zemřou.
To je špatná zpráva pro ty, co jsou zrovna na vrcholu a dobrá zpráva pro ty,
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co jsou na dně, ale ve skutečnosti to není dobré pro nikoho, kdo nevidí tuto
pravdu a dobré pro každého, bohatého, či chudého, kteří ji vidí.
Pohybovat se v nekonečných cyklech není dobré pro nikoho.
Mnoho mocných a bohatých lidí chodí kolem a myslí si, že mají to co mají, protože
jsou lepší, než ti neúspěšní lidé. Berou si kredit za jejich pozici v životě. Pýcha přechází
pád, jak se v Bibli píše.
Co se točí dokola, tak se zase vrátí.
Pravda je, že cokoliv lidé mají, tak jim to dal Bůh/život. Pán dává a Pán bere, jak se
píše v Bibli. Slovo “Lord” znamená mistr a Bůh/život je skutečně náš mistr. Mnoho
bohatých a známých lidí si berou kredit za svůj úspěch a dívají se z vrchu na ty méně
šťastné a přitom brzy na tom budou jako oni. To je legrační.
Musíte se stát bohatým a krásným, aby jste v příštím živote mohli být Sloním mužem.
Sloní muž byl nejošklivější osobou na Zemi v jednom životě, takže v tom druhém musel
být nejkrásnější. Kdo je tím nejkrásnějším chlapíkem nyní? Ten člověk mohl být oním
Sloním mužem, nebo jím brzy bude. Někdo musel být Sloním mužem, žil na této
planetě. Driftovat mezi Elvisem, nebo Tomem Cruisem ke Slonímu muži není dobrý
způsob, jak žít. Vzhled, talent, moc a osobnost cestují tam a zpět, jako vše ostatní.
Žít v pravdě a životu je lepší způsob. Pozdvihnout se nad protějšky. Pokud ne, tak
dnešní vítěz bude zítřejší loser. Pokud se pozvednete nad protějšky, tak na tom
nezáleží.
Pravda je, že nikdo není speciální, nebo odlišný od toho druhého. Nikdo není
speciální a všichni jsou speciální. Život musí být vyvážen, aby byl fair.
Probuďte se bohatí a krásní lidé. Jak jste si mohli jenom pomyslet, že si zasloužíte
lepší život, než ostatní lidé? Co jste udělali tak speciálního, že si zasloužíte lepší život,
než nemocný a chudý člověk? Nic zas až tak speciálního jste neudělali, že ano? Pokud
se brzy neprobudíte a nezměníte své způsoby, tak budete velmi brzy, jako oni.
Lidé narození s oslabujícím tělesným postižením, nebo chorobou jsou v cyklu.
Takto pracuje rovnováha a tak vytváří spravedlivý život pro každého. To dělá život
dokonalým a poznání toho, vám dá schopnost žít s otevřenou myslí.
“Radost s dívání se na přírodu a chápání jí je nejkrásnější dar.” Albert Einstein
Hrana: Už se nemusíte více zajímat, proč někteří lidé se narodí chudí, jako kriplové a
druzí se narodí bohatí a zdraví, nebo proč je někdo zabit sériovým vrahem a druhý
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vyhraje v loterii. To jsou jenom lidé žijící na hraně rovnováhy. Není vám lítoho jednoho
a
nezávidíte druhému, protože si nutně prohodí místa v příštím životě, aby tak vytvořili
rovnováhu. Každý dělá stejnou věc, akorát že většina lidí žije blízko středu
rovnovážných sil a mají normální život s běžnými výkyvy. Uprostřed je to nejlepší místo,
kde můžete být.
Když se podíváte na naši Zemi, kde je více chudých, než bohatých, tak jak v tom
může být rovnováha? Až se probudíte, tak uvidíte nekonečno, kde čas a prostor
jsou relativní a kde je mnoho světů, které umožňují vytvořit rovnováhu.
Superman: Někdy je to v životě tak, že v něm nastanou velké výkyvy. Není lepšího
příkladu, než je Christopher Reeve. Stal se bohatou a známou movie star, když hrál
Supermana a odsud sklouznul přímo na lůžko, jako paraplegik, který nemohl ani sám
dýchat. Rovnováha může nastat v minutách, hodinách, či dnech. Velmi dobré a velmi
špatné věci mohou nastat velice rychle. Můžete být střelen, ale žít, můžete dostat
infarkt a žít, spadnout z útesu do vody a žít, atd.
Rovnováha nastane i kdyby to mělo trvat několik životů.
Jak jednou budete znát pravdu a život, tak se již nikdy nebudete ptát “proč”
Jeden z milionu: Bohatí a mocní lidé způsobují, že si méně šťastní lidé myslí, že to
je jejich chyba, že nejsou jako oni. Bohatí zase nikdy nepřiznají, že prostě měli štěstí a
taky, že většina to ani neví a skutečně si myslí, že jsou chytřejší, lepší, nebo tvrději
pracují. Věří této iluzi, protože jí chtějí věřit. Pravda bude viděna nejprve chudými
lidmi, protože ji budou více chtít vidět.
Pravda je, že na každého, kdo uspěje, je mnoho dalších, kteří so o to pokoušeli stejně
tvrdě a neuspěli. Stát se bohatým se podaří maximálně jednomu z milionu. To
znamená, že když se milion pokusí, tak jeden to dokáže. To neznamená, že ti, kdo se
o to pokusí, tak se nestanou velice úspěšnými, jenom že to nedotáhnou až na samý
vrchol, život snů a to je to, co lidé chtějí, protože si myslí, že je to naplní.
Lidem se prodávají sny a měla by se prodávat realita.
Je zde mnoho úrovní úspěchu a prohry, ale pouze několik se dostane až na samý
vrchol. Kdyby lidé skutečně rozuměli jistotě úspěchu, tak bychom tu neměli tolika
snílků a většina by byla spokojená s tím, co mají. Musíte plně žít svůj život.
Přirozeně, dali byste vše, do svého nejlepšího výstřelu. Může to být váš čas na výhru,
ale nikdy se neobviňujte, že jste do toho dali vše a nebylo to dost dobré. Pokud to ve
skutečnosti není na vás, tak jak by to mohla být vaše chyba?
Dáte tomu vše a pokud je váš čas se stát movie star, tak se jí stanete.
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Tvrdě pracovat: Lidé vždycky říkají, že jediné, co musíte dělat, tak je tvrdě a chytře
pracovat a že potom také budete bohatí a mocní. To ale není pravda. Bohatí to říkají
nebo si to myslí, protože vám tím naznačují, že pracují tvrději, nebo že jsou chytřejší
než vy. Lidé, kteří se vám snaží namluvit, že dělat cokoliv, dokázat v práci cokoliv, vám
neříkají pravdu. O tom rozhoduje rovnováha a ta určuje, co se stane ve vašem životě.
Pokud není váš čas, tak se stanou věci, které tomu zabrání. Pokud se to má stát, tak
se stane opak a vy dostanete to, co máte dostat. Dostanete se do vítězné spirály, nebo
spirály losera a není to na vás.
Pokud je váš čas, tak věci, které zkoušíte se obrátí ve zlato. Pokud není, tak se
promění v olovo.
Vlastně je to tak, že lidé, kteří pracují nejtvrději, tak vydělají nejméně peněz. Farmy,
které zaměstnávají migranty, kteří pracují ohnutí v horkém slunci celý den, tak pracují
za méně, než je minimální mzda. Většina bohatých lidí ztěží dělá nějakou tvrdou práci.
“Pokud by bohatství bylo nevyhnutelným důsledkem tvrdé práce a podnikání, tak
každá žena v Africe by byla milionářem.” George Monbiot

Dostat se do pozice bohatého, tak možná, že bohatí lidé nejdříve musí vložit
mnoho hodin do práce, ale nebylo to tvrdší, než pro někoho jiného. Mnoho lidí
pracuje tvrdě a chytře, ale výsledky jsou rozdílné. Je snadné pracovat tvrdě,
když
máte skvělé výsledky, když jste ve vítězné spirále. Většina lidí se ale může
strhnout, mají smůlu a se žádnou šancí na skutečný úspěch a to je tvrdé.
Úspěch
a výhra jsou vždycky snadné.
Faktor úspěchu: Je pravda, že tu jsou další věci navíc k tvrdé práci, které dělají
rozdíl mezi úspěchem a prohrou. Devadesát devět procent lidské populace
nemá
příležitost na jednoho úspěšného z milionu. Pouze jeden z milionu to dokáže.
Musíte mít milion věcí, nad kterými nemáte žádnou kontrolu. Pár z nich jsou ty
správné příležitosti, vzdělání, přístup ke kapitálu, dobrý nápad, konekce, pomoc
od ostatních, schopnosti a další věci, jako načasování, atd. Pokud není váš čas
na
úspěch, tak nebudete mít věci, které k němu potřebujete. Pokud je to naopak,
tak
je máte, nebo je dostanete. Pravdou je, že devět z deseti businessů skončí. A
pokud nikdo nechce skončit a tratit, tak to musí být mimo kontrolu.
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Pokud něco uspěje, tak se to určitým způsobem stane součástí přírody. Zrovna
tak, jako strom vyroste, když dostane to, co k tomu potřebuje, tak business dělá
to
samé a roste. Miliony věcí se musí jít správně, ale když se jedna nedaří, tak
máte
smůlu. Nikdo to nemůže kontrolovat a ti kteří si myslí, že to mají pod kontrolou,
tak
míjejí pravdu.
Váš čas: Pokud je to váš čas, tak dokonce i to špatné se může ukázat, že vám
vlastně pomohlo. Pokud není váš čas, tak i to dobré, které se stane vám
nakonec
nepomůže.
Jiste jste viděli nějaké filmové hvězdy, jak se dostali do potíží a publicita z nich
udělala ještě větší hvězdy a pak vidíte ty druhé, co vyhrají Oscara a jdou rovnou
směrem dolů. Pravdu můžete vidět všude, jen se stačí podívat do skutečného
světa.
“Usilujte o to nebýt úspěšní, ale prospěšní.” Albert Einstein
Vítězové a loseři: Představa, že si vytvoříte svoji vlastní budoucnost je
představována myslí tohoto světa, aby glorifikovala mysl a zotročila lidi. Nejsou
to pouze samotní bohatí, je to školní systém a všichni ostatní, zejména lidé, kteří
bohatí nejsou, ale myslí si, že brzy budou.
Během století byly mysli lidí programovány k tomu, aby věřili tomu, co jim bohatí
a
mocní řeknou. Jako by nebylo dost špatné to, že jste chudí, tak si ještě navíc
myslíte, že jste loser. Pravda ale je, že všichni vítězové jsou loseři a vice versa.
Jak jednou lidé uvidí pravdu tak lež “všechno je možné” půjde jako první. Na
dlouhou trať 50:50 je to nejlepší, čeho se dá dosáhnout, čeho kdokoliv může
dosáhnout, kromě těch, kteří znají pravdu a život, protože ti dostanou 100%.
Bůh/život činí vše rovnoměrným. To je tak jasné, jako že Slunce ráno vstává a
večer zapadá a děje se to ze stejných důvodů, jako pro to Slunce.
Lež “všechno je možné” způsobila více škody, bolehlavu a síly směřující
pro
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mysl více, než cokoliv jiného. Spirituální lidé znají pravdu.
Ústní předání: Není smutnějšího pohledu, než jak mladý člověk marní svou
energii. Když se loď potápí, tak buď musíte vypadnout, nebo jít s ní ke dnu.
Když vám lidé začnou říkat, jak je skvělé to, co děláte, ale nikdo vám s tím
nechce
pomoci, tak nastal čas naskočit na záchranný člun. Vždycky můžete začít znovu.
Šťastní lidé: Všichni hrdinové byli pouze lidé z velkým štěstím. George
Washington mohl být velice statečný a chytrý, ale také měl velké štěstí. Na
každého Washingtona zde bylo spousta jiných, stejně statečných a chytrých,
jenom neměli takové štěstí. Zemřeli v zapomnění, ale to je OK., protože se to
v čase vyváží.
Každý chce být vítěz. Nikdo nechce minout, zrovna tak, jako nikdo nechce
zemřít.
Kdyby to bylo pouze na nás, tak by nikdo nikdy neminul, ani nezemřel. Fakt, že
každý zemře je důkaz, že to není na nás. Můžete namítnout, že to není to samé,
ale ono je. Věci, které nechceme aby se staly, tak se stanou bez ohledu na to,
co
si myslíme. Jak se píše na té nálepce na nárazníku, shit happens a vám se
také
na jistotu stane, ale když znáte pravdu, tak na tom již nezáleží.
Vždy dělejte to, co byste rádi dělali, dokonce i když vám to nevydělá moc
peněz, protože když si to užíváte, tak nemůžete tratit.
Zkuste různé věci: Poté, co budete znát pravdu a život, tak si budete moci
užít jakoukoliv práci, protože jste naplněni vším, co děláte, ale různá práce je
vhodná pro různé lidi. Měli byste zkusit různé věci, až najdete to, co je vám
nejblíže. Chcete mít okolo sebe lidi, se kterýma je vám dobře a být v prostředí,
které vás inspiruje. Musíte si na sebe vydělat a pokud to vaše milovaná práce
nesvede, tak si najděte jinou.
Vždy se snažíte tak, jak můžete, jdete si za tím a pokuste se zbohatnout,
protože
pak budete mít víc peněz o které se budete moci podělit s těmi, co nemají
takové
štěstí, ale děláte to s vědomím rovnováhy, že úspěch nezáleží na vás a tak vás
neúspěch nemůže nijak zranit.
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Miřte vysoko, ale pokud to nevyjde, tak buďte šťastní s tím, co děláte.
Každý může uspět ve snaze se stát střední třídou a pravdou je, že je to nejvíce
naplňující místo, kde můžete být. Pouze vzdáte svůj sen a budete žít v
přítomnosti.
Vše v umírněnosti, ve středu všeho je ta nejlepší cesta, jakou se vydat.
Win-win: Ve sportu, businessu a ostatních druzích soutěží, tak je lepší být
vítězem, než poraženým. Ale pouze tehdy, když každý zná pravdu. Když každý
zná pravdu, tak lidé, kteří jsou poraženými, tak se nebudou cítit špatně, nebo
jako
loseři, pokud pro to udělali vše a vítězové se budou ohledně výhry cítit ještě
lépe,
než nyní, protože ví, že jejich výhra nikomu neublížila. Pokud výhra ubližuje
tomu,
co tratí, tak není vítěze. Ale pravda je, že to nejsou žádní skuteční loseři, protože
to je pouze rovnováha života.
To je důvod, proč musí být pravda doručena každému, protože nikdy si ve
skutečnosti nemůže zcela užít výhru, nebo prohru, dokud každý nezná pravdu.
Jdete na hranu, pro nejlepší završení, ale žijete uprostřed.
Testovat limity: Na každého, který ve sportu testuje limity a vyhraje je mnohem
více těch, kteří se o to pokusili a tratili a mnoho těch, kteří se při tom zranili.
To je vždy zameteno pod koberec, abych tak řekl. Lidé, kteří žijí v mysli se
zaměřují pouze na vítěze. Spirituální bytost vidí obě strany.
Pravda je, že štěstí, nebo rovnováha to vždy zařídí. I kdyby to byl jejich talent,
nebo inteligence, které zařídí, že vyhrají, tak to měli štěstí, že měli talent a
inteligenci. Buďto máte to, co k tomu potřebujete v tom čase a místě, nebo ne.
Přejde to: Výhru si užijete jenom na krátkou chvíli. Musíte se sami sebe zeptat,
jestli to má cenu za tu všechnu bolest a BS, kterou to může vytvořit.
Výhra trvá pouze okamžik v čase, kdežto pravda a život jsou napořád.
Jediný způsob, jak uniknout cyklu je poznat pravdu a život.
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Ježíš vás zachrání: Pouze Ježíš vás může zachránit, jak se píše v Bibli,
protože
pouze pravda a život vás mohou zachránit a jak Ježíš říká, on je pravdou a
životem.
Sen: Mnoho lidí si myslí, že je důležité mít nějaký sen. Není a není proto, že se
obvykle nevyplní a může stát spoustu potíží ve světě, protože to je síla proti
pravdě a životu, proti Bohu a přítomnosti.
Sny jsou z mysli, skutečnost je ze spiritu.
Myslu miluje snění, protože ho vytváří, takže by to klidně dělala po celou dobu,
kdyby jste ji nechali. Pokud srovnáte denní snění s realitou, tak uvidíte, jak
chabé
to je. Je to pouze ztráta vašeho skutečného života. Pouze lidé, kteří neznají
pravdu, tak sní.
Sny jsou anti život: Sny nejenom že vám kradou váš život, ale ještě nás
oddělují
od pravdy a ve věku nukleárních zbraní neznalost pravdy povede ke zničení nás
všech. Musíme vědět, co se skutečně děje, abychom mohli správně vyhodnotit
situaci.
“Mýty jsou sny veřejnosti, sny jsou privátní mýty.” Joseph Campbell

Pokud jste snílek, tak tím říkáte, že přítomnost pro vás není dost dobrá. Říkáte
tím, že stvoření Boha/života není pro vás dost dobré. Odmítáte tak Boha/život a
není většího hříchu, protože to vede ke všemu tomu utrpení v životě. Tím
naznačujete, že přítomnost není pro vás dost dobrá a že chcete něco jiného.
Jenom děláním toho způsobuje, že máte nenaplněný život a vede to k jiným
problémům.
Hlavně to ale říká, že neznáte pravdu, protože kdyby jste ji znali, tak by jste vždy
byli šťastní v přítomnosti, protože byste věděli, že to tam, kde vše je.
Faktem je, že jediný způsob, jak se mohou vaše naděje a sny stát
skutečností, je přestat snít a probudit se do skutečného života.
Snění o minulosti, nebo budoucnosti způsobuje, že zcela míjíte přítomnost a
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není většího hříchu, nebo chyby. Je to nástroj mysli, která ho používá ke
kontrole
lidí.
Amerika byla vytvořena pomocí snů. V minulosti byly nezbytné, ale nyní
způsobují
více škody, než užitku. Nastal čas, aby se sen stal realitou. Možná jsme
potřebovali sny, abychom se dostali tam, kde jsme nyní, ale pro Ameriku a
zbytek
světa, abychom mohli přežít a prospívat, tak musíme začít žít v přítomnosti. Sny
nejsou pravdivé a rozdělují a svádějí lidi.
“Beze snu by nebyla příležitost k rozdělení světa.” Friedrich Nietzsche
Skutečná rovnost: Nyní, když znáte pravdu, tak víte, že nikdo není lepší, nebo
horší než vy. Život je vždy spravedlivý a vy dostanete svůj díl.
Jak jednou budou mocní a bohatí znát pravdu, tak se začnou dělit o své
bohatství
a budou mnohem pokornější. Oni budou, pokud se budou chtít dostat do nebe a
oni budou chtít. Být bohatý trvá pouze několik let a není to zase tak skvělé. Nebe
trvá navždy a je tak skvělé, jak jen může být.
Ježíš řekl: “Sláva této říše trvá pouze okamžik, ale sláva nebeské říše
přetrvá navěky.”
“Až síla lásky překoná lásku k moci, tak svět pozná mír.” Jimi Hendrix
Až lidé poznají pravdu, tak uvidí, jak bezcílné je jejich konání a budou se chtít
dostat z toho bezcílného cyklu. Ultimativní pravda změní celý svět.
Nenávist: Pokud vložíte svojí pozornost do nenávisti někoho, tak v příštím
životě se stanete tím, co tak nenávidíte. Stanete se tím, co nenávidíte, čeho
se bojíte, nebo na to shlížet z vrchu. To je důvod, proč nechcete nikoho
nenávidět,
nebo se ho bát. Kdyby rasisté a bigoti věděli, že v příštím životě budou těmi co
tak nenávidí, tak by změnili své způsoby. Měli bychom jim to říct. Můžete se také
stát tím, co milujete, milujte tedy Boha.
Bohatý - chudý cyklus: Půjdete tam, kam chcete jít, ale pouze v tom případě,
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pokud to vyváží váš život. Možná jste byli v minulém životě bohatí a slavní a nyní
to není váš čas. Pokud není váš čas, tak není bez ohledu na to, co si myslíte,
nebo děláte.
Pokud věnujete svoji pozornost tomu, abyste zbohatli, tak i kdyby jste uspěli, tak
se jenom dostanete do bohatý-chudý cyklu. Čím výše vyletíte, tím hlouběji
spadnete. Můžete si zahrát velkého machra na pár let a poté, co zemřete, tak
zase pár let budete hrát velkého chudáka. Jde to sem a tam navždy, dokud
nepoznáte pravdu.
Pokud jste vysoký, tak budete malý. Pokud bohatý, tak budete chudý. Byly jste
v tomto cyklu mnohokrát a nyní to můžeme udělat lépe.
To nejsem já: Bez pravdy se lidé dívají na někoho, kdo má hrozný život a myslí
si: “to nejsem já a tak to není můj problém”. S pravdou vědí, že to je jejich
problém. Tento náhled nedovolí nechat někoho na holičkách a to změní celý
svět.
“Požehnaní jsou ti, čistého srdce a proto spatří Boha.” Matyáš 5:8
Co chodí dokola: Pokud věnujete svoji pozornost pravdě a životu, tak se jím
stanete. Je to “ten způsob”, jak řekl Ježíš a jak se dostat z cyklu. Je to jediný
způsob, jak se stát tím, čím chcete a zůstat tak navždy.
Musíte pouze nechat Boha/život, aby vám věnoval tuto pozornost tím, že se
otevíráte životu. Pozornost Boha, nebo láska je pouze v přítomnosti, je to
přítomnost. Musíte vpustit lásku (život) dovnitř, aby jste ji měli v srdci. Vy
nevytváříte lásku, nebo život, vy to pouze přijímáte a reflektujete, jak je
nakresleno
na obrázku na začátku této knihy.
Důvod, proč si připadáte, jako když se po celou dobu smějete je protože se cítíte
tak osvobozeni, ale musíte také uznat, že božský život může být zábavný.
Stíny šedi: Rovnováha je většinou ve stínech šedi. Příklad: Krásní lidé se
všemi výhodami mají většinou hrozný život a mnozí chudí mohou žít spokojený a
šťastný život. Někteří lidé mohou mít finanční úspěch, ale neklape jim to v lásce,
nebo mají zdravotní potíže, atd.
Používám černobíle analogie, abych to lépe vykreslil. Způsob, jakým se
rovnováha vlastně děje je nekonečně komplikovaný, ale pravda je, že rovnováha
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vždy vše vyváží rovnoměrně, spravedlivě dříve, nebo později a je to tak jisté,
jako
den a noc a proto také máme den a noc.
Řeknu to tedy ještě jednou, ať se to vsákne. Co chodí dokola, tak se zase
vrátí.
Není cesty, jak uniknout zákonu vyvažujících se protistran, zákony přírody a
pouze
ten, kdo nezná pravdu by se pokusil. Proto, jediná věc, na které záleží je objevit
pravdu o tom, čím skutečně jste a kde jste. Poznej takto sebe a poznej takto
svět,
jak řekl Ježíš.
“Nepotřebujete nikoho, aby vám řekl, kdo jste, nebo co jste. Jste to, co
jste”
John Lennon
Jít dovnitř a dostat se ven: Naše těla jsou fyzická, takže vždy budeme
subjektem vyvažujících sil ve fyzickém světě. Jediný způsob, jak se z toho dostat
je vpustit všechen život dovnitř. Z rovnováhy se můžete dostat pouze tak, že ji
vidíte a máte ji rádi.
Protože když se do toho dostanete celou cestou (začnete si naplno
uvědomovat),
tak se transformujete do spirituální bytosti a ta je vždy uprostřed všeho a tak, jak
se náprava kola neotáčí, tak vy se nehýbete. Jste vždy uprostřed rovnováhy a
z vaší perspektivy je svět vždy dokonalý. Pravda je, že tam již dávno jste, jenom
to nevíte.
Způsob, jak toho dosáhnout je být zcela otevřený k tomu, co k vám z venku
přichází. Jdete dovnitř i ven ve stejnou chvíli, kdy vidíte pravdu a život.
Poslechněte si písničku od Beatles “Everybodyś Got Something To Hide, Except
My And My Monkey”, tam se vysvětluje, jak jít najednou dovnitř i ven. Oni to
říkají
mnohem lépe, než já. Jak v té písničce zpívají “Je to takové potěšení.”
Síla pravdy. V minulosti si chudí mysleli, že bohatí a mocní měli krásný život,
ten
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typ života, kteří si chudí představovali ve snech. Dnes se stačí podívat na TV,
nebo na Internet a všichni můžeme vidět, jak tito lidé ve skutečnosti žijí.
Před pár lety, všechny malé holky chtěly vyrůst a stát se princeznou. Nyní, díky
princezně Dianě a bulváru všichni víme, jaký měla hrozný život. Životy bohatých
a slavných nejsou o mnoho lepší a často jsou mnohem horší, než životy lidí ze
střední třídy.
Je lepší být úspěšný ,než nebýt, ale je to jenom součást rovnovážného cyklu,
takže na tom příliš nezáleží, co jste, čím jste a kde jste a co děláte.
My nyní víme, co lidé v minulosti nevěděli a to je, že peníze, moc a sláva nejsou
tak skvělé. Definitivně to není takové, jak si lidé představují, že to bude a zcela
jistě to nestojí za to, aby kvůli tomu člověk obětoval skutečný život a nebe.
Poznání tohoto je obrovský dar a jedna z velkých výhod, kterou lidé, kteří žijí
nyní mají nad lidmi, kteří žili před pár lety.
Síla nových odhalení pravdy má moc v základu změnit nás a celý svět. Lidé
v minulosti zcela jistě nemohli znát pravdu, ale my můžeme, protože poprvé
jsme schopni vidět velký obraz.
Nyní víme, že jediné, co musíme udělat je přijmout to, co je nám dáváno, prostě
vzít, co k nám přichází a dostaneme se do nebe.
Prdy ve větru: Bude chvíli trvat, než pravda dokáže změnit bohaté a mocné,
pokud vůbec. Princ temnoty má smrtelný stisk, takže nemají takovou šanci, jako
lidé střední třídy a chudí.
Proto Ježíš řekl, že požehnaní jsou chudí, protože uvidí nebe.
Chudí lidé mohou být požehnáni tímto způsobem, ale budou muset kráčet cestu
do nebe s bohatými a mocnými, kteří je budou otravovat. Mějte jenom na paměti,
že budou na světě jenom chvíli a pak vymřou, nebo vy zemřete.
Čekali jsme miliardy let, abychom se mohli zbavit bestie, tak co znamená pár let
navíc? Bohatí lidé jsou jenom prdy ve větru a jejich smrad vyvane v krátké chvíli.
Vy víte, že to je pravda, takže vydržte v tomto krátkém běhu, kdy vás otravují.
Pokud skutečně znáte pravdu, tak vás nemůže nic obtěžovat, tím spíše bohatí
hlupáci.
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Ježíš řekl: “Dej císaři, co je císařovo a Bohu, co je Boží.” Prostě budete
přicházet do styku s ďáblem/myslí o něco déle.

Kniha Života
Nyní poté: Pokud chcete vědět, co se stane potom, co umřete, tak se podívejte
na svůj současný život. Toto je nyní poté. Toto je to, co se stane po vaší smrti.
Je to nyní poté, po životě, který jste žili než jste se znovu narodili.
Toto je nyní poté!
Jste nazpět po životě ,který jste žili a tak je každý okolo vás. Lidé žijící v této
generaci byli naživu v předchozích generacích.
Jsme lidstvo, všichni z nás. My jsme postavili tento svět, všichni z nás.
My jsme žili v naší historii.
Je zajímavé, když rozbalujeme dárky na vánoce, ve dni, kdy oslavujeme
Kristovo
narození. Mnoho lidí si myslí, že rozbalovat dárky na jeho narozeniny je špatné.
Opak je pravdou. Nemohlo by to být vhodnější
Každý je nyní zpátky, aby mohl odhalit pravdu života, abychom společně
otevřeli přítomnost.
Jsme tu všichni zpátky: Všichni lidé, co žili a zemřeli v minulosti tu jsou zpátky,
znovu se narodili a spojili se s lidstvem. Téměř každá lidská bytost, která kdy žila
je zpátky a naživu, nebo se brzy narodí do této generace, okolo 13 miliard.
Bible v Odhalení píše, že všichni mrtví povstanou ze svých hrobů.
Mohli jste být George Washingtonem, Columbusem, nebo Hitlerem, protože
někdo
jimi musel být. Jejich spirit je tu nazpět se všemi ostatními, kteří žili v minulosti a
nepoznali pravdu. Jsou v jiném těle, mají jinou mysl a ani zdaleka se nepodobají
tomu, čím byli v minulosti. Ten bezdomovec, co vás požádal o drobné, mohli
klidně být G. Washington.
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Žádná vzpomínka na předchozí život: Nemáme žádné vzpomínky na
předchozí
život, protože vzpomínky jsou biochemickou součástí mozku a naše vzpomínky
zemřely, když zemřel mozek v našem předchozím těle. Každý, kdo nepoznal
pravdu a život v minulém životě, včetně nás je nazpět, nebo brzy bude.
Musíme se vracet, dokud nepoznáme pravdu a nestaneme se spirituální
bytostí. Každý, kdo započal evoluční cyklus na Zemi je zpátky, aby dostal
šanci a završil tak dlouhou cestu a opustil animální cyklus.
Předci: Nemusíme obviňovat naše předky za to, že bojovali všechny ty války a
tak dostali naši civilizaci tam, kde je nyní, protože my jsme byli našimi předky,
my jsme to dělali. Dělali jsme to sami pro sebe a dělali jsme to pro tuto chvíli.
Byli jsme všemi těmi hrdiny a zbabělci skrze naší historii. My jsme vybudovali
tuto civilizaci a vybudovali jsme ji k jedinému účelu a to je stát se spirituálními
bytostmi.
Staří: Lidstvo je nejstarší životem na Zemi. Jsme potomci prvního animálního
života na Zemi, který tu započal. Jsme na absolutním vrcholu evolučního cyklu,
protože jsme se vyvíjeli nejdéle. Lidé, kteří budou schopni vidět pravdu a život
mezi nejdříve, ti byli nejdřívějším animálním životem na Zemi. Cestovali jsme
spolu po dlouhou dobu, viděli jsme to vše a protrpěli si vše. Budeme mezi
prvními,
kteří uvidí pravdu a začnou ji jako první šířit.
“Protože víme, že celé stvoření cestuje a trpí v bolestech pohromadě až do
nyní.” Rom. 8:22
Exponenciální progres: Evoluce lidské rasy akceleruje exponenciální
geometrickou progresí. Více se stane v našem životě během pár let, než se stalo
za sedm set milionů let.
Sněhová koule: Jsme v progresi, která postupuje exponenciálně. Lidské
populaci
trvalo deset tisíc let, než dosáhla počtu dvou miliard. V minulé generaci jsme
dodali více než dvojnásobek tohoto čísla. Průměrná délka našeho života
poskočila
v několika posledních stoletích ze třiceti na sedmdesát osm let. Technologie

282

GlobalTruthProject.com

postoupila za sto let od mušket k atomovým bombám. Rychlost cestování od
koní
k tryskáčům. Celosvětová komunikace od měsíců ke vteřinám.
Je to jako sněhová koule valící se z kopce. Otáčí se stále rychleji a zvětšuje se.
Nyní, když je velká a valí se rychle, tak při každé otáčce nabalí na sebe více
sněhu, než to dokázala v minulosti za dlouhou dobu.
To je důvod, proč se nyní můžeme vyvinout rychleji v několika dalších letech,
než
jsme mohli za sedm set milionů let. To se ale může pouze stát v tom případě, že
budeme čelit pravdě a přestaneme si hrát na věření. Pokud ne, tak můžeme
zničit
výdobytky všech sedmi set milionů let ještě rychleji. Může to jít jednou z cest.
Půjde to jednou cestou pro ty, co poznají pravdu a života a tou druho pro ty,
co ji poznají, ale ignorují.
Lidská rasa se vydá tam, kam se vydá většina populace.
Co si lidé neuvědomují je že to co vytváří náš současný svět, se právě stalo.
TV, auta, ledničky, AC, rozvod vody, toalety, myčky nádobí, mikrovlnky,
počítače,
atd. se objevily v posledních generacích, převážně pak v té poslední.
Američané mohli legálně vlastnit jiné lidi jako otroky, pouze před nějakými sto
padesáti lety. Ženy nemohly mít vlastnictví, nemohly podepsat legální smlouvu,
nebo volit až do 1920 a neměly stejná práva jako muži až do 1960.
Každý se chová, jako by život byl vždy takový, jako dnes, nebo jako by tomu tak
bylo po dlouhou dobu a to nebylo. Vše se to stalo právě nyní a také to může
rychle skončit.
V minulosti nebylo nic takového, jako je dnešní svět a my to považujeme za
dané.
Je to klam, je to velmi nebezpečný klam.
Vše v minulosti směřovalo k současnosti. To je to, za jsme tak pracovali, bojovali
a
na co jsme čekali. Tento svět je nový a dočasný. Musíme se probudit do pravdy,
než budeme moci pokračovat dál.
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Kniha života: Kdyby těch méně, než dvě stě let historie lidských bytostí
(Homo sapiens) bylo na dvě stě stránkové knize, tak každá stránka by
představovala tisíc let.
Po více, jak sto šedesát stránek, tedy většinu naší historie, byste četli většinou
o divokých zvířatech, která dělají to, co divoká zvířata dělají. Nedělali jsme nic
odlišného od toho, co dělají jiná divoká zvířata po tři čtvrtiny času, co jsme byli
v lidských tělech.
Náš mozek měl stejnou velikost, jako nyní a my jsme vypadali stejně, jako nyní
vypadáme. Jediný rozdíl byl v tom, jak jsme žili. Neměli jsme kromě jeskyní
žádný stálý domov, žádné zbraně kromě klacků a kamenů, ani oheň jsme
neměli.
Byli jsme potravou: Zkuste si představit sebe a svého přítele, jak běžíte horkou
džunglí, nebo nějakou stepí pouze s klacky a kameny na svou obranu. Po
většinu
času naší historie na této planetě jsme byli potravou pro velké kočky, medvědy,
velké ještěry a dokonce i velké ptáky. Ptáci jako Haast orel měl drápy tak velké,
jako tygr a pochutnávali si na nás více jak devadesát procent této knihy. Byli
jsme pro ně, jako velcí a pomalí králíci.
Být sežrán zaživa zní hrozně, protože to je hrozné, je to tak hrozné, jak to
může jen být.
Bylo hrozné žít na Zemi až donedávna. Bylo to pro nás horší, než pro jiná zvířata
a zejména pro naše děti, protože většina z nich nedospěla.
Jeskyně: Ti nejsilnější lidé žili ve studených, tmavých a špinavých jeskyních,
které byly plné hmyzu. Pokud jste byl největší a nejsilnější, tak jste měl štěstí,
protože jste si mohl udržet to nejlepší místo na spaní. Jeskyně vám dopřáli
malou
ochranu před zvířaty, která vás chtěla sníst, ale museli jste neustále bojovat s
ostatními tlupami o jeskyni, aby jste si ji udrželi. Pouze největší, nejsilnější a
nejzdravější lidé si ji mohli dopřát. Většina lidí žila venku v malých skupinách.
Většina lidí žila venku a když se setmělo, tak nikdo dobře nespal. Většina
skutečných monster, která nás lovila, tak se v noci vyplížila z úkrytu v době,
kdy jsme se pokoušeli spát. Proti nim jsme neměli žádnou šanci, takže nás
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roztrhala a sežrala.
Dnes v noci, až budete ve tmě ležet v posteli, tak si představte, jak ležíte venku
na zemi v černé tmě, bez zdí a dveří. Tisíce hmyzích tvorů a jiných podivných
stvoření jsou venku a vydávají podivné zvuky. Představte si, že tam jsou
predátoři
kteří jsou mnohokrát větší, než jste vy s velkými drápy a zuby, kteří mohou v
noci
dobře vidět a cítí, kde spíte. Tam jsme všichni byli.
Zvířata jako šavlozubý tygr žil tam, kde jsme žili my až do nějakých deseti tisíc
let
před současností a oni byli jedním z mnoha zvířat, která nás mohla lovit a
zabíjet.
A takto to vypadalo po 90% naší historie.
Oheň jsme neuměli rozdělat až do nějakých čtyřiceti tisíc let před současností.
To
znamená, že přibližně sto šedesát tisíc let jsme museli spát bez hořícího ohně.
Po většinu času, co žijeme na Zemi, tak jsme se báli nadcházející noci.
Já nemluvím o jeskyních lidech. Já mluvím o lidech, kteří byli úplně jako
my.
Ještě před nedávnem, kdyby jste viděli zajíce, jak běží kolem vás, tak byste
dostali hlad. Pokoušeli byste se ho zabít a za syrova sníst. Zajíce jsme ale často
nejedli, protože je bylo těžké chytit. Jedli jsme cokoliv, co bylo snadné ulovit a
tak
jsme nejčastěji jedli hmyz a ještěrky.
Asi sto šedesát stránek dvou set stránkové knihy jsme neměli oheň, byli
jsme zaživa sežráni a jedli jsme ostatní zvířata syrová.
Takhle jsme žili o mnoho déle, než jsme byli v teplém a bezpečném domě s
jídlem
v lednici. Pravda je děsivá, ale je to pravda, co vás osvobodí.
Poslední odstavec: Pouze na poslední polovině stránky knihy o naší historii
byste četli o světě, který má knihy (tiskařský lis). Do té doby jsme mezi sebou
příliš mnoho nekomunikovali. Pravda je, že většina všeho se stala v posledním
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procentě času, co jsme lidmi.
Smrděli hrozně: Lidé se nekoupali celé roky. Za časů George Washingtona
každý hrozně smrděl. Téměř nikdo se nekoupal v zimě. Před zavedením vody
do domů bylo koupání obtížné a lidé se často nekoupali. Nikdo nevyvážel odpad
až do roku 1895. Život doslova smrděl ještě před touto poslední generací.
Poslední věta: Téměř vše, co vytváří tento svět se stalo v poslední větě
poslední
stránky ve dvou set stránkové knize naší historie jako lidských bytostí.
Začíná se vám to již docházet?
Lidské bytosti žili v nepředstavitelně brutálním a divokém světě po 99% našeho
času, co jsme byli na Zemi. Pouze nedávno jsme si začali užívat polobezpečný,
čistý a napůl civilizovaný svět. A nikdo to neví.
Zlí chlapík vyhrává: V minulosti, čím lepší zabiják jste byli, tím jste měli větší
úspěch. Je to zafixovaná hra, kde ti zlí vyhrávají.
Zlí chlapík obvykle bývá agresor a agresor má výhodu.
Proto se musíme dostat z animální říše, dokud je to možné. Abysme to mohli
dokázat, tak musíme udělat přesný opak toho, co jsme v minulosti dělali,
abychom
byli úspěšní. Musíme naprosto změnit svou mysl, která se vyvíjela po miliony let
a musíme to udělat ve velmi krátkém čase, abychom uspěli.
Být sežrán zaživa je hrozná věc, ale je to realita pro většinu animálního
života.
To je to, co se nám stalo milionkrát. Je absolutně nevyhnutelné se stát spirituální
bytostí a opustit animální říši.
Když jsme se potřebovali najíst, nebo se milovat, tak nás to učinilo velmi
zranitelnými k útokům jiných zvířat. Je to jedna z nejhorších vlastností přírody,
animálního světa, když si myslíte, že stane něco pěkného, tak místo toho se
stane
něco hrozného.
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Nyní jíme a milujeme se, jako nikdy předtím a myslíme si, že se stane něco
pěkného. To to dělá nejnebezpečnější dobou v naší historii.
Animální říše nás nutí vydržet to nejhorší, aby nás motivovala se stát tou
absolutně nejlepší věcí. Musí to pro nás být nejhorší, aby se to mohlo překlopit
do
nejlepšího.
Nyní to nefunguje: Příroda nás nutila, abychom se vyvinuli ve spirituální bytosti.
Trvalo to dlouho dobu, ale fungovalo to. Nyní to ale nefunguje, protože síla
klamu
odejmula motivaci udělat ten poslední krok.
Horská dráha: Bolest minulosti byla vyvážena, ale to neznamená, že to je
v pohodě. Když jste vyhráli bitvu, bojovali o život, nebo jste uspěli v zabití
zvířete na lovu, tak jste se cítili velmi dobře. To je důvod, proč se někteří muži
cítí dobře, když něco zabijí. To zachránilo vás a vaší rodinu. Mnohem více jste
si uvědomovali přítomnost, takže život byl více naplňující, než je nyní, ale to
neznamená, že to bylo okay. Žití na horské dráze extrémních vrcholů a propadů,
vám znemožní kdy poznat pravdu a život.
Pouze ve výjimečných dobách, když se dostanete z této horské dráhy
animálního
života, tak máte šanci poznat pravdu a život a máte schopnost se vyvinout mimo
animální říši. Víme, že se to nestalo za posledních 750 milionů let.
Střed bouře: Lidské bytosti jsou nyní jakoby v centru hurikánu. V cyklonu
animálního života, kde je klid pouze na chvíli v oku hurikánu v centru života,
kde je možné vidět pravdu a překonat navždy animální říši.
Považovat za dané: Považujeme způsob, jakým nyní žijeme za daný a
jednáme,
jako by se naše minulost nestala a nemohla se již nikdy stát. Vytvořili jsme si
mýty
naší minulosti, abychom tak mohli projektovat stejné falešné mýty o naší
budoucnosti. Tím pádem pokud zapomeneme, nebo budeme ignorovat naší
skutečnou minulost, tak ztratíme tím největším možným způsobem. Ujít celou tu
dlouhou cestu a potom zakopnout při posledním kroku je ta nejhorší věc, jaká by
se mohla stát, tečka.
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Je to absolutní pohroma.
Ti, kteří si nepamatují svou minulost, jsou odsouzeni si ji zopakovat.
Po miliony let, byl náš život jenom boj o přežití dne a potom noci. Po miliony let
jsme byli hladoví a strachovali se. Věci jako, vražda, znásilnění, kanibalismus,
byly standardním chováním. Bylo to hroznější, než si kdo dokáže představit,
nebo
slovy popsat. Nyní, když jsme se konečně dostali po krátkou dobu do dobré
situace, tak trávíme svůj čas úsilím ještě více zbohatnout, být vítězi, hrát hry
a mít tolik sexu, kolik je možné. Co by mohlo být více nebezpečné, nebo více
pitomé?
Jsme skutečně inteligentní bytosti? Nejednáme příliš inteligentně.
Švábi mohou mít sex dvě stě krát za den a běžet v přepočtu rychlostí sto
šedesát
kilometrů za hodinu. Švábi dělají běžně to, co se nyní většina lidí pokouší dělat
lépe. Pokoušet se dělat to, co dělají švábi, není dobře bodováno.
My jsme vyjímka: Švábi jsou na Zemi nezměněni přes tři sta milionů let a je jich
mnohem více, než nás. My jsme výjimkou v pravidle animálního života, oni jsou
pravidlo.
Absolutní tragédie: Nyní máme příležitost změnit naší přirozenost a uniknout
navždy animální říši, ale místo, abychom toho využili, tak to považujeme za dané
a žijeme se zavřenýma očima.
Až si lidé uvědomí pravdu, tak si přestanou dělat starosti s tím, jestli je
nějaká část jejich těla příliš velká, nebo malá, jestli jsou vítězové, nebo
loseři, atd.
Hlupákovo ráj: Uniká nám příležitost navždy uniknout animální říši. Strkáme
hlavy do písku a čekáme, jestli nás nějaký mýtus zachrání. Jsme příliš
zaměstaní
hrami mysli a vyhledáváním potěšení, místo abychom hledali pravdu a nenechali
si uniknout příležitost o které nyní víme, že přichází jednou za tři čtvrtě miliardy
let.
Pro co? Stejně ani nejsme šťastní, když žijeme ve lži.
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Musíme si přiznat pravdu, ale děláme pravý opak a pokoušíme se žít ve lži.
Mohlo by být něco více tragické a stupidní?
Einstein řekl, že ve vesmíru jsou dvě nekonečné věci a těmi jsou vesmír
sám
a lidská blbost.
To bylo odpustitelné v minulosti, když jsme na jistotu nemohli pravdu znát, ale
nyní, když ji známe, tak je to neodpustitelné.
Cena nebe: Alespoň 750 milionů let jsme strávili placením vstupného do nebe.
Už to máme skoro zaplacené, ale bohužel je to v době, kdy jsme nejvíce uspaní.
Pro co to vše bylo? Proč jsme museli tak dlouho bojovat a trpět?
Ultimativní pozornost: To bylo vše, co nás nutilo se vyvinout. Strach z toho,
že budete snědeni způsobuje, že životní formy si vyvíjejí lepší smysly, aby se tak
vyhnuli predátorům a našli kořist. To způsobilo, že jsme si více uvědomovali
prostředí a tak jsme si více uvědomovali život.
Vše, co se stalo bylo proto, abychom si více uvědomovali život.
Vyvinuli jsme si velký mozek, abychom si mohli více uvědomovat naše prostředí,
ale to bylo nepřímé uvědomování. Byl to zcela nový způsob uvědomování si
prostředí, způsob chápání světa a způsob poznání pravdy a života. Naše smysly
se lépe vyvinuly, abychom si mohli přímo uvědomovat naše prostředí. Naše mysl
dělala pravý opak tím, že blokovala naší přímou pozornost našeho prostředí a
my
jsme to vyměnili za pravdu života.
Jsou dva druhy pravdy. Pravda, kterou znáte a pravda, kterou zažíváte.
Udělejte ze dvou jednu: Potřebujeme obojí, přímou a nepřímou pozornost,
abychom mohli dosáhnout ultimativní pozornosti. Jedině v tomto případě je
možné dosáhnout naprostého vrcholu evolučního žebříku a a dosáhnout
naprosté pozornosti našeho prostředí a života.
Naše mysl nám dává schopnost poznat “pravdu.” Pravda je nepřímé
uvědomování
si našeho prostředí. Naše nepřímá pozornost přišla na úkor přímé pozornosti
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našeho prostředí, uvědomování si “života.”
Musíme dát dohromady naší přímou a nepřímou pozornost, abychom poznali
pravdu a život a učinili tak poslední krok v evoluci. Kladu na to velký důraz,
protože na tom vše absolutně závisí. Nikdy nic nebylo tak důležitého, jako je
toto nyní.
Pravdu známe: Bible a ostatní náboženské knihy vám řeknou, jak to udělat.
Můžete doslovně rozumět všemu, čemu se dá rozumět a být navždy osvobozen
od animální říše. Vše, co musíte udělat je interpretovat správně náboženské
knihy.
Pravda a život = ultimativní pozornost = nebe
Poslední stránka: Právě se obrací poslední stránka naší historie na Zemi.
Co na ní bude napsáno? Bude to příběh o nebi, nebo o pekle. Bude to jedno,
nebo druhé a je to zcela na nás. Pokud se včas probudíme do pravdy, tak to
bude o nebi na Zemi. Pokud zůstaneme ve spánku o něco déle, tak to bude o
pekle na Zemi, horším, než jaké tu kdy bylo. To je cena za to, že jsme došli tak
daleko a pak to celé zahodili.
Věci se buď stanou tak dobré, jak jen mohou být, nebo tak hrozné, jak jen
mohou
být. Takhle pracuje rovnováha a je to tak jisté, jako že Slunce ráno vstane a
večer
zapadne. Můžeme být tak chytří, jak jenom můžeme být, nebo tak stupidní, jak
jenom můžeme být.
Východ a západ Slunce, den a noc, nám ukazují přirozenost vesmíru,
přirozenost
rovnováhu. Není tu nic, co by mohlo být zjevnější a my pořád nevidíme pravdu.
Slunce se chystá nad námi zapadnout, nebo rozsvítit.
Život po smrti: Proč se zdá, že lidé se více starají o budoucnost lidstva, než o
svoji osobní budoucnost? Proč lidé obětují své životy pro budoucnost lidstva?
Vojáci obětují své životy pro lepší budoucnost, proč to dělají? Proč lososi plují
proti proudy, kde obětují svoje životy pro svoje potomky? Proč většina zvířat
riskuje své životy pro své potomky? Není to jenom láska. Nejsilnějším instinktem
je přežití, nebo sebezachování, takže proč často upřednostníme naše přežití a
dobré žití našich potomků, před naším vlastním?

290

GlobalTruthProject.com

Je to protože podvědomě víme, že my jednou budeme našimi potomky. Pokud
máte děti, tak se pravděpodobně vrátíte jako pravnuci, nebo prapravnuci.
Dokonce můžete zdědit i nějaké ze svých peněz. To je důvod, proč králové vždy
odevzdali svoji korunu pokrevnímu dědici. Pokud nemáte děti, tak se vrátíte jako
sirotek, nebo příbuzní s nejbližší DNA k DNA, kterou máte nyní. Váš spirit jde s
tím, co zná, ale je zde mnoho dalších faktorů, které mohou změnit váš směr a
tato kniha je odkrývá.
Jak víme, kam směřujeme: Vyvažující síla a to, co znáte, děláte a jste v tomto
životě předurčuje, kdy a kam se vrátíte zpátky, vyvíjíte se. Pokud znáte pravdu
a život, tak se vrátíte do nebe, nejpravděpodobněji zde na Zemi, pokud ho zde
vytvoříme. Pokud ho zde vytvoříme, tak půjdete na jinou planetu, nebo místo v
čase někde v nekonečném vesmíru. Bude jako naše Země a bude to jako jsou
nyní lidé jsou, pokud se nepohneme ani nahoru, nebo dolu. Důvod, proč to musí
být pravda je ten, že tento svět může být zničen a my víme, že naše vědomí je
nezničitelné, takže zde musí být velice podobné světy, jako je naše Země, aby
kolektivní nevědomí a evoluce mohla probíhat. Toto může být známo pouze
pomocí deduktivní logiky v kombinaci toho, co známe ohledně přírody a
evoluce.
Mějte na paměti, že žijeme v nekonečném vesmíru.
Ježíš řekl, že zde bude nebe na Zemi: A navíc, ke všem zmínkám a důvodům
v
této knize, Bible a Ježíš tvrdí, že zde bude nebe na Zemi. Ježíš řekl, že se vrátí
zpět na Zemi. Znal pravdu a život, takže poté, co zemřel, tak musel jít do nebe,
takže se nemůže vrátit dříve, než bude na Zemi vytvořeno nebe. To nepřímo
naznačuje, že na Zemi jednou bude nebe. Mnoho křesťanů si myslí, že se vrátí
předtím a povede transformaci lidí, ale to se nemůže stát. Pomohl nám tím, co
řekl před dvěma tisíci lety a nyní skrze kolektivní nevědomí. Ježíš je nyní ve
spiritu a pravdě a čeká na nás, až poznáme pravdu a život. On to již dokázal,
my musíme následovat.
To, co je v této knize řečeno není pouze teorie, ale to, co říkají důkazy. Je
to
pravda, kterou si můžete sami ověřit a to z toho dělá skutečnou pravdu,
jedinou pravdu.
Pouze logika: Některé věci mohou být ověřeny pouze pomocí logiky, jako např.
naše budoucnost. Je to protože naše budoucnost ještě neexistuje. Jediné, co
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můžeme dělat je odvozovat při použití logiky, ale to děláme v našem
každodenním
životě a funguje to. Jak jsem poukázal, tak na jistotu nemůžeme vědět, že
Slunce
ráno vstane, ale můžete si tím být velice jistí, pomocí odvozování z toho, že se
to
již stalo miliardkrát v minulosti.
Navždy spolu: Po smrti budeme spolu s našimi milovanými, pokud naše mysli
jsou nyní spolu, protože naše mysli jsou spolu v kolektivním nevědomí. Poznané
důkazy, pokud si odvodíme, říkají, že kolektivní nevědomí rozhoduje, jako co se
narodíme a kde se narodíme po naší smrti. Budete vždy s těmi, kteří poznali
pravdu a život, jak se jí jednou dozvíte.
Zůstanete spojeni s těmi, se kterými jste nyni pravdivě spojeni. Důkazy také
říkají, že pokud se dozvíte pravdu, ale budete dále žít jako zvíře, tak půjdete na
dno oceánu na počátek potravního řetězce na Zemi. Mohli byste se tam ocitnout
již dnes za pár minut. Dostali jste svoji šanci, ale nevyužili ji. Kolo života se stále
otáčí, aby dalo jednomu z trilionů dalších spiritů šanci na evolučním žebříku.
Až se probudíte, tak vše je zřejmé a vy víte, co se děje.
Spirituální agenda: Kolektivní nevědomí je hnací silou evoluce. Stojí za
progresem a současnou populační explozí. Udělalo to, co muselo udělat, aby
nás
dostalo tam, kde jsme nyní.
Poslední doba ledová: Kolektivní nevědomí pracuje s přírodním prostředím,
aby
posunulo spirituální agendu dopředu, kdykoliv k tomu má příležitost. Když
skončila poslední doby ledová, tak se pohnulo dopředu a to tak moc, že to má
za následek svět, ve kterém nyní žijeme. Dostalo nás až k samotným dveřím
nebe.
Prostředí: Neobvykle dlouhá perioda příznivého počasí v posledních deseti
tisících letech měla za následek, že jsme se vyvinuli do té míry, že nám to dává
šanci dostat se do nebe.
Lišejník na skále: Pro přírodu není lidská rasa důležitější, než třeba lišejník na
skále. Měli jsme dostatek slunečních paprsků a tak jsme vyrostli a pokryli celou
skálu. To je pravda o tom, co se stalo a proč. Duch Svatý musí spolupracovat s
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přírodou.
Pro přírodu nejsme nic speciálního, ale pro sebe sama jsme a díky dobrému
počasí a kolektivnímu nevědomí, máme šanci se stát něčím skutečně speciálním
navždy. Můžeme do toho jít, nebo ne. Volba je nyní na vás.
Dobré počasí dalo kolektivnímu nevědomí dostatek času a příležitost k poznání
pravdy a k rozvinutí celosvětové komunikace, aby se pravda mohla rozšířit. Také
nám dalo technologie na podporu celého lidstva na Zemi. To je důvod, proč jsme
všichni zde, nebo brzy budeme, ale nebude to mít dlouhého trvání. Musíme tu
změnu provést, dokud můžeme. Tohle okno se zavře během pár let.
Konej, nebo zemři: Musíme to udělat nyní, nebo ve velmi blízké budoucnosti,
protože lidstvo zničí přírodní prostředí a sebe sama v blízké době. To co děláme,
nemůžeme dlouho udržet.To není možné. Sněhová koule se bude zvětšovat
pouze do té doby, než exploduje. Lidská rasa je v závodu o přežití, buďto nyní,
nebo nikdy. Musí se to stát nyní, jinak naše prostředí odstraní jakékoliv volby.
Stále více zemí získává nukleární a biologické zbraně. Dojde k jejich
použití, pokud nebude pravda brzo rozpoznána. Máme volbu, život, nebo
smrt.
I kdybychom nezničili naše prostředí, tak to udělá sama příroda. Počasí se mění
v přirozených cyklech a další velká pohroma je na cestě, bez ohledu na to, co
uděláme. Pokud se staneme osvícenými, spirituálními bytostmi, tak přežijeme
většinu toho, co na nás příroda vrhne. Pokud ne, tak nepřežijeme ani malou
změnu klimatu, protože to uvolní bestii v lidstvu.
Poprvé budeme všichni pohromadě a máme vše co potřebujeme k tomu,
abychom dokonali transforaci, jako skupina na spirituální bytosti a vytvořili nebe
na Zemi. Poprvé také můžeme zcela sami sebe zničit a není to žádná náhoda.
Animální druhy se buďto adaptují na svoje prostředí, nebo zaniknou. My
jsme lidstvo, všichni z nás. Musíme udělat další krok, protože nikdo jiný
zde není.
Děláme to, co musíme udělat, abychom se dostali, nebo vytvořili nebe. Až do
teď
jsme to dělali podvědomě. Ultimativní pravdu jsme podvědomě znali celých
deset
tisíc let. Konečně nadešel čas, abychom ji poznali vědomě a vědomě ji šířili.
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“Neustaneme v průzkumu a konec všeho zkoumaní bude tam, kde jsme
začali a poprvé budeme to místo znát.” T.S.Eliot
“Život je pouť. Moudrý muž neodpočívá v hostincích na krajích cesty, ale
spěchá do neomezené domény věčného štěstí, jeho ultimativního cíle.”
Oscar Wilde
Kdekoliv jste, tam to vše je.
Pouze se dívejte na velký obraz. Pokud to děláte, tak jste automaticky v jeho
středu.
Život se děje i když nic se neděje. Děje se po celou dobu a bude se dít
věčně, bez ohledu na to, co děláte. Příroda je neustále v pohybu.
Pouze musíte otevřít svou mysl a zbytek vašich smyslů. Pokud znáte pravdu, tak
nikdy nechcete být jinde, než se právě nacházíte. Je to dokonalé.
Udělejte ze dvou jednoho se vším a budete znát vše.
Zakončíte tak trýzeň, která trvala 750 milionů let na Zemi samotné. Pohybovali
jsme se v kruzích o mnoho déle, celou věčnost.
Navždy: Nikdy předtím jsme v nebi nebyli, protože jinak bysme tam stále byli,
takže jsme se doslovně pokoušeli dostat do nebe celé věky.
Tak jak jsme blízko nyní jsme byli již mnohokrát, ale nikdy jsme to
nedokázali.
Hřích: Slovo “hřích” znamená minout cíl. Toto slovo pochází z řeckého slova a
bylo používáno ve spojení s lukostřelbou, když někdo minul cíl. Lidstvo míjí
přítomnost, pravdu a život, božskou lásku, Boha. Míjet pravdu a život je ta
nejhorší věc, kterou můžete dělat. Bude vás to stát věčný život v nebi a naplněný
život zde a nyní. Hřích je dokonalé slovo, které to dokonale vystihuje. Bible
měla
opět pravdu.
Pokud nyní minete cíl, tak by mohlo trvat celou věčnost, než dostanete další
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šanci. Věnujte tomu svou pozornost. Není nic důležitějšího. Každý by měl
zasvětit
svůj život k nalezení Boha, protože každý může a další nejlepší věc vedle
nalezení Boha je hledat ho. Je to tak dobré, jak to jen může být.
Hřích je jakýkoliv zmar darů pravdy, času a života, který máte nyní.
Neexistuje nic příjemnějšího a i kdyby bylo, tak to bude vyváženo, takže o co
jde?
Nikdo neví, kolik času mu ještě zbývá a promarnit jakýkoliv zasvěcěním do
něčeho jiného by byl hřích, že ano?
Ježíš řekl: “Pokud hledáte nebe, tak ho najdete.”
Prostě s tím začněte hned teď a nepřestávejte z jakéholiv důvodu, nebo
jakéhokoliv pokušení. Pokud přestanete, tak si zasloužíte ten nejhorší osud.
Ježíš řekl, abychom rozpoznali to, co vidíme a to co je ukryto se stane zřejmým,
protože nic není ukryto, co se má manifestovat.
Ježíš řekl, abychom poznali přirozenost stvoření, které nás obklopuje a tak
pronikneme do tajemství ukrytých před naším zrakem, protože věčná pravda je
platná pro vše, co existuje.
Ježíš řekl, že nebe je v nás a kolem nás. Rozštípni kus dřeva a najdeš mě tam,
nadzvedni kámen a najdeš mne tam.
Ježíš řekl, že království nebeské se nedostaví při jeho očekávání. Je již na Zemi
rozprostřeno, ale lidé ho nevidí.
Oni se Ježíše zeptali: “Pověz nám, kdo jsi, abychom ti tak mohli uvěřit. Ježíš jim
odpověděl: “Vy zkoumáte vzhled oblohy a Země, ale nerozpoznáte, kdo stojí
přímo před vámi a neznáte přirozenost přítomnosti.”
Vše o co nás Ježíš žádá, abychom udělali je připustit pravdu, kterou můžeme
vidět na vlastní oči a cítit našimi ostatními smysli. Lidé dělají přesný opak toho o
co je žádá a nejhorší na tom je to, že se zaštiťují jím a jeho slovy, aby to mohli
dělat.
Ježíš to říká jasně. Pravda, život, způsob, je přítomnost. Vše co musíme
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udělat je otevřít ji.
Přítomnost je ultimativní dar, je to dar pravdy a života. Přítomnost je vždy stejná
(naplňující) a vždy nová a jiná a je navždy.
“Musíte žít v přítomnost, projet se na každé vlně, najít svou věčnost v
každém okamžiku.” David Thoreau
Ježíš řekl v soukromí svým učedníkům: “Požehnané jsou oči, které vidí věci,
které vidíte. Řeknu vám tohle, mnoho proroků a králů mělo touhu vidět a slyšet
věci, které vy nyní vidíte a slyšíte, ale jim se to nepodařilo.”
Záměrně jsem vám neřekl nějaké důležité věci, které vím. Jsou tu nějaké věci,
na které budete muset přijít sami. Prorok může ohnout větev, ale ovoce si již
musíte utrhnout sami.
“Udělejte to, co nikdo jiný pro vás nemůže udělat. Pomiňte dělat cokoliv
jiného.” Henry David Thoreau

Není Jiné Cesty
Ježíš řekl: “Pozvedněte mrtvé, odvrhněte ďábla, zdarma dáte, zdarma
obdržíte.”
Mluví o spirituálně mrtvých, odvrhněte démony, kteří vás a ostatní lidi kontrolují
(závislosti, animální instinktivní touhy, špatné emoce a všechny lži a klam) a dejte
zpět vše, co můžete pravdě a životu.
Nyní je to vše na vás: Nyní víte vše, co potřebujete vědět k tomu, abyste se probudili
a žili v pravdě.
Pročež řekl: “Probuďte se vy, kteří spíte a povstaňte z mrtvých a Kristus vám dá
světlo.” Eph. 5:14
“Nemáme všichni spát, ale máme být všichni proměněni, ve chvíli, v mrknutí oka,
mrtví povstanou a všichni budou změněni. Úplatní musí vsadit na neúplatnost a
smrtelní na nesmrtelnost.” 1 Cor. 15:51-53
Ježíš řekl: “Přišel jsem, abyste měli život, způsob, jakým smrtelní žijí je živoucí
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smrt.”
Je to vše o NYNÍ, přítomnosti, prostě proto, že nic jiného neexistuje. Vše co
poznáme a děláme má účel dostat se do Nyní a zůstat tam.

NENÍ JINÉ CESTY
Tato kniha odhaluje:
Že jsme nesmrtelní
Skutečnou minulost a budoucnost
První fotografie pekla
Že všechna náboženství obsahují pravdu
Pravda udělá náboženství více populární
Že Bůh je tady a nyní a nikdo to neví
Že stvoření a evoluce se obojí stalo
Že pravda je pravý opak toho, co si lidé myslí
Že máme volbu mezi životem a smrtí
Že lidstvo žije v polospánku
Že se musíme z tohoto polospánku probudit a poznat pravdu
Že vše je vyváženo a spravedlivé pro každou živou bytost
Že peklo je skutečné místo, co to je a kde to na Zemi je
Že nebe existuje, co to je, kde to je a jak se tam dostaneme
Že jsme v procesu posledního kroku v evoluci
Že naše mysl je podvodná a je to ďábel, jak se píše v náboženstvích
Tato kniha odhaluje mnoho důležitých věcí o kterých nikdy nikdy nemluvil.
Nevěřte mi: Ježíše jsem citoval 593krát, Einsteina 72krát, Friedricha Nietzscheo
43krát, Henry David Thoreau 33krát, The Beatles a další ze skvělých proroků,
filozofů, básníků, vědců, vůdců a umělců, kteří kdy žili na této planetě. Pokud jim
nevěříte, nebo nemůžete věřit, tak důvěřujte vlastním očím, protože pravda je
zřejmá.
Udělejte si svou část a řekněte svým přátelům, ať jdou na naše stránky a
řekněte
jim ať to také řeknou svým přátelům. Věnujte také tolik peněz, kolik můžete
tomuto
projektu. Nemáme mnoho času a šíření pravdy, takže to udělejte co nejdříve.
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Toto ke to nejlepší, co dokážu: Pokud to dokážete ještě lépe, tak je vaší
odpovědností k lidské rase vstoupit do soutěže a osvítit ostatní, nebo mi pomoci.
Jediná otázka je, jestli dokážu psát dostatečně dobře na to, aby lidé mohli
porozumět o čem vlastně mluvím. Tím, že jsem dyslektik, tak je pro mě psaní
velmi obtížné.
Pokud někdo zná pravdu, nebo si to myslí, že zná, tak by již vstoupili do
soutěže,
takže bychom věděli, kdo klame lidi jenom jejich absencí vstupu od nich.
Zeptejte se svého kazatele, rabiho, nebo gurua, proč nevstoupili. Pokud budou
tvrdit, že se mýlím, tak proč nevstoupili do soutěže, nebo nepřestali tvrdit, že
znají
pravdu. Pokud pravdu neznají, tak je musíte přestat podporovat a opustit je,
protože jinak budete silou proti pravdě, jako jsou oni sami.
Je pouze jedna pravda, takže tento vstup může být překonán někým, kdo
dokáže říct to samé lépe. Já vlastně potřebuje napsat rozdílné verze s pomocí
jistých lidí. Oni budou vědět, kteří to jsou a sami mě kontaktují. Já vím přesně,
co
se má udělat a jak to udělat, ale budu k tomu potřebovat jejich pomoc.
Ověřte si to: Je zde pouze jedna pravda a tato kniha to vše vysvětluje. Někteří
lidé nebudou připraveni na to, aby ji viděli, takže budou tvrdit, že to pravda není.
Další půjdou do odmítnutí a budou se na to snažit zapomenout, protože již
investovali příliš mnoho do jejich víry.
Kdokoliv si může ověřit věci řečené v této knize, ale většina to neudělá,
protože ve skutečnosti pravdu ani nechtějí znát. Pokud ano, tak si ji ověřte.
Můžete si hrát na následování vůdce, nebo se opičit, nebo si prostě ověřit, co se
v této knize píše. Jenom si pamatujte, co řekl Ježíš, “Když slepý následuje
slepého, tak oba spadnou do jámy.”
Nedělat nic, znamená pracovat pro ďábla/mysl. Ježíš řekl, že pokud nejste
s ním, tak jste proti němu. Pro pravdu musíte pracovat.
“Svět je nebezpečné místo pro žití, ne kvůli lidem, kteří jsou zlo, ale kvůli
těm, kteří s tím nechtějí nic dělat.” Albert Einstein
Dogma: Tato kniha není statické dogma, jako jsou náboženství. Je revidována a
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jsou do ní přidávány nové věci. Pokud jsem něco pominul, dejte mi vědět. Pokud
si myslíte, že bych měl něco přidat, nebo něco ubrat, dejte mi vědět. Využiji
každé
pomoci, kterou dostanu a tato kniha může být vždy lepší. Četl jsem všechny
dopisy, které jsem dostal. Tu minutu, co začnete pomáhat, tak se stanete jedním
z
nás. Stanete se součástí úsilí šíření pravdy a života a vytvoření nebe na Zemi.
Budete dělat to, co Ježíš říkal lidem, aby dělali. Stanete se skutečným
křesťanem.
Sazeči zrna: Sázíme zrna pravdy a ty v čase vyrostou.
Ježíš řekl, že některá dopadnou na skálu a nevyrostou, jiná spadnou tam,
kde budou zašlapána, ale některá dopadnou na úrodnou půdu, vyrostou a
rozmnoží se tisíce květů.
Musím rozsít mnoho zrn a udělat to rychle, jinak lidská rasa končí.
Práce: Bible říká, že musíte odvést dobrou práci, abyste mohli sebe sama
zachránit. Šíření ultimativní pravdy je ta práce o které Bible mluví. Je to práce,
kterou dělal sám Ježíš. Každý ho prostě musí následovat, jak nás žádal a šířit
zrna pravdy.
Zkusili jsme všechno možné, tak proč nyní nezkusit pravdu, kterou
podporují důkazy?
60 Minut: Andy Rooney, vnímavý chlapík, který uzavírá nejvíce nejvlivnější
zprávy ze světa řekl, že bychom neměli slavit Memorial Day. Řekl, že
potřebujeme
nové náboženství, nebo něco, co by zabránilo novým válkám a zabíjením
mladých
mužů v nich. Nemohl by mít větší pravdu, kromě toho, že ani nové náboženství
nepotřebujeme. Pouze potřebujeme vidět skrytou pravdu v náboženstvích, která
již máme.
Glorifikovat bestii uvnitř: V minulosti bylo třeba a nutné glorifikovat animální
instinkty pro násilí a moc v souladu s tím, aby se mladí muži dostali do toho
správného stavu mysli, pro bojování ve válkách. Byli jsme tam a dělali to po
velice
dlouhou dobu.
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Vymřít: Nyní musíme dělat pravý opak, nebo vymřít. 99% zvířat, která kdy na
Zemi žila vymřelo. My jsme to skoro překonali, téměř venku z džungle, animální
říše, ale můžeme se vrátit z vrcholu potravinového žebříku na jeho počátek za
pět
minut. Co způsobuje, že vaše srdce bije? Vy to nejste, že ne? Kdy odejdete
nezáleží na vás, ale kam odejdete je nyní zcela na vás.
Nekrmte bestii: Nyní, když znáte pravdu, tak víte, co je správné a co špatné.
Další krok je mluvit řeč a kráčet po cestě. Jinými slovy, šířit pravdu a dělat to, co
pravda diktuje po celý zbytek vašeho života, dělat tu správnou věc. Já se při tom
necítím, jako bych cvičil, nebo pracoval, ale dělám to protože cítím, že to je
správná věc. Mám rád, jak drogy, alkohol a cigarety na mě působí, ale
nepoužívám to, protože vím, že to není správné. Nevyhledávám potěšení a
nedělám věci proto, že mi způsobují potěšení. Dělám věci, protože vím, že to je
správné je dělat. Potěšení je vyváženo stejným množstvím bolesti, je to cyklus
a žití v něm vás udržuje v animální říši. Také mi nepůsobí žádné potěšení
věnovat
mé peníze a čas do tohoto projektu, ale dělám to, protože vím, že to je ta
správná
věc.
Zlozvyky, závislosti a špatné chování jsou démoni o kterých Ježíš říká,
že musí být odvrženi.
Pokaždé, když budete dělat něco o čem víte, že není správné, nebo se budete
hrozně chovat, tak tím krmíte bestii, dáváte jí sílu a stáváte se jí. Aby jste se
mohli
stát spirituální bytostí, tak musíte bestii vyhladovět, dokud nezemře, nebo
neztratí
tolik síly, že již nad vámi nemá žádnou moc.
Volání divočiny: Jak jednou budete znát pravdu, tak budete slyšet volání
divočiny, budete lákáni bestií uvnitř, ale již toho nebudete dbát. Tak to bude,
protože budete již vědět o co tu jde a nenecháte se znovu ohloupit. Animální
instinkty ztratí sílu nad lidmi a ti se stanou spirituálními bytostmi. Lidé budou
vědět, že pouze pravda a život je to, na čem skutečně záleží a takto, budou žít
v tomto světě více, než kdykoliv předtím a budou dělat vše, co je v jejich silách,
aby přetvořili tento svět a vytvořili nový, lepší, laskavější svět míru, harmonie,
rovnosti, prosperity a štěstí. Náboženství to nazývají nebem a je to zrovna za
rohem. Začíná to v našich myslí a šíří se to do světa okolo nás.
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Pravda musí použít náboženství a náboženství zase pravdu, protože to
je jediná cesta.
“Věda bez náboženství je chromá a náboženství bez vědy slepé.” A.
Einstein
Já to říkám na první stránce této knihy, že ultimativní pravda může být
vysvětlena
bez reference k náboženství a někteří lidé by to tak měli radši, ale většina lidské
populace je zapojena v nějakých náboženstvích. Nezapojením náboženství pri
vysvětlování ultimativní pravdy, nebo neodhalení pravdy v náboženstvích, by
mělo
za následek pravý opak toho, co pravda potřebuje. Jedním z benefitů ultimativní
pravdy je světový mír a soužití, takže prezentovat to způsobem, který vyvolá
konflikt a odpor miliard lidí zaslíbených náboženství není dobrý způsob.
Ultimativní pravda musí být řečena z perspektivy náboženství i vědy, aby to
mohlo
být ultimativní vysvětlení ultimativní pravdy. Bude to mít menší odpor a je to
nejlepší cesta.
Věda bojující proti pravdě: Nemáme dostatek času na vytvoření celosvětové
organizace, která by šířila a vysvětlovala pravdu od samotného začátku, takže
musíme edukovat světová náboženství, aby zastala tuto práci. Potřebujeme
velkou a zasvěcenou organizaci, která bude bojovat proti silám klamu a to jsou
světová náboženství. Takže ať se vám to líbí, nebo ne, tak náboženství budou
rovnicí pro naše přežití.
Náboženství nadělalo mnoho škod a bojovalo proti vědě tak tvrdě a dlouho, že
lidé ve vědě mají mnoho proti náboženství a mají pravdu, ale nemáme jinou
možnost se pohnout kupředu bez pomoci světových náboženství. Musíme použít
náboženství k tomu, čemu jsou zamýšlena a lidé ve světové vědecké komunitě
musí vidět nutnost toho a nebojovat proti tomu. Pokud budou bojovat proti tomu,
tak se stanou silou proti pravdě. Pravda sjednotí náboženství a vědu pokud uvidí
a budou spolu spolupracovat. Utvořit ze dvou jednoho.
Náboženství existují, aby šířila pravdu a spirituálně zachránila lidi, ale
nejprve musí zachránit sebe sama. Mají to pozpátku. Myslí si, že když přinutí
ostatní aby věřili, tak že budou sami věřit. Musíte vědět, co je pravda, aby jste ji
mohli učit, jinak potáhnete ostatní ke dnu s vámi.
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Rozdíl mezi vědět a nevědět je ověřit si to.
Není nic jednoduššího. Pokud vám na pravdě záleží tolik, že ji chcete poznat,
tak
si ji ověříte a budete znát pravdu a život. Smutná pravda je, že lidem to je fuk a
jako důsledek jde celý svět do pekel. Pokud vám na tom záleží, tak nastal čas to
prokázat.
Pokud by se každý pozorně podíval na velký obraz života, tak by každý
viděl
stejnou věc. Tato prostá věc by sjednotila lidstvo a my bychom žili v nebi.
Víra/důvěra už nestačí, lidé musí poznat pravdu a život (Boha). Pokud by
lidé
nejprve zachránili sami sebe, tak by se svět začal měnit na nebe. Nastal čas
přestat bránit mýty o kterých víme, že nejsou pravdivé.
Ježíš řekl: “Lidé poukazují na třísku v oku druhého, ale nevidí, že tam sami
mají kládu.” Náboženství je největší kládou v jejich očích.
Ježíš strávil svůj život oponováním tradičnímu náboženství. Bylo jeho
nepřítelem.
Lhát a zemřít: Až si lidé uvědomí, že budou trpět a umírat spolu s jejich rodinou
ve velmi krátké budoucnosti, tak již nebudou motivovaní bohatými, mocí a
slávou,
nebo jakýmkoliv vlivem přicházejícím z animální mysli.
Nový svět: Bude vám záležet pouze na pravdě a životu, protože to jsou jediné
věci, které existují a které nás mohou zachránit. Vše ostatní je pouze BS
vytvořený myslí. Začnete se měnit v novou životní formu, nové stvoření v pravdě
a životu (Kristus). Vše se změní na nové a starý svět zmizí, jak se píše v Bibli.
Mentální klam poháněl většinu materiálního progresu až do nyní. Až bude
pravda
viděna, tak se svět změní v nebe a každému bude prominuto ostatními lidmi to,
co jim provedli, ale k tomu se musí začít měnit, nyní.
Čekání: Byli jsme v čekárně života. Bůh se nám pokoušel dát přítomnost a my
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jsme ji stále odmítali, ne právě teď, mám moc práce, možná později, ještě
musím
udělat to a ono. Tím říkáte, že chcete být mrtví.
Pokud žijete v přítomnosti, tak Bohu říkáte ano, pokud ne, tak mu říkáte ne.
Pokud nejste naplněni, plni života, tak nejste v přítomnosti s Bohem. Takto
poznáte, jestli jste v přítomnosti. Pokud jste zcela naplněni, tak jste v přítomnosti
s Bohem, tak je to prosté. Pokud nejste s Bohem, tak pokračujte v poznávání
pravdy a hledejte život z celého svého srdce.
Miluj nepřítele svého: Ježíš tím nemyslel lidi, ale ďábla/mysl, animální mysl,
bestii uvnitř celého lidstva, která musí být překonána pravdou.
Ve vaší hlavě to není bitva mezi dobrem a zlem. Pokud s něčím bojujete,
tak
tomu dáváte život. Způsob je pouze chtít pravdu a život. Pokud to děláte
z celého srdce, tak zlá mysl, váš nepřítel přestane časem existovat.
Dokonce i zmatenost je viděna, jako forma lásky poté, co znáte pravdu.
Je čas se probudit. Byla to dlouhá a drsná cesta, ale konečně jsme u jejího
konce, jsme u bran nebe. Pouze musíme přijmout přítomnost.
Ježíš řekl: “Nejdříve najdi pravdu a život, to ostatní bude následovat.
Zde/nyní/pravda/život/Ježíš/Bůh/lásky, to vše jsou stejné věci, to vše je
přítomnost.
Máte život, život je Bůh, Bůh je život. Jak by to mohlo být lepší?
Pamatujte: Úkolem je zapamatovat si pravdu, pomoci pravdě a žít v pravdě.
Vše je vyváženo, takže tu není důvod nebýt naplněn bez ohledu, co se děje,
nebo
co se neděje. Přítomnost je zde pro vás. Musíte ji pouze přijmout.
Bez skutečné pravdy zde nemůže být opravdová morálka, spravedlnost,
žádná skutečná rovnost, skutečný úspěch, skutečná moc, opravdová
inteligence, skutečná bezpečnost, opravdové štěstí a žádný opravdový
život. Se skutečnou pravdu to vše dostanete.
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Vyvolený: Možná vás zajímá, proč tolik lidí není schopno vidět pravdu, že
nikoho
vůbec nezajímá ta nejdůležitější věc, která tu je. To nedává žádný smysl. Je se
píše na první stránce této knihy, tak pravda je zahalena, ukryta před lidským
vědomím, kolektivním nevědomím. Musí být ta správná doba, technologie,
politika
a ostatní prvky života se musí vyvinout do určitého bodu a být připraveny přetím,
než pravda může být odkryta, jinak by to způsobilo více škody, než užitku. Jak
se
zpívá v písni od The Beatles “Není tu nic k vidění, pokud to není ukázané.”
Úroveň pravdy, kterou můžeme nyní vidět, nebylo možné vidět předtím a
dokonce
i nyní může být viděna jenom několika lidma. Jste jedním z nich? Pokud ano, tak
jste byl zvolen k tomu, abyste pomohl odhalit pravdu zbytku lidstva. Je to volání,
které nelze odmítnout.
Největší rodina: Pracujeme z Ježíšem, Buddhou, Beatles, Newtonem, Teslou,
Einsteinem, Nietzschem, Thoreauem a dalšími skvělými proroky, vizionáři a
vědci
kteří kdy žili. Jsou naši přátelé, naši partneři, naše rodina a my jsme jejich. Tohle
je vaše příležitost, vaše pozvání, abyste se k nám připojili a dělali Boží vůli.
Uctívání: My neuctíváme žádné modly někoho, kdo zemřel před dvěma tisíci
lety. My uctíváme to, co Ježíš říká, že představuje, pravdu a život. Uctíváme
děláním toho, co on dělal. Šíříme pravdu a život.
Nejhorší hřích je nepoznat pravdu a život, když můžete. Pravda a život musí být
Bůh, takže lidé, kteří pravdu ignorují, nebo dávají prioritu jiným věcem, tak říkají
tímto jednáním a touhami, že nechtějí Boha poznat. A to je ten největší hřích, je
to tak?
Poznání pravdy a života by mělo být vaší nejvyšší prioritou a jejím šířením se tak
pravdu sami dozvíte a zasloužíte si ji, proto to tak musíte dělat.
Práce s námi z vás udělá proroka, což je další krok v lidské evoluci.
Kdokoliv, kdo šíří neviděnou pravdu života a smrti je prorok.
Abyste mohli žít v pravdě, tak zasvětíte svůj život hledáním pravdy a života,
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jejím ověřováním, a potom šířením toho, co jste zjistili. Takový je život
moderního
proroka. Dokonce i když zrno, které zasadíte v ostatních nevyroste, tak zrno,
které
zasadíte vyroste uvnitř vás, sklidíte, co jste zaseli. Nemůžete si být jisti, že
pomůžete ostatním o to se můžete jen pokusit, ale zkoušením pomoci ostatním
pomůžete sami sobě na sto procent. Pokud sejete pravdu, tak pravdu také
sklidíte. Jinými slovy, dostanete to, co dáte. Je to ta nejlepší práce, kterou
můžete
pro tento svět udělat a kterou můžete pro sebe samotné udělat.
Učte, aby jste se sami dozvěděli: Musíte ostatní učit pravdu, kterou již znáte,
aby jste se mohli dozvědět novou pravdu. Pokud ne, tak nebudete mít žádný
progres. Lidé to mají pozpátku a myslí si, že se nejdříve musí sami kompletně
naučit, aby to potom mohli učit ostatní. Je to trik mysli, aby zastavila pravdu v
jejím šíření, protože lidé, kteří neučí, tak sami nikdy ultimativní pravdu nebudou
znát a pravda se nebude šířit.
Pokud chcete, aby se váš život změnil, tak nejdříve musíte změnit sami sebe.
Pokud sami sebe nezměníte a zůstanete stejní, tak i váš život zůstane stejný.

Sázení zrn pravdy (šíření pravdy života) je dělání Boží vůle. To je vše, co Bůh
dělá a vše, co Bůh je. Je to skutečně tak prosté, když vidíte pravdu a život jasně.
Pokud konáte vůli Boží, tak se sami Bohem stanete, alespoň, když to děláte.
Vše,
co Bůh je, je božská vůle, myšlenka, nebo nápad dalo by se říct, ale tolika
trilionů plně vyspělých životních forem, dělá vůli Boha, že se manifestuje jako
celý
fyzický vesmír. Jsou v něm triliony životních forem uvnitř částí každého atomu
dělající vůli Boha, všechny ve stejnou chvíli. To se manifestuje jako atom, vesmír
atomů a všeho ostatního. Přečtěte si “Přirozenost Ničeho” pro detaily, jak to vše
funguje.
“Cokoliv člověk zasévá, to také sklízí.” Galatánští 6:7
Lidé, kteří čtou jednu knihu za druhou, se nikdy nestanou spirituálními bytostmi.
Nejlepší je číst “Přítomnost” kolem dokola a pak udělat další krok. Čtení této
knihy
je první krok a pomáhání pravdě je ten další.
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“Ti, kteří mají to privilegium vědět, tak mají povinnost jednat.” A. Einstein
Ježíš řekl pojď a následuj mne. Je tu pouze jeden způsob, jak ho následovat
a
to je dělat to, co dělal on. Musíte začít šířit neviděnou pravdu života a smrti, jako
to dělal on. Také řekl, že buďto jste s nim, nebo proti němu.
Pokud nejste součástí řešení, tak jste součástí problému.
Mnoho lidí četlo tuto knihu a myslelo si, že pravdu znají a pak se vytratili zpátky
do animální říše. Moc a vliv animální říše nemůže být podceňována. Žili jste v
animální říši více jak půl miliardy let. Proč by si lidé měli myslet, že přečtení
knihy za hodinu a půl by mělo něco změnit? Musíte být na 100% angažovaní ve
vašem úsilí zůstat v pravdě.
Číst si o pravdě neznamená, že pravdu znáte.
Pokud jste dostatečně staří (čas na Zemi) a zplatili jste všechny příspěvky v
podobě šíření pravdy, tak se vám vyjasní, jak život pracuje. Váš věk není na
vás,
ale pomáhání pravdě je, takže tomu dejte vše, co můžete. Je to o tom, jak se
sami
ohledně toho cítíte, co se počítá. Pokud se cítíte, že jste tomu dali vše, co jste
mohli, tak jste v té nejlepší pozici a vy to víte. Pokud neděláte tolik, kolik můžete,
tak to víte také. Soudíte sami sebe. Nikdy nevíte, kdy umřete, takže chcete být
v
té nejlepší možné pozici.
Reflekce prostředí: Porozuměním rovnováhy, nesmrtelnosti a svojí historie,
vám
umožňuje zcela relaxovat a zcela žít v přítomnosti, což vás zcela naplní.
Problém
je, že jste refleksí vlastního prostředí a animální prostředí neumožní výše
zmíněnému stát se příliš často, takže vše, co můžete dělat je pracovat na tom,
aby se to změnilo s vědomím, že to buď změníte, nebo že zemřete pokoušením.
Vyhrajete tak jako tak, protože když zemřete zkoušením, tak se znovu narodíte
v prostředí v budoucnosti na Zemi poté, co se změnila z vašeho úsilí a úsilí
ostatních na cestě. Znovu se narodíte v prostředí pravdy a života, které
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náboženství nazývají nebe. Mohlo by to být deset let, nebo tisíc let, nebo miliony
let v budoucnosti. Na tom vám ale nezáleží, protože vám to bude připadat, že
uběhla pouze vteřina od té doby, co jste zemřeli a znovu se narodili v nebi.
Nakonec na Zemi nebe bude i kdyby to mělo trvat další miliardu let. Nemůžete
tratit, když pomáháte šířit pravdu o životě a tak pomáháte vytvořit nebe na Zemi.
Mohlo by se to stát za pár let.
Cíl této knihy: Bude to těžké být hledačem pravdy a jejím šiřitelem a žít v
pravdě,
dokud se vám nepovede spojit s kolektivním nevědomím. Cílem této knihy a
všeho, co děláme je, aby lidé navázali toto spojení. Budete vědět, až se to stane,
protože si uvědomíte, že nejste sami, že jste spojeni se všemocnou a vše znající
silou, kterou náboženství nazývají Bohem. Bohem, který je všudypřítomný,
všemocný, je všude a dělá všechno. Je to všechno, kromě animální mysli a je to
animální mysl nepřímým způsobem. Až ji uvidíte, tak se s ní spojte a uvidíte
život
dokonale jasně. Uvidíte kouzlo života, jeho dokonalost. Stanete se
neporazitelným
a budete uzamčeni na cestě do nebe a budete to vědět. To je to, co dělá tento
život tak dobrým, jak může být a ten příští perfektním.
Kniha, kterou jste si právě přečetli interpretuje Ježíše a co to je pravda v tom
nejmodernější a nejjasnějším podání. Je to nejpřímější a správné, ale je dobré
si také přečíst ostatní interpretace, aby to byl možno vidět z jiných perspektiv,
zejména pak mystické perspektivy v tradičních náboženstvích. Jak jednou
budete
znát pravdu, tak ji budete vidět všude. Jenom si pamatujte, že všechny staré
interpretace i ty dobré mají v sobě zakomponované nepochopení smíchané s
pravdou. Další sekce Evangelium Tomáše.
Je zde více subjektů, které bývaly součástí této knihy a byli vyjmuty a dány do
třetí knihy nazvané “Přítomnost - Postřehy.” Zahrnují politiku, vládu, peníze,
vzdělání, kriminalitu, sex, drogy, lásku, atd.
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Evangelium Tomáše
Nyní, když jste dokončili čtení knihy “Přítomnost” (s náboženstvím), tak Bible
a ostatní náboženské knihy a spisy budou dávat smysl. Budete vidět, co mám
na mysli, když si přečtete toto. Eloheim znamená Bůh/život.
Ježíšovo rčení - Tomášovo evangelium
Toto jsou rčení Ježíše, když byl naživu, zaznamenaná Tomášem, který je
nazýván Didymus. Kdokoliv rozpozná vnitřní významy těchto pravd, tak
bude navždy žít v Moři Nekonečna.
Ježíš řekl: “Kdokoliv hledá, tak by měl hledat, dokud nenajde. Poté, co najde, tak
bude mít potíže v přemýšlení o Pravdě, ale když projde časem potíží, tak bude
ohromen jasností Světla, kvůli Způsobu Pravdy, která je Cestou do Věčného
Božství a cena za tuto blaženou vizi je utrpení duše. Člověk, který touží potom,
aby se pozvedl nad všechny věci, musí sestoupit pod všechny věci, protože
výšiny procházejí skrze hlubiny muk, které generují ohně Života. Člověk, který
trpěl a našel Život je požehnaný.
Ježíš řekl: “Jestliže řeknete, že sídlo Bohů je na obloze, tak vězte, že ptáci tam
dorazí před vámi. Pokud řeknete, že je v hloubkách moří, tak ryby tam dorazí
před vámi. Vězte, že nebeská říše dřímá jak uvnitř vás, tak zvenku vás a budete
vědět to, co je zvenku vás pomocí toho, co je uvnitř vás. Poté, co najdete Světlo
uvnitř sebe samých, tak budete vědět, čím ve skutečnosti jste. Budete vědět, že
jste děti Živoucích Rodičů a že vaším cílem je být, jako jsou oni. Člověk, který
nezná sám sebe, je chudý na Duchu, protože on sám je sobě chudobou.
Ježíš řekl: “Dokud nebudete jako malé děti, tak nemůžete poznat smysl Života,
proto vaše mysli musí být očištěny od klamu této říše, pokud se máte dozvědět
Věčnou Pravdu.
Ježíš řekl: “Já jsem dveře a člověk, který skrze mne vstoupí, najde Věčné štěstí.
Já jsem postel a člověk, který si na mne lehne, tak najde věčný klid. Já jsem
Světlo a člověk, který vidí skrze mne, uvidí všechny věci.
Ježíš řekl: “Cesta proroka je cestou slz. Ustanovuji vás, aby jste byli proroky této
generace. V důsledku toho se vám budou vysmívat a nadávat vám a budou říkat
všechny možné špatné věci o vás. Cože? To jste nevěděli, že vždy odmítli
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proroky, které jsem mezi ně poslal? Ano, řeknu vám pravdu, že i ti, kteří
následují
proroky, tak jim nerozumí, protože říkají věci ze Spiritu, které nemohou být
pochopeny fyzickou myslí.
Prorok je osamocen z Eloheimem, pro všechny smrtelné, je to on,kdo vidí
realitu,
kterou nemůže sdělit vlastním lidem. Osamocená je cesta Proroka, ale pokud
přiblíží jednu duši o krok blíže ke Světlu, všechna jeho samota a smutek je
ospravedlněn, protože veliká bude jeho radost v nebeské říši a stane se skvělým
společníkem po boku Nejvyššího.”
Ježíš řekl: “Člověk, který stojí osamocen, bude s Eloheimem, člověk, který je
s Eloheimem, stojí osamocen.”
Ježíš řekl: “Mnozí z vás si myslí, že jsem přišel vytvořit mír ve fyzické říši. Já
nepřináším mír, ale neshodu, oheň, meč a válku. Rodiny budou v nesváru, kvůli
mně, přátelé se kvůli mně přestanou přátelit, národy budou mezi sebou válčit.
Ano,ti kteří mě budou následovat, musí být ochotní obětovat vše a stát osamotě,
pokud chtějí zdědit říši mých Rodičů.”
Ježíš řekl: “Já jsem Cesta, Pravda a Život. Cesta, protože musíte kráčet v mých
stopách, abyste dosáhli trůnu Věčného. Pravda, protože jsem Věčný Bůh,
Totalita
Všeho,Co Jest. Život, protože jse Strom Života, vyrůstající na Zemské Matce a
stoupající k Nebeskému Otci, je vyživován mou krví.”
Ježíš řekl: “Poznej význam stvoření, které tě obklopuje a pronikneš záhadami,
které jsou ukryty před tvým zrakem, pro Věčnou Pravdu je vše zaznamenáno na
všem, co existuje. Povím ti pravdu, když řeknu, že není nic ukryto, co by
nemohlo
být vyjeveno člověku, který může číst stvoření Eloheima.”
Žáci položili otázku Ježíšovi ohledně Cesty Života. “Jak bychom se měli postit?
Jakým způsobem se máme modlit? Jak bychom měli dostávat svoji almužnu?
Jaké jídlo můžeme jíst?” Ježíš odpověděl: “Dám vám instrukce ohledně všech
těchto věcí, ale nejprve musíte odložit svou lásku ke lži, svůj falešný způsob
života
následovaný dětmi této samotné existence a být konvertováni a změněni, takže
budete nenávidět to, co jste předtím milovali a milovat to, co jste předtím
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nenáviděli. Teprve poté budu schopen vám ukázat všechny věci, protože není
nic
ukryto, co by nemohlo být manifestováno, když jste se obrátili na mysl Pravdy.”
Marie z Bethany se Ježíše zeptala: “Bude kdy naše žízeň po vědění
uspokojena?”
Ježíš odpověděl: “Pokud jste se jednou napili z pramenu znalosti, tak se budete
stále vracet a pokaždé bude vaše žízeň ukojena a nová žízeň vzroste, větší, než
ta předtím. Čím více budete pít, tím budete mít větší touhu po dalším doušku,
ale
podle intenzity vaší touhy budete plni.
Řeknu vám pravdu, že kdokoliv hledá, tak najde a najití způsobí, že bude hledat,
ale v hledání je ukryt smysl Života.”
Ježíš řekl: “Zažehl jsem jiskru v tomto světě a budu ji živit, dokud nevzplane ve
Věčné Světlo.”
Ježíš řekl: “Stíny toho světa jsou vnímány smrtelnými a oni si myslí, že znají
Pravdu, ale Realita, která vrhá tento stín je ukryta před nimi a oni nevnímají
Světlo. Povím vám pravdu, když vám řeknu, že pouze tehdy, pokud vnímáte
stíny
jako stíny a hledáte Světlo, tehdy začnete vnímat Realitu, která je Bohem.”
Ježíš řekl: “Tato Země a planety, které ji obklopují pominou a vše nastane nové.
Zvažte toto: Na počátku jste byli organizováni jako jedno tělo, ale když jste se
stali
dvěma, tak iluze fyzického oddělení vstoupila do fyzické roviny. Nyní jste mnoho
a
tato iluze oplývá. Poslouchejte, co vám říkám! Musíte se stát osamělým
člověkem
přede mnou, pokud chcete přebývat na planetách a nové Zemi, kterou vytvořím.
Ti, kteří jsou osvícení budou vědět o čem mluvím.”
Šimon Petr se ho zeptal: “Poté, co budeš od nás pryč, kdo nám dá Světlo?”
Ježíš odpověděl: “Poté, co bude pryč by jsi se měl podívat na Jana a ten ti
ukáže
všechny věci, které jsou ve mne ukryty. Nicméně, řeknu ti pravdu Šimone, ten
který je Petr (znamená skála), ty budeš Skálou (nebo základem) mého těla.
Přidělil jsem ti Jakuba a Jana, aby byli tvoji ministři a vedli tě v Cestě Života,
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protože ti odhalí touhy a pořádek těch, kteří přebývají v nebeských rovinách. Na
této Skále Světla vybuduji své Tělo, takže brány temnot již nikdy nebudou mít
sílu
vstoupit. Amen.”
Hledíc na dav pohybující se na tržnici, řekl Máří Magdaléně: “Pohleď na ně, jsou
to ovce bez pastýře, proto odmítají slyšet můj hlas. Dobrý Pastýř je svolává, ale
ony odmítají jeho stáj, potulujíc se v temnotách, dokud nejsou pohlceny vlky a
medvědy.”
Ježíš se zeptal svých žáků: “Kdo si myslíte, že jsem?” Šimon Petr řekl: “Jsi
vládcem Izraele.” Matyáš řekl: “Jsi největším z proroků.” Jan řekl: “Jsi ten, jehož
jméno nemůže být vysloveno.” Ježíš řekl Janovi: “Povím ti pravdu, když ti řeknu,
že žádný smrtelník ti toto nemohl naučit, ale že jsi byl poučen skrze Světlo.”
Poté si ho Ježíš vzal stranou a ukázal mu mystéria Života, sílu spojení, skrze
kterou se smrtelní spojí s Eloheimem.
Když se Jan vrátil k žákům, tak ti projevili přání, aby jim odhalil, jaké znalosti mu
Ježíš předal. Jan promluvil a řekl jim: “Kdybych vám nyní odhalil tajemství, do
kterých jsem byl Mistrem zasvěcen, tak byste zvedli kameny a zabili mne a stali
se tak vinnými, této nevinné krve. Pokračujte v hledání, abyste také vy, mohli
obdržet tuto znalost a vstoupit do Života.”
Ježíš řekl: “Žádný prorok není rozpoznán, jako prorok mezi těmi, kteří ho znají
nejlépe, protože stín, jeho života zatemňuje jasnost jeho zářivého Světla.
Dokonce ani jeho žáci nerozpoznají jeho skutečnou přirozenost, dokud neodejde
z jejich dosahu.”
Ježíš řekl: “Lidé této generace ctí mrtvé proroky, zatímco odmítají ty živé. Tak
tomu bylo každou generaci. Děti těch, kteří vás perzekují, postaví monumenty ve
vaší paměti.”
Ježíš řekl: “Až se venkovní stane jako vnitřní a nižší jako vyšší, potom tento svět
dojde míru.”
Nataniel se ho zeptal: “Kdy jsi opustil smrtelné roviny a jak poznáme své
Rodiče?”
Ježíš řekl: “Rodiče jsou uvnitř tebe. Poznej sám sebe a tak poznáš mne s mé
Rodiče a tak, kde jsme my, můžeš být také. Všichni jste synové Eloheima.
Neměl
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by být syn, jako jeho Otec? Jste dcera Eloheima. Neměla by být dcera, jako její
Matka? Buďte opatrní, ať si neznečistíte své prvorozenství.”
Ježíš řekl: “Smrtelní byli stvořeni, aby přebývali v Zahradě Rozkoše. Vše ostatní
je
smrt. Najděte tu Zahradu, kde Rodiče umístili Fontánu Lásky a budete navždy žít
blaze.”
Ježíš řekl: “V Zahradě Jehovovi stojí svatý Strom Života. Vysoko ve větvích
zpívá
pták. Poslouchejte hlas toho ptáka, protože když jste správně slazen s nebem a
Zemí, tak vám poví věci.”

Ježíš řekl: “Půjdu ke svým rodičům, abych vás k nim mohl přivést. Neoplakávejte
moji smrt, protože to je hodina mého triumfu. Já jsem Nejvyšší Kněz. Až
vystoupám na kříž, tak navěky zlomím Satanovu moc.ů
Marie Magdalena mu řekla: “Pane, je těžké o tobě přemýšlet, že jsi na kříži.”
Ježíš odpověděl: “Ano Marie, meč proklaje i tvoji duši, ale je to předchůdce
nesmírné radosti. Ty také zemřeš ve vzdálené zemi v rukou nečistých
smrtelníků,
ale smrt není nepřítel. Žij svůj život v radosti a přijmi svou smrt v míru. Poté
budeš
jedna se mnou.”
Ježíš řekl: “Ten, který pozvedne meč, sám zhyne mečem. Myslíte si, že zlo
může
být překonáno zlem a násilí násilím? Cesta Míru vyžaduje odvahu a trpělivost a
nakonec zvítězí.
Šimon a Patriot se zeptali: “Mistře, pokud pohané nám vnucují svou autoritu
pomocí meče a my je proti nim nepozvedneme, abychom se tak zbavili jejich jha,
tak jak může být založena božská říše?”
Ježíš odpověděl: “Povím ti pravdu Šimone, když ti řeknu, že božská říše je uvnitř
tebe. Pouze tehdy, když vybuduješ božskou říši uvnitř sebe a překonáš démony
pochyb a strachu, tak rozeznáš klíč k založení říše Eloheima ve fyzické rovině.”
Ježíš řekl: “Poté, co přijde Utěšitel, kterého já pošlu, ten vás dovede k celé
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Pravdě. Hledejte Světlo ve svých duších, díky jemuž najdete skutečnost všech
věcích.”
Ježíš řekl Nathanielovi: “Uvidíš, jak andělé sestupují, aby ministrovali Synu
Člověka a samotná nebeská říše se ti otevře, aby jsi tak mohl porozumět
významu
všech věcí.” Nathaniel řekl: “Pane, pokud se mám dozvědět významu všech
věcí,
tak zajisté zemřu.”
Ježíš odpověděl: “Cožpak jsem ti nedal svou mysl Nathanieli, aby jsi mohl
pochopit všechny věci? Neobávej se nabytí vědomostí, kvůli nimž ti bude
požehnáno v nadcházejícím životě.”
Elizabeth se zeptala: “Proč byly ženy stvořeny jako nerovné mužům?”
Ježíš odpověděl: “Povím ti pravdu Elizabeth, když řeknu, že na počátku Eloheim
stvořil smrtelné, muže i ženy, byli jedno tělo, dokonale spojené a absolutně
rovnocenné. Skrze Pád přišla rozdílnost a pod Pádem zde vždy musí být
rozdělení, disharmonie a nerovnocennost. Pouze tehdy, když jste z Pádu
vykoupeni, tak přestanou muži a ženy existovat a stanou se naprosto
dokonalým,
dokončujícím jednotným dílem. Pouze tehdy bude účely Rodičů dovršeny v
obnově fyzické říše. Z tohoto důvodu vytvořím z muže ženu a z ženy muže, aby
jste tak mohli pobývat ve fyzické říši, jako jsou Rodiče v nebeské říši.”
Filip řekl: “Pane, ukaž nám Rodiče.” Ježíš mu řekl: “Byl jsem s tebou po dlouhou
dobu a ty mě stále neznáš? Ten, který mě viděl, tak zná Rodiče. Podívej, já jsem
Otec tvé Spásy a Otec Otců přebývá ve mě, tak jako bude přebývat i v tobě
skrze
sílu Úmluvy. Amen.”
Ježíš řekl: “Ten, který hledí na ženu s úmyslem ji vlastnit, již ve svém srdci
padělal
jich vztah, protože ven ze srdcí pokračuje každá špatnost, která sužuje duše
smrtelných. Pokud by jsi nezplodil špatnost, tak by se špatnost nezrodila v tvém
srdci. Očistěte svá srdce od touhy dělat špatné a vaše skutky budou též čisté
před
Rodiči, kteří znají všechny věci.”
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Elizabeth se ho zeptala: “Mistře, jak může člověk očistit své srdce od touhy dělat
špatné?” Ježíš odpověděl: “Tím, že budeš myslet ty správné myšlenky, které
vedou ke správným skutkům. Mysl Dítěte Světla bude naplněna Světlem,
mírumilovnými věcmi nebeské říše. Ten, který přebývá ve špatnosti, bude ve
špatnosti přebývat. Člověk, který je osvícený, bude vědět o čem mluvím.”
Šimon a Patriot mu řekli: “Pane, my jsme obklopeni špatností v každém
momentě
našeho života. Proč říkáš, že nemáme přebývat ve špatnosti?”
Ježíš odpověděl: “Slyšíš má slova Šimone, ale nechápeš jejich smysl. To, jak
člověk myslí ve svém srdci, tak je on a svět, ve kterém přebývá. Každý člověk si
vytváří svůj vlastní svět s ohledem na to, čeho se bojí a co miluje.”
Šimon Petr řekl: “Na tomto světě je tolik špatného, jak by mohl být očištěn?”
Ježíš odpověděl: “Očistěte svá srdce a svět se stane čistým.”
Ježíš řekl zástupu: “Přijdete ke mě, při hledání chleba, ale poté, co jste snědli
chleba, který jste našli, tak budete mít znovu hlad. Pohleďte, já jsem Chléb
Života.
Ten, který pojí mého těla, již nikdy nebude mít hlad ani žízeň. Přijďte ke mě vy
všichni, kteří jsou hladoví a pojíte ovoce Života Věčného.”
Andrej se zeptal: “Pane, co je to ovoce Života Věčného?” Ježíš odpověděl:
“Stále
mě ještě neznáš Andreji? Pohleď, mé tělo je skutečné jídlo a má krev je
skutečné
pití a proto, kdo ze mě pojí a napije se, tak nikdy nezemře. A ovoce, které
dávám,
ovoce Života Věčného je Spirit Míru a Lásky a Radosti a Trpělivosti, které jsem
obdržel od svých Rodičů.”
Nathaniel se zeptal: “Kdo jsou Rodiče?” Ježíš odvětil: “Já jsem tvůj Otec,
Nathanieli, ale mám Otce, který je větší, než já jsem. Od něj jsem obdržel
všechny
ty věci a dělám pouze jeho vůli. To, jež jsem viděl svého Otce dělat, dělám i já.
Proto Nathanieli, ten , který zná mne, zná i mé Rodiče, protože já jsem v
Rodičích
a oni jsou zase ve mne a společně jsme jedno. Skutky, které činím, nedělám z
vlastní vůle, ale Rodiče, které jsou ve mě, to oni činí tyto skutky. Podívej
Nathanieli, měl by jsi mne následovat ve všech mých skutcích, já ti ukážu
Rodiče.”
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Ježíš zavedl žáky k na břeh jezera: “Pozorujte ty, kteří rybaří,” řekl, “trpělivě
čekají,
dokud není síť plná a poté ji zatáhnou a sbírají ryby všeho druhu. Některé si
odnesou domů s radostí, zatímco jiné vrátí zpátky do jezera. Není každá ryba,
která projde sítí chycena, když je vytažena na loď. Stejné to bude i s vámi,
budete
rybáři smrtelných. Musíte trpělivě čekat, dokud není hledající připraven být
přiveden k náboženství. Mnoho z těch, které budete instruovat, tak je nikdy
nepřivedete a mnoho z těch, které přivedete, tak se zase vrátí do světa. Jakkoliv,
jeden z města a dva z regionu budou skuteční věřící, kteří budou ctít Rodiče v
Pravdě a Duchu. Povím vám pravdivě, že tito jediní překonají svět a zdědí
všechny věci.”
Ježíš řekl: “Smrtelní jdou do války, aby mohli zdědit prach. Je to proto, že jejich
vidění je narušeno následovníky lži, kteří si cení hodnoty ničeho. V destrukci
není
vítězství, ale temnota. Moc vítězství není síla, ale Láska.”
Ježíš řekl: “Až světlo rozptýlí tmu, tak stejně Láska spolkne nenávist a už jí více
nebude.”
Ježíš řekl: “Síla nenávisti je silná, ale Láska si vše podmaní. Bůh je Láska.”
Ježíš řekl: “Sláva této říše trvá jenom okamžik, ale sláva nebeské říše přetrvá
navěky.”
Ježíš řekl: “Přišel jsem, aby jste mohli mít Život, pro způsob jakým žijí smrtelní,
je
živoucí smrt, ale způsob Eloheima je nesmrtelný Život. Člověk, který kráčí
stejnou
Cestu jako já, třebaže zemře, tak bude žít navždy, protože nemůže být
překonán.
Smrt bude spolknuta vítězstvím Života.”
Ježíš řekl: “ Sláva této říše trvá pouze okamžik, kdežto sláva nebeské říše
přetrvá navěky.”
Ježíš řekl: “Přišel jsem, aby jste mohli mít Život, neboť způsob, jakým smrtelní
žijí je živoucí smrt, ale Cesta Eloheima je nesmrtelný Život. Člověk, který bude
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kráčet po Cestě, po které já kráčím, tak třebaže zemře, tak bude žít navždy,
protože nemůže být překonán. Smrt je spolknuta vítězstvím Života.”
Ježíš řekl: “Ve mně, všechny věci se stávají jednou, proto vše, co není ze mně je
iluzí a pomine. Pouze Světlo přetrvá, pro Světlo je Pravda a Pravda nemá žádný
konec. Povím pravdu, když řeknu, že já jsem ta Cesta, ta Pravda, to Světlo a ten
Život. Kráčejte ve mně a přetrváte navždy, pro vás bude stejné, jako Já Jsem.ů
Ježíš řekl: “Jsem ve všech věcech a jsem mimo všechny věci. Skrze hledání
mne
nenajdeš, ale skrze Mír. Jakkoliv, skrze hledání najdeš sebe sama a potom
budeš
znát Eloheima.”
Mladý a bohatý vůdce Židů přišel večer za Ježíšem a zeptal se ho: “Dobrý
Mistře, co musím udělat, abych byl zachráněn?”
Ježíš se ho zeptal: “Proč mě nazýváš dobrým? Pouze Bohové jsou dobří, proto
jsou Světlem, tedy pokud já jsem dobrý, tak jsem Bohem, proto jsem Světlem.
Hledej to Světlo sám v sobě, protože to je tvoje dobrota a síla tvojí spásy, poté
co
jsi obdarován darem Syna Eloheima. Když budeš žít v souladu podle přikázání,
tak to bude Světlo, které provede tvé dobré skutky.”
Mladý muž řekl Ježíši. “Žil jsem v souladu se Zákonem od svého dětství.”
Ježíš se na něj láskyplně podíval, protože uviděl integritu jeho duše a pouta,
jimiž
byli připoutáni, než byly základy fyzické říše položeny. Potom mu Ježíš řekl:
“Pouze jediná věc ti zbývá udělat. Opusť vše, ve fyzické říši a pojď se mnou do
Věčného Štěstí.” Ale mladý muž odešel, litujíc, protože jeho srdce bylo v držení
hmotných věcí.
Ježíš zaplakal, protože miloval toho mladého muže a znal posvátné Světlo, které
obdržel s Rodičemi před dlouhou dobou. Marie mu řekl: “Mistře, nabídl jsi mu
vše,
co máš a přesto tě opustil. To je skutečně smutné.” Ježíš jí odpověděl: “Ano
Marie, pro tohoto mám skutečně speciální lásku, ale moje srdce smutní pro
každou duši, která nejde ke Světlu. Moje srdce je těžké, když zvážím celou tíhu
lidstva, která na mě leží.”
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Marie mu řekla: “Pane, pomohu vám nést tu tíhu.” Ježíš řekl: “Ano Marie,
budeme
se navzájem podpírat, abychom tak mohli celou tu tíhu nést. Pokud jde o tohoto
mladého muže, tak si ho budeme nárokovat, protože pro vše, co mi bylo dáno,
nikdo nebude ztracen, protože Světlo je v nich a nakonec všichni půjdou k
Eloheimovi. Pojďme se radovat v moci Nejvyššího, který odmění celé lidstvo, až
bude připraveno být zachráněno.”
Ježíš řekl: “Čistá Láska je potopa, která vše pokryje. Nic se jí nemůže postavit,
protože teče z Moře Věčnosti.”
Ježíš řekl Marii z Bethany: “Skutečná Láska, která přichází z nebeské říše,
nemůže nikdy zahynout. Ustojí všechny bouře a pokušení a veškerou moc.
Nebude se lišit ani napravo, ani nalevo. Hledej tuto Lásku Marie, protože je to
dar
Eloheima těm, jejichž srdce jsou čistá.”
Ježíš řekl učedníkům: “Pokud mě milujete, tak žijte podle principů, které jsem
vás naučil, protože Láska nemůže být pobouřena, ale hledá naprosté spojení
a dokonalý mír.”
Ježíš řekl: “Kráčíš v mlhách temnoty, což je dědictví této říše, ale uvnitř máš
Světlo, které plane Věčným Plamenem. To ti posvítí na tvou Cestu k
Eloheimovi.”
Ježíš řekl: “Vychovávejte své děti v Lásce a Pravdě. Zahrňte je Láskou a ukažte
jim Cestu Života pomocí vašich zbožných příkladů, takže nebudou mít důvod
se od ní oddělit.”
***Copied with permission from Church of the Pearl - "Sayings of Jesus"
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