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Kapitola 1 

 

Konečná Pravda 

 

Člověk by měl hledat to, co je, a ne za to, co si myslí, že by měl být.     
Albert Einstein (from Google Translate) 

Pravda, kterou lze ověřit: Je tak skutečná, jako země po které chodíme a 
stejně užitečná, jako jídlo které jíme. Taková pravda, učiní nenávist a války, 
stejně tak zbytečné, jako aroganci. 

Charles Darwin odhalil evoluci, nyní je čas abychom pochopili, co 
doopravdy znamená. 

Naše skutečná minulost: Evoluce není jen pouhou teorií. Je dávno 
prokázaným, nezpochybnitelným faktem. Problém je, že mnoho lidí, kteří o 
principu evoluce sami nepochybují, se s ní neztotožňují. Oni sami nějakým 
způsobem obešli evoluční vývoj a jednoduše se stali nejdokonalejším produktem 
evoluce! Důkazy mluví jasně, vyvíjeli jsme se stejným způsobem, jakým se 
vyvíjel život. 

Jinými slovy, byli jsme všemi druhy zvířat. 

Museli jsme být zvířaty, abychom teď mohli být lidmi. V minulost jsme žili jako 
všechny možné druhy zvířat v evoluční linii. Žili jsme milióny let a zažili milióny 
životů a smrtí, abychom se dostali tam, kde jsme nyní. To je smysl Darwinovy 
knihy. 

Kromě nezpochybnitelných důkazů, které poskytl výzkum fosilií, máme důkazy z 
výzkumů genetického kódu, že všechny živé bytosti na zemi (zvířata i my) se 
vyvíjely postupně podle evolučního žebříčku přes 700 milionů let. 

Jinými slovy, byli jsme mikrob, hmyz, ryba, plaz, opice... 
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Když veškeré důkazy (100%) uvádí, že k něčemu došlo a současně neexistují 
jiné důkazy (0%), naznačující, že tomu mohlo být jinak, pak je toto považováno 
za nepochybnou pravdu, pro čestné a racionálně uvažující lidi. 

Ušli jsme dlouhý a strastiplný kus cesty, ale musíme ujít ještě malý kousek. Další 
a poslední krok v evoluci života je poznat a přijmout pravdu o životě a akceptovat 
naší minulost takovou, jaká je. 

Pravda nás osvobodí ze světa zvířat, v němž jsme se vyvinuli. 

                                                    

Nesmrtelnost: "povědomí o nevědomí není nemožné." 

Je nemožné být si vědom našeho nevědomí z naší vlastní perspektivy. Je možné 
být méně při vědomí (spánek, koma), ne však zcela bez vědomí (mrtev), v tom 
případě by se pro nás čas zastavil. Uplynulo by milion let, aniž bysme si toho 
všimli. 

Jak poznáme, že jsme zemřeli? V životě nenajdeme žádné mezery, protože 
život je z naší perspektivy kontinuální a nekonečný. 

Smrt a zrození je nepřetržitý jev z naší vlastní perspektivy. 

Fyzicky umíráme, ale opět se rodíme. Znovuzrození je zcela přirozené, jinak 
bychom zde dnes nebyli. Narodili jsme se do tohoto života, což víme s jistotou 
a nemáme žádný jiný důkaz o tom, že je tomu jinak. 

Jsme nesmrtelní a nemůže tomu být jinak. Zbývá jediná otázka a to kde a kdy 
a v jakém těle se znovu opět narodíme. 

Teorie “ žijeme pouze jednou”: Mnoho lidí říká, že nevěří v reinkarnaci a tvrdí, 
že když jednou zemřeme, tak jsme mrtví. Co takové ryby, koně, medvědi, nebo 
mouchy? Lidé, kteří tvrdí, že žijeme pouze jednou, říkají, že některé duše, budou 
žít jen jednou, třeba jako červ a to je vše za celou věčnost. 

Další lidé věří, že jsme souzeni po naší smrti bohem. Je také červ souzen? 

 

Mnoho lidí věří, že pouze lidská bytost je jediné zvíře, které má vědomí. Má 
kočka nebo pes vědomí? Kde by jste nakreslili dělící čáru? Má pták vědomí? 
Pravda je, že všechna zvířata si uvědomují a jsou naživu zrovna tak, jako my. 
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Pouze jediná věc, která činí člověka odlišným od zvířat je, že my máme mysl, 
která může myslet a zdůvodňovat na takové úrovni, abychom mohli poznat 
pravdu života, a ti, kteří ji poznají se pozvednou nad úroveň zvířat. 

Je načase vidět a akceptovat pravdu, kterou důkazy podporují. 

Jsme nesmrtelní, není možné nebýt, protože není možné být si vědom našeho 
nevědomí. Tato jediná věta to dokazuje. Je to jako ta rčení: není možné, aby bylo 
světlo i tma ve stejnou chvíli, nebo nemůžete sníst svůj dort a stále ho mít. Jsou 
to prosté a jisté fakty. Věta “není možné uvědomovat si naše nevědomí” je stejně 
prostý fakt.                                        

Energie nemůže být vytvořena ani zničena, může pouze promněnovat 
formu. Albert Einstein. 

Jako energie, vědomí nemůže být stvořeno ani zničeno. 

Toto odhaleni vám změní život. Nyní víte odkud jste přišli a co jste dělali po 
zhruba půl miliardy let (vyvíjeli jste se). Další otázka je, jak život funguje a co 
bude přístě a to můžeme znát také 

Lidé se snaží porozumět vesmíru nezávisle na vědomí (životě), což je 
nejdůležitější faktor v celé rovnici. 

Vesmíru a jeho vztahu k životu, je možno porozumět. To je konečná pravda, 
která změní lidstvo i celý svět. 

"Za každou akcí, následuje odpovídající reakce." FAB = -FBA 

Nevšímáme si, co ve skutečnosti znamená Newtonův třetí pohybový zákon. 

Vše je vyváženo. Vše fyzické (hmota, energie) se pohybuje sem a tam v 
rovnovážných cyklech, nebo v ekvivalentu. Narození - smrt, stáří - mládí, malé - 
velké, silné - slabé, nahoře - dole, bohatý - chudý, začátek - konec, rychlý - 
pomalý, bolest - potěšení, výhra - prohra, den - noc, plný - prázdný, vysoko - 
nízko, uvnitř - venku, špatně - dobře, úspěch - nezdar, spojeno - rozděleno, dej - 
dostaň, vytvoř - znič, kladný - záporný atd. 

Kladné a záporné síly, se vzájemně vyvažují a vytváří hmotný vesmír. 

Vše hmotné (hmota/energie) pulzuje v harmonických cyklech. Dokonce i světlo a 
jemu podobné formy energie, které vypadají, že se pohybují rovně, jsou ve 
skutečnosti vlnění. 
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Existence vesmíru je podmíněna existencí vyvážených protikladů. Tento 
text existuje díky protikladu černé barvy na světlém podkladě. 

Pro Newtonovy zákony přírody neexistují žádné vyjímky. Tyto zákony se vztahují 
na všechny formy hmoty a energie. Lidské bytosti jsou tvořeny hmotou a energií 
a proto jsou podřízeny stejným zákonům.                                                               

Štěstí: Štěstí a neštěstí jsou v rovnovážném působení a zároveň způsobem, 
jakým tato rovnováha nejvíce ovlivňuje naše životy. Štěstí se projevuje různě. 
Známe každodenní štěstí, které se projevuje každý den, jako například nalezení 
dobrého nebo špatného parkovacího místa, až po výhru v loterii nebo zjištění, že 
trpíme nevyléčitelnou formou rakoviny. Taktéž existuje dlouhodobé štěstí. To 
máme, pokud se narodíme hezcí, bohatí, zdraví, talentovaní inteligentní apod. 
Neštěstí se projeví, když se narodíme neatraktivní, nemajetní, nemocní nebo 
hloupí. Většina lidí se nalézá poblíž středu, mezi extrémy. Na tom však příliš 
nezáleží, protože jsme nesmrtelní a tyto rozdíly se časem vyváží. Štěstí se 
pohybuje tam i zpět, nepřetržitě, donekonečna, každý si vybere svůj podíl štěstí a 
neštěstí. 

Smrt je důležitý katalyzátor. Narodíme-li se s výhodami, můžeme mít v životě 
více radosti než smutku. Ovšem po smrti se narodíme s nedostatky a zažijeme 
zase více smutku než radosti. Ve výsledku se nikdo nemá lépe, než kdokoli jiný, 
neboť život má tendenci uvést vše do rovnováhy. Toto je přirozená vlastnost 
vesmíru, ve kterém žijeme. 

Dobrá zpráva je, že všechny naše sny se splní. Špatná zpráva, že všechny 
naše noční můry taky, jestliže se nedozvíme úplnou pravdu o životě. 

Pokud si tisíckrát hodíte mincí, tak vám zhruba půl na půl padne orel nebo 
panna. Náhody se dají předvídat, proto kasina v Las Vegas vydělávají peníze 
každý rok. Pravdu můžete vidět ve velkém obraze.Náhodné události jsou 
předvídatelné, protože se vyrovnávají. To je konečná pravda, kterou každý zná, 
ale ignoruje. Právě proto každého 4. června je v USA zhruba 162 lidí zabito při 
autonehodách a každého čtvrtého to bude přibližně pořád stejné. Asi čtyři miliony 
lidí jsou pokousány psem. 

Proč je to číslo přibližně stejné každý rok? 

Vše je předurčeno, začátek zrovna tak jako konec silami, nad kterými nemáme 
žádnou kontrolu. Vše je předurčeno pro hmyz stejně jako pro hvězdy. Lidské 
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bytosti, zelenina, nebo kosmický prach, my všichni tančíme v mysteriozním tónu 
zahraném kdesi v dáli. Albert Einstein. 

Osud: nemít kontrolu neznamená, že náš osud je předurčen. Nikdo nezná 
budoucnost, protože budoucnost nemůže být známa. Stát se může cokoliv. 
Jediné, čím si můžeme být jisti je, že se nastolí rovnováha.                                                                                                                       

Dobrá zpráva je, že se nám stanou všechny nejlepší věci, špatná zpráva je, 
že zrovna tak ty nejhorší, dokud nepoznáme pravdu. 

Důsledky: Lidé si možná myslí, že pokud se vše vrací do rovnováhy, pak 
nezáleží na tom, co děláme. To je pravda, pokud chceme pokračovat žít v kruté 
zvířecí říši. Pokud se chceme vyvinout mimo zvířecí říši, kde není žádný strach, 
bolest, nebo smrt, tak musíme poznat a šířit pravdu života. Musíme žít jako 
spirituální bytosti. Pokud budeme žít jako zvířata, tak jimi zůstaneme. 

Nejúžasnější přítomnost: Poprvé v naší historii, poprvé za našich 700 milionů 
let strávených na této planetě, můžeme znát život, vědět co jsme, odkud jsme 
přišli a kam směřujeme. Musíme využít této krátké příležitosti, protože dlouhou 
dobu trvalo, než jsme ji dostali a pokud ji nevyužijeme, tak bude na dlouhou dobu 
pryč.Tato kniha nám dá sílu změnit náš současný kurs k místu, kde není žádný 
strach, bolest nebo strádání k místu, která některá západní náboženství nazývají 
nebe. 

Pokračujte ve čtení: Mnoho lidí bude nesouhlasit s mnoha výroky z této knihy, 
dokud ji nepřečtou celou. Co bylo řečeno na začátku je vysvětleno dopodrobna v 
dalších kapitolách. Nepřeskakujte stránky nebo kapitoly. Je třeba číst tak, jak je 
kniha napsaná, aby dávala smysl. Je to malá kniha (134 stran) a vyplatí se jí 
celou přečíst. “Někdy se lidé drží základního přesvědčení, které je velice silné. 
Pokud jsou konfrontováni s důkazy, které jsou proti jejich základnímu 
přesvědčení, tak nedokáží tyto důkazy přijmout. Vyvolalo by to u nich velice 
nepříjemný pocit, který se nazývá kognitivní disonance. A protože je tak důležité 
bránit základní přesvědčení, tak si racionalizují, ignorují a dokonce i odmítnou 
cokoliv, co není v souladu s jejich základním přesvědčením” Franc Fanon. 

Kognitivní disonance: Poznejte tato dvě slova. Je to neviditelný nepřítel lidstva. 
Má na svědomí války, zločin a utrpení více, než cokoliv jiného, protože brání 
lidem, aby se učili a změnili. Pokud se cítíte být připravení porazit kognitivní 
disonanci a poznat pravu života, tak pokračujte ve čtení. 

První čtyři stránky mění hru, protože jsou pravda. Problém je však, že lidé 
nejsou schopni vidět pravdu života. 
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Nezáleží, na co se díváme, ale co vidíme. 
Henry David Thoreau 

Předchozí tři stránky jsou pravdivé. Problém je, že většina lidí nevidí pravdu o 
životě. Pochopení pravdy je to, co lidé obecně nazývají zlomový bod v životě, či 
procitnutí. Dostane se nám větší procento toho, co každý moment v životě 
obsahuje, člověk je naplněn životem. Naše mysl je bránou, kterou občas trocha 
opravdového života proklouzne. Většinou však jen vzácně. 

 

Obrázek 1 ukazuje, jak lidstvo v současnosti vnímá život. Obrázek 2 ukazuje 
skutečný život. 

Šipky představují život, který k nám proudí ze všech směrů. Tečkovaná čára 
ukazuje, jak mysl blokuje většinu přicházejícího života. Bez mysli, blokující život, 
vnímáme veškerý, skutečný život a vyzařujeme jej zpět. 

Vidět Niagárské vodopády nebo Grand Canyon poprvé v životě je pro většinu lidí 
nezapomenutelný zážitek. Proč je tento zážitek tak výjimečný, když nás přece 
nijak viditelně nezmění. Proč tento zážitek napodruhé nepůsobí stejně, když 
vlastně vidíme tu samou věc? Důvodem je, že se naše mysl pootevře, když 
zažijeme něco mimořádného. 

Pravdou je, že každý moment v životě je mimořádný a je možné být napořád a 
zcela otevřen životu. Je třeba vidět pravdu, abychom porozuměli životu.                                                         

Evidentní je to, co není vidět, dokud to někdo nevysvětlí jednoduše. 
Khalil Gibran 
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Pravda o životě nemění nic v životě kromě lidské mysli. Věci zůstávají stejné. 
Pravda pouze odstraní zbytečné utrpení, konflikt a zmatení ze života.                         

Pravda o životě je vlastně velmi jednoduchá, je pouze složité ji hned porozumět. 

Život: V důsledku záleží na tom, jak se zrovna cítíme. Jak často se cítíme dobře 
a jak často špatně. I naše pocity mají tendenci být v rovnováze, podobně jako 
vše hmotné. Naše nekonečná minulost byla v rovnováze stejně, jako bude naše 
nekonečná budoucnost. Jinak tomu může být pouze tehdy, pokud se staneme 
bytostí duchovní, což znamená dozvědět se pravdu, která změní náš pohled a 
názor na život. Díky tomu začneme žít život jako duchovní bytost. 

Náš život nemusí být nutně v dokonalé rovnováze jako hmotný svět kolem nás, 
protože naše duchovní já, "naše nesmrtelné já", není hmotné a nemusí být v 
rovnováze aby mohlo existovat. Naše hmotné prostředí se v základu změnit 
nemůže, ale my ano. Ovšem abychom to dokázali, je nutné to vědět. 

Nic jiného nebude mít žádný skutečný dopad na náš život, než odpoutání se od 
vyváženého hmotného světa. Takto lze vše změnit. 

Pravda odhaluje, že není potřeba zažít špatné chvíle abychom mohli mít ty 
dobré. Ty špatné se budou stále dít, ale my je budeme  vnímat rozdílně. 

Dobré/Špatné: Když známe pravdu umíme akceptovat obě strany reprezentující 
život, dobrou i špatnou a začít je vnímat jako jednu. Toho lze dosáhnout, když 
porozumíme, co znamená rovnovážná síla. Znamená to, že špatné chvíle v 
životě, budou kompenzovány dobrými. Znamená to taky, že všechny dobré 
chvíle v životě budou vyváženy špatnými. Obě strany se vzájemně vyvažují. 

Když poznáme pravdu, začneme si více vážit dobrých zážitků a naučíme se 
vyhýbat těm špatným. Vědomost o vyváženosti vesmíru nám pomůže se s nimi 
vyrovnat. Víme-li, že čím hůře nám je, tím lépe nám bude, budeme nepříjemné 
zážitky vnímat mnohem radostněji. Nejdůležitější však je, změna perspektivy, 
kterou vnímáme život. Umožní nám to vidět obě strany, života, tedy skutečný 
život.         Nedostaneme pouze 50/50%, ale celých 100%.                                                                             

Tato znalost odstraní všechny důvody ke zlosti, nenávisti, smutku, starosti, 
obdivu, zklamání, obav, dokonce i k přílišnému myšlení. 

Zbaví nás stresu a všech negativních pocitů vytvořené naší myslí. 

Mysl se rozplyne a objeví se skutečný život. 
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Mysl se začne zmenšovat, a život zvětšovat. Jak se mysl smrští, tak se život 
rozvine a poté co se mysl rozplyne úplně, naše vnímání života se stane zcela 
jasné. Nakonec budeme moci mysl používat jen když to bude opravdu nutné, 
tedy jen vyjímečně. Budete schopni přijmout přítomnost života bez ohledu na 
to, co se zrovna děje. Přeměníte se v novou bytost, duchovní bytost, a stanete 
se sami přítomností v nekonečném NYNÍ. 

Chceme rozvinout život, nikoli mysl, jak tomu bylo v šedesátých létech. 

Čím více žijeme v přítomnosti, tím více naplněný život žijeme. Čas se zpomalí a 
my spatříme magii a zázraky, které jsme viděli jako děti. To vše bez neznalosti a 
negativních emocí spojené s dětstvím. Brzy budete schopni život vidět lépe, než 
ditě a nebo jakékoliv zvíře kdy vidělo. Uvidíte opravdový svět, kouzelný svět. 

Naše druhé já: Většina lidí vůbec neví, že mají druhé já. Prvním je mysl a 
druhým duše, oboje vnímáme jako jeden celek, přestože jím nejsou. Způsob, 
jakým tomu porozumět je uvědomit si, že něco musí vnímat myšlenky, které naše 
mysl vytváří. 
 
Co vnímá naše myšlení? 
 
Jedna část našeho já myslí a ta druhá poslouchá. Část která myslí, je mysl a 
část která poslouchá je duše. Ve skutečnosti neslyšíme své myšlenky v našich 
uších, protože naše mysl je přímo v naší hlavě. To znamená, že naše duše 
příjmá vše, co mysl vytvoří stejně, jako bychom to slyšeli. 
 
Přesvěčte se: Zeptejme se sami sebe, co poslouchá myšlenky, které naš mysl 
vytváří zrovna teď? 
 
Je to naše duše, stejná věc, která příjímá veškerý život. 
 
Jak bylo ukázáno na obrázku, lidstvo v současnosti žije jako mysl a proto nevidí 
své duchovní já. Poznej sám sebe, řekl Sokrates. 

                                                             
Musíme znát znát pravdu o životě, abychom poznali pravdu o nás 
samotných. 
 

Perspektiva a vnímání: Ten samý svět je vnímán jinak kočkou a žábou, kočkou 
a psem, psem a člověkem, dítětem a dospělým, mužem a ženou. Vidíme něco 
jiného, než někdo jiný. Všechny perspektivy jsou unikátní. 
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Nevidíme věci tak jak jsou, ale tak, jak je vidíme my. 
 
Lidé vidí a žijí život skrze svou mysl a vnímají a vytváří si svou vlastní 
perspektivu a úroveň uvědomování si. To na pravdě vůbec nic nemění. Hmotný 
svět se nikdy nezmění. Nemůže se změnit a stále existovat, můžeme však 
změnit způsob, jakým jej vnímáme. Perspektiva a vnímání určují, jak jasně a 
pravdivě vidíme život a jak nás naplňuje, či nenaplňuje. Znalost základní pravdy 
umožní lidem vidět svět jasně a být jim naplněn. 

Nemůžeme kontrolovat život, ale můžeme změnit způsob vnímání. 
 
Zvířata, oproti člověku, jsou životem více naplněna, protože jejich mysl život tolik 
neblokuje, zato jsou však omezena perspektivou a vnímáním, se kterým se 
narodí. Lidský tvor je schopen své vnímání podstatně vylepšit. Poznáním pravdy. 
 
Všechny problémy se kterými se potýkáme, pocházejí od lidí, kteří neznají 
pravdu o životě. 
 
Neštěstí: Lidé se rozhlédnou kolem sebe a zamyslí se. Proč je tolik lidí 
nešťastných? Přes velký pokrok, kterého naše společnost dosáhla, lidé jsou stále 
nešťastní. Proč není svět tím nádherným světem, jakým by mohl být ?  

Snaha změnit svět, nezmění nás. 
Nezáleží na tom, jak je naše společnost materiálně vyspělá. Nic se tím nezmění. 
Pouze poznání a pochopení pravdy nás může změnit a tím i vše ostatní. 
 
Pravda transformuje smrtelnou lidskou bytost na nesmrtelnou duchovní 
bytost. 
                                                                

Je tomu tak proto, že pravda nám ukazuje, co vlastně jsme, což mění vše. To 
samé platí pro naše vnímání světa a to ze stejného důvodu. Ukazuje nám život 
nezkresleně, ukazuje nám poprvé skutečný život. 

Opravdový život je dokonalý: Dokonalý život, můžeme vidět i zažít, protože 
takovým ve skutečnosti je. Naše nedokonalá mysl však tento fakt zastíní. 

Z naší současné perspektivy úrovně vnímání je tomu těžké uvěřit, je to ovšem 
pravda. Je to naše vlastní mysl, která znehodnocuje dokonalost života. Vesmír 
musí být dokonalý, aby mohl existovat. Vše by se zhroutilo, kdyby v něm 
neexistovala rovnováha. 
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Nemusíme věřit, když můžeme vědět. 

Přítomnost: Je zajímavé, že slovem "teď " se obecně označuje přítomnost. 
Přítomnost je ultimativní dar, skutečný dar života.Každou vteřinu je nám dána 
přítomnost a budeme ji vnímat navždy. Pouze přítomnost je reálná a můžeme její 
skutečnost vnímat. Náš život je přítomnost, pohybující se v čase. Budoucnost 
neexistuje, dokud se nestane přítomností. 

Život je neustále opakující se přítomnost. 

Stvoření se odehrává v tento okamžik: Naše tělo, mysl a svět kolem něj, je 
vytvářen mikrovteřinu po mikrovteřině. Věci mohou vypadat stejně, ale nejsou, 
vše se neustále mění a je přetvářeno. Náš život i náš svět je vytvářen každým 
momentem. 

Život a vše v něm, je pořád nové. 

Lidé se domnívají, že nejsou dostatečně pohlední, mladí, štíhlí, chytří, bohatí a 
podobně. Žijí na pokraji bludného kruhu, ve kterém bloudí ztraceni, díky iluzi ve 
své mysli. 

Zelenější trávník: Pojetí minulosti, budoucnosti a zkreslená představa 
přítomnosti nutí lidi shánět se po zelenějším trávníku a přítomnosti si ani 
nevšimnou. 

Pronásledujeme obzor: Je to jako pronásledovat obzor, čím rychleji běžíme, 
tím rychleji se nám vzdaluje. Až jednoho dne si uvědomíme, že na něm vlastně 
stojíme. Co jsme se snažili dohnat, je tam, kde jsme a budeme.                                                         

Vše, po čem lidé touží je přítomnost, ale oni to neví, protože ji nikdy neotevřeli. 
Skoro nikdo neví, co to přítomnost doopravdy je. 

Přítomnost musí být náš cíl, protože je to jediná věc, která skutečně 
existuje. 

Buďme kde jsme: Na místech, kde jsme byli, žili a bydleli, v domech, hotelích, 
motelech, obchodech, lázních, je někdo zrovna teď. Na každé ulici, dálnici, řece, 
hoře, jezeře. Někdo se dívá na Sochu svobody zrovna teď. Lidé jedí v 
restauracích, plují na lodích, letí v letadlech, cestují v autech, kamionech, 
autobusech zrovna teď. Lidé mají sex zrovna teď. Lidé válčí a zabíjejí se. Lidé 
jsou kde přišli, dělají co mohou, zrovna teď. Být na jednom místě a dělat jednu 
věc, znamená zmeškat ostatní. Je však hloupost si myslet, že jsme něco 
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zmeškali. Dělat jednu věc znamená zmeškat další, ale jediná věc, kterou lze 
opravdu zmeškat, je přítomnost. Tato vědomost je důležitá protože je velký 
problém, když se lidé snaží být jinde, než kde zrovna jsou a dělat něco jiného, 
než zrovna dělají, což není možné. 

Velké pokušení: Naše mysl se čas od času pootevře a nechá nás okusit 
opravdový život. Poté se opět zavře. Přitom však zanechá vzpomínky příbuzné 
těm, jež jsou velmi těžko realizovatelné, které stojí hodně peněz, úsilí, nebo jsou 
nebezpečné, nebo které naše mysl vnímá jako nové a vyjímečné. Naše mysl nás 
nutí za život zaplatit a nikdy nám jej nenechá zadarmo. 

Uspokojivý život je vždy zadarmo a vždy dostupný, když známe pravdu. 

Naplnění: Je co cítíme, když je naše mysl kompletně otevřena životu. V tom 
momentě jsme plni života. Naplnění životem je pocit, který bychom chtěli mít po 
celý život. Toto naplnění je pocit opravdového štěstí. Doktoři tvrdí, že pocit 
spokojenosti a štěstí je důsledek působení chemických sloučenin v našem 
mozku, což je pravda. Chemické sloučeniny jako endorfíny, adrenalin, serotin a 
dopamin v nás vyvolávají pocity štěstí a umožňují nám dočasně pocítit jenom 
trochu opravdového života. Ovšem jako všechny drogy, jejich efekt je dočasný a 
vyvážený vedlejšími účinky. Pravda vedlejší účinky nemá, není dočasná a není k 
ní zapotřebí drog. 

V tomto animálním světě fyzická bolest a potěšení přijdou a zase odejdou, 
ale vy vždy můžete být naplněni životem, pokud jednou znáte pravdu.                 

Svoboda: Pokud budete svoji spokojenost spojovat s věcmi, kterými jste                                                             
obklopeni, tak budete ve vleku neustále se měnícího prostředí. Ochutnáte trochu                                     
naplnění pouze tehdy, když věci půjdou vaším směrem, když vyhrajete, anebo 
dostanete, co jste chtěli. Spirituální lidé jsou naplněni i když tratí. Pokud 
nebudete spojovat vaší spokojenost s tím co se děje kolem vás, tak můžete být 
naplněni za jakékoliv situace. Skutečná svoboda je schopnost být naplněn 
nezávisle na okolním prostředí. 

Téměř nikdo není svobodný, pouze pravda nás může osvobodit 

Být svobodný znamená osvobodit se od naší mysli, která před námi skrývá 
pravdu. 

Okamžitá spokojenost: Proč požadovat, abychom se cítili dobře? Skutečný 
život je nám dáván celou dobu, my ho jenom musime vpustit dovnitř. Opravdový 
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život je okamžitá a komplexní spokojenost, která nic nestojí. Být svobodný je v 
naší hlavě. 

Tajemství: Většina lidí ví, že nepotřebují věci, nebo aby se “věci” staly, akorát 
neví, jak to funguje. Tajemství je, otevřít si svojí mysl. Bez myšlenek a 
negativních emocí se stane ta samá věc, která se stane když dostanete to, co si 
myslíte, že chcete.  

Stanete se tak smyslný, jak jen můžete být. Stanete se vlastními smysly. 

Můžete se cítit lépe, než kdyby jste každý den vyhráli v loterii. Proč ne? Je to 
pouze stav mysli, nebo spíš stav bez mysli. Je to váš život a vy si z něj berte to, 
co k vám přichází. Můžete být naplněni kdykoliv se vám zachce. Přítomnost je 
zde pro vás. 

Být naplněn, být naplněn životem je opravdový cíl lidstva. 

Vše co lidé dělají, přímo nebo nepřímo, dobré nebo špatné, má být naplněno 
životem. Až poznáte pravdu, tak to jednoduše přestanete řešit a budete pouze 
naplněni životem. 

Prázdný: Jak ukazuje obrázek, mysl neumožňuje poznat realitu (opravdový 
život) a být naplněn. Přítomnost s myslí, která blokuje a třídí není naplňující. 
Nechá vás prázdné, plné žádosti po něčem, co by prázdnotu vyplnilo. Věci, které 
mysl pokouší dělat, aby vyplnila tuto prázdnotu jenom blokují život ještě více. 
Čím více lidé směřují k něčemu, co si myslí že potřebují, tím cítí větší prázdnotu.                                              

Něco tu chybí: Lidé cítí, že něco v jejich životě chybí, protože něco skutečně 
chybí. Opravdový život chybí. 

Dveře: Vaše mysl je jako dveře a pro většinu jsou tyto dveře zavřené. Musíte mít 
skutečně otevřenou mysl, aby jste se dozvěděli pravdu a mohli žít opravdový 
život (přítomnost). 

Život je jako světlo: Světlo obsahuje všechny barvy duhy, my však vidíme 
pouze bílou. Život obsahuje vše co lze vidět v každém okamžiku, ale naše mysl 
nám umožňuje vidět pouze určité věci, když se dějí. Když přijmeme život jako 
celek, je to jako vidět všechny barvy najednou. Stejně jako všechny barvy, viděny 
najednou, vytváří něco zcela jiného (bílé světlo). Vidíme-li kompletní život, vidíme 
něco úplně jiného a nečekaného. Smícháme-li tři základní barvy, modrou, žlutou 
a červenou, nezískáme bílou. To pouze tehdy, když je ve formě světla. Stejně tak 
život a jeho části. Myslíme-li si, že přijmout všechny části najednou bude pro 
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naše smysly šok, stane se pravý opak. Získáme nejčistší a nejjasnější možnou 
zkušenost. 

Našich pět smyslů je více, než jejich pouhý součet. Společně, zcela 
otevřeny, otvírají bránu do jiného světa, jímž je opravdový život. 

Pohlédněme ke světlu: Když nám mysl nebrání, příjmáme plnohodnotný život v 
podobě nezměrné radosti. Tato duchovní radost je zcela odlišná od jakékoli 
radosti světské. Známe-li pravdu, prozřeme a poznáme skutečný život. Toto 
poznání přináší nesrovnatelně větší radost, než veškeré radosti světské. Nejlepší 
slovní definicí této radosti je ´blaženost´. Nebudeme sice balík smíchu od rána až 
do večera a ostatním lidem budeme připadat stále stejní. Vnímat však budeme 
zcela jinak. 

Fyzická bolest a požitek se objeví a zmizí, je však vždy možné být naplněn 
životem. 

Svoboda: Přilneme-li k věcem, které podléhají vlivu okolí, dáváme se na milost 
věčně se měnícímu prostředí a spokojení budeme jen tehdy, když se nám bude 
vše dařit a získáme co chceme. Duchovní lidé jsou spokojeni i s prohrou.  

Nepodřídíme-li naši spokojenost všemu co se děje v okolním prostředí, pak je 
možné být spokojen nezávisle na něm.Opravdová svoboda spočívá ve 
schopnosti být spokojený nezávisle na změnách v našem okolí.                                                    

Svobodu dnes nezná skoro nikdo. Pouze pravda nás osvobodí.                                                           

Staneme se tak smyslnými, jak to jen jde, staneme se smysly samotnými. 

Můžeme se cítit lépe, než kdybychom každý den vyhráli v loterii. A proč ne? Je to 
jen o stavu mysli. Je to náš život. Berme, co je nám dáno, spokojeni můžeme být 
kdykoli. Přítomnost je tu pro nás. 
 
Lidé mohou mít vše, pokud znají pravdu. 

Smrt je součástí života. Je také důvodem, proč se lidé, ve snaze vyhnout se 
smrti, vyhýbají životu. Lidé tak činí podvědomě. Dělají tak přesný opak toho, co 
by dělat měli, nevyhýbat se životu, ale žít jej naplno. Jedině tak lze překonat 
strach ze smrti a smrt samotnou. Poznáním absolutní pravdy a dokonalým 
porozumění života, povýšíme smrt, na nekonečný život. 

Staneme se vším a přesto budeme nade vším. 
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Staneme se vším, protože žijeme v přítomnosti, ovšem budeme nade vším, 
protože jsme nesmrtelní a věční zároveň. Žijeme v našem dočasném těle, ale 
sami jsme nesmrtelní. Jsme limitovaní našimi smysly, ale jsme si vědomi, že vše 
je nekonečné. 

Jen ten kdo žije naplno, je připraven zemřít kdykoli, 
Mark Twain 

Pravda je, co uspěje v testu praktického života. Člověk by měl hledat to co 
je, ne co si myslí, že by mělo být. Albert Einstein 

To co jest: Doslovný význam slova "pravda" je: "To co jest", živoucí pravda je = 
"To co jest". Co jest = přítomnost. 

Pravda minulosti je = "to co bylo". Pravda budoucnosti bude = "to co bude". 
Můžeme vědět pouze "to co je", protože přítomnost, je jediný moment v čase, 
který opravdu existuje. Minulost je vzpomínka, nebo příběh. Budoucnost je pouze 
dohad. Můžeme znát pouze skutečnou minulost a to co se stane v budocnosti, 
když víme, co je "pravděpodobné". 

Když víme, jak funguje život, tak se můžeme dozvědět cokoli.                                

Definice konečné pravdy: Je vědět pravdu o životě a znát základní přírodní 
zákony a podstatu mysli, která před námi pravdu ukrývá. Tak jde přesně a úplně 
pochopit význam slov "To co je". 

Nerozumíme a ani nemůžeme rozumět všem aspektům života, a není to ani 
nutné. Musíme ovšem rozumět jeho podstatě, jeho elementárním zákonům. 

Tento pravdivý fakt se nikdy nemění, protože "to co je" se nemění. Nemůže se 
změnit a stále existovat. Když poznáme skutečný život, začneme skutečně žít. 

Evidentní: Není nic jednoduššího, než znát pravdu, protože je to život sám. Nic 
víc, nic míň. Pravda je přítomnost “NYNÍ”. 

Je to vše pravda: Pravda je jednoduše vše co je, vše co skutečně existuje. Co 
neexistuje, není pravda, co existuje, pravda je. "To co je" existuje, kromě klamů, 
vytvořených naší myslí. 

Pravda je stálá, zášť ji může napadnout, arogance se jí vysmát, ale nakonec 
je stále tady. Winston Churchill 
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2 + 2 = 4. Nerovná se ničemu jinému. Pravdou je, že existuje pouze jediná 
pravda. Věřit, že 2 + 2 = 6 nebo cokoli jiného to nečiní pravdou. Existuje 
nekonečné množství nesprávných odpovědí, ale pouze jediná pravdivá. 

Naděje/Víra: Doufat a věřit, že něco je, nebo bude pravda, to nečiní pravdou, 
pokud nezačneme s pravdou samotnou. Buď něco pravda je, nebo ne. Z 
nepravdy nelze udělat pravdu. Existuje pouze jedna skutečná pravda. 

Víra ve víru: V sebe samu. Víra, náboženství, naděje, přání, symboly štěstí, 
svaté relikvie, pozitivní myšlení, dobré úmysly, modlitby, prokletí, voodoo, magie, 
kouzla, věštci, jasnovidci, jsou jen k tomu, abychom měli pocit, že máme nějakou 
kontrolu nad životem. Jsou to pouze strategie, jak uklidnit mysl. 

Jestliže uvěříme, že pohádka či mýtus je pravdou, nebudeme žít šťastně až 
do smrti. 

Lidé kteří věří mýtu jsou prostředkem proti pravdě. 

Věřit ve věci které neexistujou, je nejhorší věc, jakou můžeme udělat. 

Pobožní lidé chtějí tak moc věřit, že ignorují vědecké důkazy, logický úsudek, 
zdravý rozum i svůj vlastní názor. Náboženské vyznání zneužívá smysl slova 
"pravda". Webstrův slovník definuje toto slovo takto: 

pravda: co je ve shodě se skutečností a realitou 

Velká část toho, čemu věřící lidé věří, se neshoduje se skutečností a realitou. 
Jsou to mýty, pověry a naděje, nikoli pravda. Říkat těmto věcem pravda je 
podvod. Jinými slovy, většina světových tradičních náboženství šíří lež a většina 
to ví. A ti, kteří to neví, provádějí vůli jejich boha, když v pravdě, provádějí vůli 
nepřítele jejich boha, Satana, který je v jejich knihách definován jako největší 
podvodník, král všech lží. 
 
Pravda sjednocuje lidi: Nikoli rozděluje. Dává smysl a týká se všech, kdykoli, 
kdekoli. Je srozumitelná nikoli matoucí, vytváří rovnost, svobodu, mír, lásku a 
pochopení. Jediné, co pravda chce po nás, je uvěřit tomu, co si můžeme ověřit. 

Kdokoli, kdo se o pravdu zajímá natolik, že je ochoten se na vlastní oči 
přesvědčit, co pravda vlastně je, ji pozná. Koho pravda nezajímá, bude 
ztracen, protože si zaslouží, být ztracen. 
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Opičkování: Většina lidí bez rozmyslu říká ostatním, co jim bylo řečeno o 
pravdě. Ti pak slepě akceptují, co jim bylo řečeno, zvlášť když to bylo 
předkládáno jako pravda po tisíce let. Tomu se říká "opičit se". Pravdu z druhé 
ruky by jsme rozhodně měli prověřovat. Věk, kdy se necháváme slepě vést 
vůdci, je u konce. 

Pravda z druhé ruky je něco, čemu se u soudu říká nepřímý důkaz, který je 
nepřijatelný z dobrého důvodu, že se neprokázal a neosvědčil jako spolehlivý. 
Co může být nejzodpovědnější, než říct, že něco je pravda, bez jakýchkoliv 
pochyb, že to pravda je. Dělají to miliardy lidí. 

Nevěřte nikomu, ani mně ne. Ujistěte se sami. Pravdu v životě, musíte 
rozpoznat sámi. 

Jsme na konci něčeho, co můžeme nazvat dlouhou obtížnou cestou. Nyní máme 
možnost ji dokončit a opustit říši zvířat navždy. Jediný skutečný rozdíl mezi námi 
a zvířaty je, že můžeme zdůvodňovat a myslet. A proto důvod musí být to, co 
musíme použít k tomu, abychom se dále vyvinuli.                                                         

Pravda: Nyní známe pravdu, část pravdy a života. Je pouze pět základních, 
podstatných věcí, které musíme znát. Jsou jimi: 

1. Naše minulost. 
2. Jsme nesmrtelní. 
3. Vše existuje v rovnováze. 
4. Nejsme naše mysl. 
5. Přítomnost je vše. 

Jako voda: Jedenáct stránek, které jste přečetli vysvětlují ultimátní pravdu o 
životě. Pouze přečtení jedenácti stránek však nestačí. Pravda je jako voda, která 
proteče mezi prsty. Je třeba ji obklopit. Je třeba ji zahnat do kouta, dříve než jí 
můžeme spatřit a začít s ní žít. Proto je nutné přečíst tuto knihu celou a dělat věci 
o kterých se v knize mluví, abychom si pravdu udrželi a mohli z ní benefitovat. 

Opakování: pokud je něco opakováno, tak to udělá větší dojem a změní váš 
mozek více a to i vaše vnitřní prostředí.Takže, čím více opakování, tím lépe. To 
je důvod, proč některé věci stále opakuji různými způsoby. TV reklamy to dělají 
ze stejného důvodu. 

Tak jako jedna stopa nevytvoří cestu na zemi, tak jediná myšlenka 
nevytvoří cestu v mysli. K vytvoření hluboké fyzické cesty musíme chodit 
znovu a znovu. K vytvoření hluboké mentální cesty musíme znovu a znovu 
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myslet myšlenky, které chceme, aby dominovaly v našem životě. Henry 
David Thoreau 

Prostě: Je důležité zjednodušit způsob, jakým vidíme a známe život, je to jediný 
způsob, jak se dá poznat. Může být téměř nekonečně komplikovaný a pokoušet 
se mu takto porozumět je právě to o co se lidstvo pokouší. Musíme zvolit 
opačnou cestu a poznat ho a vidět prostým způsobem. To je způsob, jak 
můžeme poznat to, co může být poznáno. Nikdy nebudeme znát všechny detaily, 
protože je jich nekonečně mnoho a je nemožné je všechny znát, ale můžeme 
poznat prostý obraz života. A o to se tato kniha pokouší. 

Vše by mělo být tak jednoduché, jak může být, ale ani o trochu jednodušší. 
Albert Einstein 

Co je v této knize řečeno, není jen pouhá teorie, ale průkazná tvrzení. Je to 
pravda, která jde ověřit, z čehož plyne, že se jedná o reálnou a jedinečnou 
pravdu.                                        

Je nutné, abychom se přesvědčili sami, abychom věděli, že víme a zapamatovali 
si to tak dokonale, až se to stane součástí našeho podvědomí. Musíme vidět 
pravdu kdykoli bez přemýšlení a intuitivně ji rozeznat. 

Musíme znát pravdu předtím, než se mysl plně otevře. 

Bez pravdy, nemůže existovat opravdová morálka, spravedlnost, jednota, 
úspěch, svoboda, láska, bezpečí, svoboda, duševní hodnoty, dokonce ani 
přežití. 

Pouze pravda může zastavit války a udělat ze svět ráj, jakým se může stát. 

Přítel všech: Je důležité porozumět, že nechceme nikoho poškodit. Chceme 
chybující lidi a instituce přivést na správnou cestu. My pouze máme ten lék. 
Chceme, aby se lidé napravili, zejména “zlí hoši”. Nejsme ničí nepřítel a chceme, 
aby mezi lidmi panovala láska a ne války. Když lidé žijí v navzájem se 
požírajícím zvířecím světě, hrají mocenské hry, staň se bohatým hry a hry na 
slávu. Když tito lidé uvidí pravdu, tak si uvědomí, že jsou sami sobě tím 
nejhorším nepřítelem. Postupně se změní, protože je to v jejich nejlepším zájmu. 
Změní se ze sobeckých důvodů, což je v pořádku, pokud vidí pravdu života a 
naskočí na cestu, která vede k vytvoření ráje na zemi. 

Společný dělitel: Pravda je to jediné, co může sjednotit všechny lidské bytosti, 
to jediné, co máme všichni společné a nikdy se nezmění. Pro nás všechny, 
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existuje pouze jedno nebe, všichni jíme, dýcháme, rodíme se a 
umíráme... Pravda je univerzální, je stejná pro nás všechny, kdekoli. Vždy byla 
a bude. Nyní můžeme poznat pravdu o životě a smrti. 

Příčina: V dnešní době můžeme použít soudnost, logickou dedukci a extrapolaci 
obecných důkazů k pochopení toho, co není na první pohled zřetelné, 
jako například posmrtný život. Díky pokroku jsme se pochopili a porozuměli 
základní pravdě o životě. Která změní jak nás, tak náš svět. 

                                                  

                                                  Kapitola 2 

 

                Velký Obraz Života - Přítomnost 

 

Superman, člověk který zorganizoval chaos svých vášní, dal styl jeho charakteru 
a stal se kreativnim, uvědomujíc si hrůzy života, uzná život bez odporu. Friedrich 
Nietzsche. 

Pravda ohledně rovnováhy je nejzřejmější na okrajích fyzické reality. Když se 
podíváte na největší věci ve vesmíru, hvězdy a planety, uvidíte že se pohybují v 
rovnovážných kruzích (orbity) okolo sebe.Když se podíváte na nejmenší věci, 
které vytvářejí všechnu hmotu a atomy, uvidíte to samé. Elektrony se otáčejí 
kolem nukleotidů. Tyto okraje jasně ukazují základní pravdu naší reality. Vše se 
otáčí v kruzích. Až se stanete vnímavější, tak začnete vidět, že všechny fyzické 
věci mezi největšími a nejmenšími dělají to samé tak, či onak.Brzy se to stane 
tak jasné, jako den a noc a vy budete znát povahu všeho. 

Na quantové úrovni se věci nedají předvídat, ale tam my nežijeme. 

Změna: Klíčová pravda je znalost vyrovnávajících se protějšků, protože tuto 
pravdu můžete vidět v akci všude, kam se podíváte. Změna, nebo pohyb 
nastává, když části cyklu, nebo systému jsou mimo rovnováhu. Tyto se vždy 
pohnou, nebo se začnou měnit, aby se vrátily zpět do rovnováhy. Příklad: V 
počasí, když máme zónu vysokého tlaku a zónu nízkého tlaku, vzduch v zóně 
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vysokého tlaku se začne pohybovat do zóny nízkého tlaku s důsledkem větru a 
špatného počasí. 

Máme dva typy pravdy, pravdu kterou známe a pravdu kterou prožíváme. 

Pravda mysli je opak skutečné živoucí pravdy. Tyto nemohou existovat společně 
a proto musíme jednu z nich obětovat pro druhou. Lidstvo momentálně obětuje 
život pro mysl. Musíme jít opačným směrem. Musíme začít žít v “tom co jest” a 
přestat o tom celou dobu přemýšlet. Musíme dostat naší mysl z cesty, protože 
blokuje opravdový život. Pokud znáte život, tak o něm nemusíte přemýšlet.                                                

Pravda a život: Když znáte pravdu, tak si můžete naprosto uvědomovat vše, co 
k vám přichází skrze vaše smysly a tak zažít opravdový život. 

Pravda = život, život = pravda. Nejdříve se ale musíte dozvědět pravdu, aby 
jste mohli začít žít opravdový život. 

Čím více budete vidět pravdu, tím více budete vidět život a naopak. Tyto se 
vzájemně podporují a stavějí na sobě a vaše znalost o nich poroste, dokud zcela 
nepoznáte život a sami se tak poté životem stanete. 

Pravda první: Lidé to mají pozpátku. Chtějí znát opravdový život před pravdou a 
výsledek je, že nikdy nemají ani pravdu ani život. Lidé se mohou dostat blízko, 
takže to vypadá, že to mají vše, zejména pak velké hvězdy v showbussinesu. 
Tyto hvězdy vypadají, že jsou plné života a každý chce být jako oni, ale ony vše 
nemají. Dokonce mít 99% není všechno. Potřebujete vše, aby jste mohli udělat 
poslední krok v evoluci a stát se spirituální bytostí. Jak byste mohli kompletně žít 
něco, co kompletně neznáte? Když znáte život kompletně, tak ho potom můžete 
žít kompletně.  

Jak byste si mohli užít život, když nevíte jak funguje? Nikdo není schopný 
si plně užít života, dokud nepozná, proč se věci dějí a kam jejich život 
směřuje. Peníze, sex, sláva, moc, úspěch nebudou fungovat. Pravda je 
jediná cesta. 

Mnoho spirituálních učitelů, kteří tvrdí že jsou osvícení říká, že je třeba zažít život 
skrze meditace atd. Říkají, že pravdu poznáme skrze poznání života. Říkají to 
proto, že sami pravdu neznají. Neznají celou pravdu a proto nemohou říct, co 
pravda je. Tvrdí, že je třeba zažít život, abychom poznali pravdu, protože se zdá, 
že to tak funguje. Ale tak to není. Pokud lidé neznají celou pravdu, tak to 
znamená, že nikdy nemohli život plně žít, protože by museli znát základní 
pravdu. 
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Jak může být někdo osvícený a přitom neznat základní pravdu? Poznání 
pravdy přichází ruku v ruce s osvícením, jinak se nelze stát osvíceným. 

Tato kniha přináší odhalení, která žádný guru, prorok, nebo spirituální mistr 
věděl, takže žádný z nich nemůže být skutečně osvícený. Spousta z nich si 
myslelo, že je a přesvědčili ostatní o tom, že jsou, ale prostě nemohli znát celou 
pravdu života a to je fakt, který si můžete ověřit. Mnoho z nich znalo část 
skládanky pravdy života.                                             

Tato kniha poprvé v historii dodává poslední kousky do skládanky. Spousta 
skvělých proroků v minulosti vědělo, že nebyl ten správný čas a dělali co mohli, 
dokud ta doba nadejde. Ten čas nadešel právě nyní. Já netvrdím, že všichni 
skvělí proroci a spirituální mistři se nestali osvícenými. Stali, ale ne tak, jak si 
neosvícení lidé tohoto světa myslí. Proroci a věštci z minulosti přinesli nová 
odhalení a stavěli na vzájemném pochopení, ale ultimativní pravda života 
nemohla být plně odhalena, až nyní. 

Nyní můžete znát celou pravdu poprvé v historii. 

Najít základní pravdu života a smrti je skutečná mise lidstva. 

Otázka je, proč je nyní tak těžké pravdu vidět a vyjádřit? Něco musí pravdu a 
život skrývat.  

Proč máme takové potíže vidět naší skutečnou přirozenost? Měla by to přece být 
ta nejvíce zřejmá věc, která je. Proč mají lidé tolik rozdílných názorů na to, co to 
vlastně základní pravda je, když by to mělo být zcela evidentní? My všichni 
žijeme ve stejném světě, tak proč ho každý vidí jinak? 

Vaše vnitřní prostředí: Je prostředí pod vaší kůží, uvnitř těla, z vašich smyslů 
dovnitř. V tomto prostředí žije vaše mysl. Ta stojí mezi vaším životem a vaším 
spirituálním já. Je to “věc”, která je vám nejblíže. 

Mysl je tak blízko duši, že spousta lidí si neuvědomuje, že to jsou dvě 
rozdílné věci. Mysl vytváří iluzi, že je spirit. 

Šestý smysl: Lidé mají mají šestý smysl a tím je naše mysl. Máte zrak, sluch, 
čich, hmat, chuť a mysl. Naše mysl je jako smysl, protože naše vědomí, nebo 
spirituální já cítí, nebo zažívá myšlenky naší mysli, emoce, pocity stejným 
způsobem jako světlo, zvuk, pocity, vůně a chutě. To co mysl produkuje, 
dostáváme stejnou cestou, jako to, co obdrží vaše smysly, s tím rozdílem, že to 
co produkuje mysl není pravdivé.  
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Slovo/Život: Vašich pět smyslů vnímá život. Vaše mysl produkuje a posílá věci, 
které nepochází ze života, ale věci, které vyrábí sama. Vyrábí a posílá emoce, 
touhy, myšlenky, vinu, strachy, obavy atd. Vaše mysl blokuje většinu života, která 
k vám přichází a to co neblokuje, tak přeměňuje do myšlenek a pocitů.                                                           

Mění život do jejího mentálního kódu pro život. Vaše mysl se pokouší redukovat 
celý život do slov, abstraktních myšlenek, pocitů a bitů dat. Příklad: Váš zrakový 
smysl vidí růži. Místo aby to k vám přišlo přímo, jako celek, co růže skutečně je, 
tak je to proměněno do slova růže. Poté je to ignorováno, nebo odsunuto jako 
vzpomínka, aniž by vám bylo dovoleno to zažít. 

Upravování vašeho života: Pokud jste něco již viděli, tak vaše mysl už 
nepovažuje za nutné to vidět znovu a nedovolí vám to vidět. Vaše mysl vám 
upravuje (edituje) život. Když vidíte růži skrze mysl, tak nevidíte, jaká skutečně 
je. Vaše mysl to dělá se vším, pokud to nevnímá jako nové, speciální, nebo 
nebezpečné. Tím, že redukuje věci do slov nebo myšlenek, tak mohou procházet 
skrze vaší mysl. Za to však platíme vysokou cenu, platíme vlastním životem. V 
minulosti to bylo nutné, být schopen zredukovat život tímto způsobem, abychom 
byli schopni získat kontrolu nad neznámým a nebezpečným světem. Nyní to však 
již není nutné dělat tímto způsobem většinu času. Nicméně lidé to stejně dělají 
většinu času. Je to jako zlozvyk. 

Tohle všechno se děje mezi vaším spirituálním já a životem. To je ten 
důvod, proč lidé nemohou vidět pravdu a zažít pravdivý život. 

Za to kde jsme nyní, jsme zaplatili vysokou cenu. Nadešel čas, abychom přestali 
dávat veškerý náš život naší mysli. Abychom byli schopni to udělat, tak musíme 
začít vidět věci tak, jako bychom je viděli poprvé v životě. Je to jednoduché, ale 
musíte k tomu znát pravdu, aby jste byli schopni to dělat. 

Opravdové náboženství je skutečné žití. Albert Einstein. 

Převezměte kontrolu vaší mysli: Nyní toho víme již dost a máme dostatečnou 
kontrolu nad naším světem. Již nepotřebujeme opomíjet většinu našeho života. 
Je nutné abychom nyní viděli všechen život a tak viděli skutečné hrozby pro naše 
přežití a stali se spirituálními bytostmi. Nastal čas, získat kontrolu nad námi 
samými a tak získat kontrolu nad naší myslí. Naše falešná perspektiva a 
nedostatek uvědomování si, jsou pro nás největší nebezpečí. 

Největší nebezpečí pro lidstvo je nyní samo lidstvo. 
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Mysl lidské bytosti se stala příliš mocná a nebezpečná, aby byla mimo kontrolu. 
Naše mysl, která nám pomohla v našem přežití bude to, co nás zničí, pokud ji 
nedostaneme brzy pod kontrolu.                                                       

Dobře a špatně: Bez základní pravdy, nikdo z nás doopravdy neví co dělat a 
taky proč a to je velice nebezpečné. Asi o deseti zemích se ví, že vlastní 
nukleární zbraně a je odhadováno, že dalších třicet dva se je pokouší dostat, 
nebo vyrobit. Vlastníme také biologické a chemické zbraně a lidé stále ještě 
nerozeznají, co je správné a co špatné. Zbraňová technika se vyvíjí rychleji, než 
lidstvo. Technologie stále jednodušeji umožňuje méně a méně lidem spáchat 
ohromnou pohromu. 

Jenom chamtivost zničí naše prostředí, pokud brzy neporozumíme pravdě. 

Lidé budou muset poznat hodnotu universální pravdy. To vytvoří jednotu, 
kterou potřebujeme abychom přežili v našem dalším vývoji. Pokud ne, tak nás 
nečeká žádná budoucnost bez ohledu na to v co vy, nebo kdokoliv jiný chce 
věřit. Zbožná a nadějná přání je to, co vytváří nejvíce BS (hovadin) a které 
povedou ke konci lidstva velice brzy. Žijeme ve velice křehkém prostředí a jen 
málo z nás si  uvědomuje v jak křehkém. 

Pravda samotná vydrží, ale zbytek bude smeten, před přílivem času. Musím 
pokračovat nést svědectví pravdy a to i přes to, že budu ostatními zatracen. 
Můj hlas může být hlasem v divočině, ale bude slyšet, až ostatní hlasy 
utichnou, pokud je to hlas Pravdy. Mohandas Ghandi. 

Optimismus je v určitém ohledu dobrý, ale lidé si jsou příliš jisti, že se vše bude 
dobře vyvíjet. To ale není, co důkazy říkají. Bez pravdy není žádná naděje. Proto 
je nezbytné, aby se lidé dozvěděli pravdu brzy. 

Není možné rozlišit, co je správné od špatného bez znalosti, co je pravda a co 
ne. Obrovská síla bez obrovského porozumění zničí většinu toho, co jsme získali 
za tak dlouhou dobu. Možná, že nevyhubíme celou lidskou rasu, ale zcela jistě 
nás to hodí katastrofickým způsobem zpět a to velice brzy. 

Je to jako rychle řídit na horské cestě se zavázanýma očima. 

Mysl vytváří strach, obavy, vinu, lítost, smutek, závist, chamtivost, nenávist a 
další myslí vytvořené negativní pocity, které cítíte. Tyto nekontrolované emoce 
jsou zodpovědné za veškerou mizérii na světě. Musíme si akorát uvědomit, že 
nejsou opravdové/skutečné a ony zmizí. Proč žít s bolestí a utrpením, které jsou 
pouze tvořené naší myslí. 
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Proč nechat naší mysl, aby nám ubližovala? 

Tak jako nemusíte myslet myšlenky, které nechcete mít, tak nemusíte cítit 
negativní emoce a pocity, které vaše mysl tvoří.  

Pokud mysl něco vytváří, tak s tim může i přestat. 

Pokud znáte pravdu, tak nemusíte žít s něčím, co není opravdové. Jediné co je 
třeba, je žít na sto procent s tím, co je opravdové a tak nenechat žádné místo ve 
vašem životě pro cokoliv, co není opravdové. Nahraďte BS mysli pravdou 
života. 

Je to vše o vidění pravdivého života. Mnozí lidé budou muset ještě hodně 
vytrpět, než vůbec začnou doopravdy hledat, ale to není vůbec nutné. Většinu 
utrpení ve vašem životě, vytvořila vaše mysl a většinu potíží světa také. Už jsme 
si toho vytrpěli dost a je načase najít pravdu a božský život a být naplněn. Vše, 
co pro to musíme udělat, je převzít kontrolu nad naší myslí. Věk mysli směřuje 
ke konci. 

Pravda je klíč ke kontrole mysli. 

Slovo “člověk” pochází ze starověkého Sanskrit a znamená “mysl”. 

Lidstvo jsou lidé mysli. 

Mysl je skvělý nástroj, když ho máme pod kontrolou. Problém však je, že většina 
z nás ji nemá pod kontrolou. Naše mysl byla tak užitečná pro naše přežití, že 
jsme ji dali kompletní kontrolu nad našimi životy.  

Začali jsme věřit, že mysl jsme my. Tato lež způsobila, že nás má mysl pod 
kontrolou. 

My nemůžeme být naše mysl, protože naše mysl končí ve smrti, ale my ne. My 
nemůže, protože jsme nesmrtelní, ale náš mozek a mysl nejsou. Naše mysl je 
biochemickou a bioelektrickou součástí našeho těla. Mysl přebývá v mozku, který 
je zničen, když zbytek našeho těla je zničen ve smrti. Zrovna jako počítačová 
data jsou zničena, když hard disk počítače je zničen. Mysl může dokonce být 
zničena ještě před smrtí, například poraněním mozku a nemocemi, jako je 
Alzheimer a další mentální nemoci. Můžeme si být zcela jistí, že nejsme naše 
mysl, protože kdyby zmizela, tak bychom byli stále zde. Byli bychom si stále 
vědomi života, vlastně mnohem více vědomi, naprosto vědomi života. Mysl nám 
život nedává, to my dáváme život mysli. 
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Práce mysli je u konce. Mysl je jako sofistikovaný počítač. Její funkce je 
pamatovat si, učit se, podstupovat a rozumět životu a věcem v něm obsaženým. 
Konečná věc pro mysl je, dozvědět se a pochopit přirozenost samotného života, 
naší skutečnou minulost, potenciální budoucnost a přirozenost přírody. Jak se 
jednou dozvíte základní pravdu, tak je ultimátní práce naší mysli u konce. Její 
důvod pro vývoj je završen. Takto je důvod mysli naplněn. Když je pravda 
poznána, tak je hotovo. 

Pán/sluha: Jak se jednou dozvíme “pravdu mysli” nebo “intelektuální pravdu” tak 
vás mysl už nemůže vzít dále. Mysl potřebuje relaxovat a stát se pouze 
technickým konzultantem. Mysl se musí stát vaším sluhou a přestat být vaším 
pánem. 

Věk mysli: Mysl byla tak velkou součástí našeho světa, že vzniklo celosvětové 
náboženství mysli. Lidé mají víru v mysl. Lidé si myslí, že mysl je klíčem k 
úspěchu ve všem. A to dalo mysli sílu nás ovládat. Mysl se stala Bohem na 
této planetě. 

Víc než mysl: Mysl je král tohoto světa. Téměř všechny instituce, školy, 
bussinesy a vláda propagují a podporují mysl. Tohle vše je v pořádku a dobré, 
pokud si ovšem uvědomujeme, že jsme víc, mnohem více, než naše mysl, 
protože mysl je jenom naše malá a dočasná část. 

Za tvými myšlenkami a pocity, můj bratře, tam stojí všemocný vládce. 
Nepoznaný mudrc, jehož jméno je já. Přebývá v tvém těle. Tvoje tělo má 
větší důvod, než tvá největší moudrost. Friedrich Nietzsche. 

Pravda a život je poslední hranice. 

Používání mysli bylo v minulosti klíčem k úspěchu, ale budeme muset vidět sami 
sebe a změnit sebe, abychom mohli v budoucnosti uspět a dokonce i přežít. Mysl 
bude stále klíčem v dalším kroku v evoluci, ale ne tím, co dělala doposud. Naše 
mysl se musí změnit, abychom mohli prosperovat a přežít.                                                     
Nyní potřebujeme spirituální věk. Náš duch musí být viděn, jako naše mnohem 
důležitější část. Náš duch “spirit” je naše skutečná součást, naše nesmrtelná 
část, to co jsme vždy byli a budeme, skuteční my. 

Vykročit: Vaše mysl musí sestoupit, tak aby vaše opravdové nesmrtelné já 
mohlo vykročit. To je příští a poslední krok v naší evoluci. Naše mysl musí jít z 
cesty, takže se budete moci dozvědět spirituální pravdu, žijící pravdu, skutečnou 
pravdu, pravdu, která je mimo dosah mysli. 
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Mysl: Je pouze nástroj, který by se měla používat, když je třeba. Kladivo taky 
používáte, když potřebujete zatlouct hřebík. A když ho není třeba, tak ho 
odložíte. Mysl je vždy připravena, aby mohla být použita. Křeslo taky použijete, 
když si potřebujete sednout a nenosíte ho s sebou celou dobu. To by vás 
utahalo. Jak se zpívá v jedné písni od Beatles: “Chlapče, tu zátěž budeš s sebou 
tahat pěkně dlouho”.  

Postarat se o business: Nemusíte si dělat žádnou starost ohledně přemýšlení, 
když bude třeba se postarat o business. Jediný problém, který budete mít a který 
jste vždy měli, tak to je příliš mnoho přemýšlení na to, aby jste mohli žít v 
přítomnosti, žít v pravdě a životě.  

Počítače: Nechme počítače, aby za nás přemýšlely. Náš cíl není přemýšlet, ale 
žít a není třeba si dělat starosti, že by to stroje nezvládly lépe. Počítače jsou 
vyvíjeny, takže můžeme méně přemýšlet a více žít. Se znalostí základní 
(ultimativní) pravdy už nejste lidstvo, nebo mysl-druh, protože již nebudete žít 
jako mysl, stali jste se novou bytostí. Začnete žít jako nesmrtelný spirit. 

Je to jenom když zapomeneme vše, co jsme začali poznávat. Henry David 
Thoreau. 

Plný potenciál mysli: Používání naší mysli méně, neznamená, že naší mysl 
nebudeme používat v jejím plném potenciálu. Méně zde znamená více. Čím 
méně blokujeme život, tím více ho známe. Čím lépe známe život, tím lépe nám 
mysl může sloužit. 

Vědět vše: Když je mysl zapnuta na standby (pohotovost), tak je stále ve hře. 
Zcela si uvědomuje život společně s námi. 

Jediný zdroj poznání, je zkušenost. Albert Einstein                                                         

Budete myslet méně, ale budete vědět více, protože budete prožívat mnohem 
více, a to co budete prožívat, tak bude opravdové a ne klam a nebo iluze. Když 
používáte mysl méně, tak děláte to, k čemu je mysl určena a v co se vyvinula, 
aby dělala. Používáte svojí mysl v jejím absolutním potenciálu, pokud ji 
používáte k překonání sebe sama tak, aby poznala opravdový život. 

Přítel nebo nepřítel: Vaše mysl může váš nejhorší nepřítel a nebo váš nejlepší 
přítel. Pokud ji používáte, aby překonala a proměnila sebe sama a uvědomila si 
pravdu a život, tak je to váš nejlepší přítel. Pokud však ne, tak je to váš nejhorší 
nepřítel, který vás rozptýlí a zabrání vám vidět pravdu a pravdivý život, tak či 
onak. 



28 
 
GlobalTruthProject.com 

Pravdivý život: Dostáváte pouze malé procento světla, které vstupuje do vašich 
očí, zvuků, které pronikají do vašich uší, pocitů, které přicházejí zevnitř a zvenku 
vašeho těla, všech vůní, které jsou ve vzduchu a chutí, které jsou v jídle. Vaše 
mysl zkresluje, filtruje, interpretuje a blokuje většinu života, jak je ukázáno na 
obrázku. Až poprvé zažijete život kompletně, tak vás to ohromí. Je to ta nejlepší 
věc, jaká je a může být a je tady v každém momentu vašeho života a čeká, až ji 
vpustíte dovnitř. Budete poprvé skutečně naživu, poprvé zrozeni. 

Pořád máte mysl filtrující vstup života. Nevpustí dovnitř úplně vše. Vpustí dovnitř 
pouze božský život (perfektní život), ale božský život není složen ze všeho, co k 
nám přichází. Vaše mysl musí rozeznávat, jinak by život neměl žádnou definici. 
Byl by to jen proud pocitů a bylo by toho příliš mnoho, příliš mnoho dobré “věci”. 
Mysl, která je schopná rozpoznat pravdu života, ta obsahuje ten nejlepší životní 
zážitek, pravdivý život. Je to mnohem více, než umožňuje mysl člověka, ale ne 
vše. 

Božská mysl funguje jako zvukový equalizér, který kontroluje sílu různých 
nástrojů v hudebním tělese tak, abychom dostali ten nejlepší možný zvuk. Dělá 
to velice jemně a neblokuje tolik, jako animální mysl, ale reguluje vstup. 

Lidé jsou příliš nevědomí, aby poznali, že jsou nevědomí. 

Mají příliš uzavřenou mysl, aby věděli, že jejich mysl je uzavřená. 

Jsou příliš uspaní, aby věděli, že spí.                                                          

Hypnóza: Lidstvo je zhypnotizované. Hypnotizovaný znamená být ve stavu 
částečného vědomí. Problém je, že jsme byli zhypnotizovaní, aby jsme nevěděli, 
že jsme zhypnotizovaní. Jsme jako pod vlivem kouzla, které nás uspalo. 
Potřebujeme polibek pravdy, abychom toto kouzlo prolomili. 

Budete bezstarostní, ale ne bezohlední, jako děti, ale ne dětští, nevinní, ale 
ne ignoranští. Nebudete nic potřebovat, ale budete mít vše. 

Dvě cesty: Jsou pouze dvě cesty, jak vnímat život. Skrze animální mysl, anebo 
mimo animální mysl. Máte tyto dvě možnosti v každém okamžiku vašeho života: 
žít s vaší myslí, nebo žít skutečným životě. Tato volba je vaše. 

Vašich pět smyslů jsou mnohem víc, než jen součet jejich částí. Dohromady 
zcela otevřené, odhalují skutečný život a vy se probudíte z dlouhého spánku. 
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K tomu, aby jste poznali skutečný život, nepotřebujete všech pět smyslů. 
Můžete být hluchý, nebo slepý a pořád ho můžete zažít. Je to jenom o tom, 
dostat naší mysl z cesty. 

Je to pouze změna perspektivy z člověk/spirit na spirit/člověk. 

Skutečný život je vše kromě toho, jak mysl přetváří realitu v iluzi.  

Významné problémy, které máme, nemůžou být vyřešeny na stejné úrovni 
myšlení, na které jsme je vytvořili. Albert Einstein 

Mysl je ten problém: Mysl nemůže vyřešit tento problém způsobem, jakým 
obvykle řeší problémy, protože je to ona, kdo je ten problém a to doposud 
nevěděla. Její samotná přítomnost stojí v cestě životu. Je to právě uvědomování 
si, které nám vzestupně dá schopnost změnit přirozenost mysli, tedy aby se 
otevřela a zůstala otevřená. Bude to vyžadovat určitý cvik, než to budete schopni 
dělat, časem však pro to získáte fortel.  

Dělej co můžeš, s tím co máš, tam kde jsi. Theodore Roosevelt 

Není nutné odejít do jeskyně a zpívat, prostě začněte otevírat svoje vnímání 
kdekoliv jste a kdykoliv můžete. 

Naše smysly dávají naší duši okno do fyzického vesmíru.                                                      

Naše těla mají jen jeden účel a to, podpořit naše smysly. 

Naše těla jsou prostě fyzická podpora pro naše smysly. 

Je to proto, že to jsou naše smysly, které pro nás otevírají svět fyzického života. 
Naše těla pouze podporují a přenášejí naše smysly pro nás. Naše těla a fyzický 
svět, nemají žádný jiný účel pro existenci. My se prostě potřebujeme stát našimi 
smysly.  

Musíte si pamatovat, že cíl našeho života je začít si ho více uvědomovat. 
Jak by to neměla být ta nejdůležitější a nejhodnotnější věc k provedení? 

Nevěřím, že lidé hledají smysl života, jako spíše, že hledají zážitek, že jsou 
naživu. Joseph Campbell 

Věci, které obdržíte skrze svoje smysly, zahrnují celý váš život. Nic více, nic 
méně. Život je vše a není tu nic, než život. 
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Skutečné štěstí je...užít si přítomnost, bez úzkostlivé závislosti na 
budoucnosti. Lucius Annaeus Seneca 

Není to o letech v tvém životě, které se počítají, ale o životě v tvých letech. 
Abraham Lincoln. 

Měli by jste zasvětit svůj život životu, protože život je jediná věc, která 
existuje. 

Přítomnost je jediná věc, která skutečně existuje, tak jak by to neměl být 
náš cíl. 

Vaše maximum: Aby jste mohli udělat příští krok v evoluci, tak tomu musíte dát 
absolutní maximum v tomto životě s tím, co máte k dispozici. Vaše absolutní 
maximum je poznat pravdu a žít v pravdě a životu. To je vše, co musíte udělat, 
aby jste vyhráli tuto hru. Každý okamžik v přítomnosti je dokonalý a 
ucelený. 

Život nemá žádný smysl. To vy mu dáte smysl. Smysl života je, jakýkoliv 
mu připíšete. Být naživu je ten smysl. Joseph Campbell 

Co je život? Je to vše skutečné, nacházející se v přítomnost. Život trvá věčně, 
protože to není ani jinak možné z našeho úhlu pohledu. My také víme, že je život 
v rovnováze a že je absolutně fér pro každou živou věc. 

Překonání: Také víme, jak překonat rovnováhu pomocí pravdy života 
(perspektiva) a takto jsme v procesu překonání bolesti a negativních pocitů a 
emocí tak, abychom mohli být navždy naplněni životem. 

Mohlo by být cokoliv úžasnějšího, nebo nádhernějšího? Jak to mohou lidé 
považovat za udělené? Jak mohou být lidé nešťastní ve světle této 
pravdivé situace? 

Život, který je ve svém high definition a surround zvukem nejrealističtější movie 
které existuje. Má i svoji smell -o- vision, a my jsme v něm hvězdy navždy. Jak 
by se něco takového dalo překonat? 

Dostat se kompletně do života by měl být zřejmý cíl, ale lidé děláním pravého 
opaku zkouší všechno možné, aby mu unikli. Mysl je anti-život, opak života. Je to 
pravda, která umožňuje dostat se kompletně do života a nad něj. “Nad něj” tím 
myslím, být schopen vidět všechen život. 
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Život je to, co se děje, zatímco jsi zaneprázdněn děláním dalších plánů. 
John Lennon 

Životní cíle: Samozřejmě, že máte i jiné plány, kromě hledání pravdy a života. 
Budete však mnohem větší šanci jich dosáhnout, když se vašim primárním cíle 
stane hledání pravdy a života, přítomnosti. To vám usnadní dělat vše lépe. 

Mysl a společnost, ve které mysl dominuje, jsou orientovaní na různé cíle a to je 
dobré v určitém slova smyslu. Potřebujete mít cíle a plány, ale nemusíte o nich 
celou dobu přemýšlet tak, jako to nyní lidé dělají. Pouze si je ustanovíte jako 
vodítko ve svém životě a pak žijete přítomností tak, jak k nim směřujete.  

Absolutní cíl je vždy žít v pravdě a životě, v přítomnosti. 

Budoucnost není tak důležitá, jako přítomnost prostě proto, že ve skutečnosti 
neexistuje. Udržujte pozornost na výhru, pravdivý život. Lidé mají nyní svoje 
priority právě naopak. Soustřeďte se na přítomnost, místo děláním si starostí 
ohledně neexistující budocnosti.  

Je to vše o přijmutí sebe a vaší situace o přijmutí přítomnosti. 

Skutečná láska: Když uspějete a poprvé v životě zcela otevřete přítomnost, tak 
se určitým způsobem cítíte, jako když jste se poprvé v životě zamilovali. Začnete 
si všímat všech těch malých věcí, ptáci zpívají atd. Hodně se vám to líbí a cítíte 
se jako znovuzrození, protože jste znovuzrozeni do opravdového života. 
Zamilujete se do života samotného. A ten vás již nikdy neopustí, nebo se zcela 
přestane dávat . 

Je to skutečná láska, láska která trvá navždy, která nikdy nezemře. 

Když uvidíte skutečný život, tak vše co ucítíte je úžas a zázrak, je to 
povznášející. 

Závazek: Když angažujete sami sebe v této lásce, tak se navždy stanete zcela 
naplněni. Na oplátku to požaduje vaší naprostou odevzdanost, ale nežádá to 
příliš mnoho, když zpět dostanete doslovně vše.  

Vše co potřebujete je láska, ale ne zvířecí láska, potřebujete lásku pravdy a 
života. 

Vše: Když se svěřujete pravdě a životu, tak vlastně svěřujete sami sebe všemu v 
životě. Každá část vašeho nového života, počínaje vaší prací a konče vaší 
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rodinou z toho bude benefitovat. Absolutním odevzdáním se jedné věci 
(přítomnosti) se současně absolutně odevzdáváte všemu ve vašem životě. 
Nemůže to být snadnější. To je něco, s čím můžete začít již dnes. Neexistuje nic 
jiného, než přítomnost. 

2=0: Až skutečně uvidíte protiklady jako celek, tak zmizí a vaše mysl také. Není 
žádné vy a život, nejsou žádné dvě, dokonce ani jeden. Vy jste vše a vše jste vy. 
Znalost vyvažujících se protikladů způsobí, že mysl zmizí, protože si uvědomí, že 
již jí není potřeba, že život je bezpečný, férový a že běží na autopilota. 

Když znáte pravdu, tak nic není tak bezpečného a jistého, jako je život. 

Pravda o je naprostý opak toho, co si lidé myslí, že je, protože přemýšlí na 
fyzické úrovni. Na fyzické úrovni není nic jistějšího, než smrt. Na spirituální úrovni 
je opak pravdou, nic není jistějšího, než život. Proto je pravda tak důležitá, 
ukazuje nám, čím skutečně jsme a co se celou dobu skutečně děje. Pravda nám 
ukazuje, že život je celou dobu dokonalý. Život má naprostou kontrolu a vše 
bude férové a perfektní. Vy a všichni ostatní budete žít vyvážené životy, bez 
ohledu na to, co děláte, nebo neděláte. 

Jediná otázka je, chcete něco lepšího, než je život v rovnováze? 

Nikomu se nedaří hůře, či lépe, než komukoliv jinému. Někteří lidé jsou 
momentálně materiálně nahoře a jiní zase dole, ale to je cyklus a každý dostane 
svoji část dobrého a špatného. Kdyby to bylo jinak, tak by nebylo spravedlivé, že 
ano? 

Když uvidíte celý život, tak dostanete vše a ne jenom 50/50 

Kterékoliv potěšení, které dostanete bez skutečného života bude 
vybalancováno, tak proč ho vyhledávat?  

Jediné potěšení, které chcete dostat, je požehnání, které přichází se znalostí 
pravdy a života a žití v přítomnosti. Je to jediná věc, která má skutečnou 
hodnotu. Stačí dostat svojí mysl z cesty a nechat životu, aby se začal dít a 
dostanete to, co jste vždy chtěli. Dostanete vše, co je a co kdy bude. Tak je to 
prosté. Vědět je jedna věc a dělat to (žít) je věc zcela jiná, ale vědět je začátek. 

Nejlepší věc k tomu, aby jste pravdu našli, je jí hledat. Nemůžete tratit. 
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Probouzení: Vaše kontrolující mysl začne chápat, že nemůže pomoci když je 
aktivní, jako když je v pohotovosti. Začne rozumět co má dělat, aby mohl nastat 
další progres. 

Když vaše mysl začne rozumět, tak vám pomůže poznat pravdivý život, 
začne se sama otvírat, když není třeba. 

Věčný partner: Vaše spirituální já nemůže pro sebe nic udělat. Potřebuje mysl, 
jako partnera, který pomůže věci udělat, včetně otevření sebe sama, když jí není 
třeba. Než vám může mysl pomoci, tak nejdříve musí pochopit, že je problém. 

Řešení je ten problém: Pro vaší mysl není jednoduché pochopit, že je ten 
problém, protože doposud byla řešením všech problémů. K tomu, aby mysl 
porozuměla, že je problém, bude potřebovat nějaký čas, aby si zvykla a aby se 
přeprogramovala. Ona to udělá, její skutečný důvod je sloužit mysli. 

Skutečná perspektiva: Nyní svoji mysl nemůžete vidět, vzhledem k vaší 
perspektivě a úrovně vědomí, protože se díváte na svojí mysl skrze vaší mysl. 
Mysl se pokouší vidět sama sebe skrze sebe. Proto se vaše perspektiva musí 
změnit, než ji můžete vidět jasně. Musíte se dívat z pozice vašeho ducha, 
vašeho skutečného já, aby jste ji mohli vidět. Potom uvidíte jaká mysl je a jaký je 
to protivník života. 

Hledáme to, co se dívá. Vaše mysl nyní stojí před spiritem a potřebuje být 
za ním. Lidé žijí jako člověk/spirit a potřebují žít jako spirit/člověk. Je to jen 
záležitost perspektivy a vědomí. 

Mysl není živá, pokud ji nenecháte vám ukrást váš život. 

Mysl není živá bytost, ale bude se bránit vzdát se kontroly tak dlouho, dokud ji 
budete dávat svůj život. Pokud ano, tak se z ní stane živá bytost a bude zkoušet 
přežít, jako všechny živé bytosti. 

Budete potřebovat čas, aby jste se upřímně poznali. Musíte poznat přirozenost 
své mysli i svého spirituálního já, aby jste poznali základní pravdu. 

Černá díra: Lidské bytosti jsou v současnosti naplněni jejich myslí a proto zde 
není žádné místo pro život. Když mysl vypnete, tak sami sebe vyprázdníte a život 
začne ze všech stran přirozeně proudit dovnitř, aby vyplnil prázdnotu. Černé díry 
nepustí nic ven, narozdíl od spirituální bytosti, která odrazí zase vše ven. 
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Střed vesmíru: Když zažijete život, jak rovnoměrně přichází ze všech stran, tak 
zažijete přirozený život, pravdivý život. 

Stanete se středem celého vesmíru, protože jím skutečně jste. Vesmír je 
nekonečný ve všech směrech, takže nezáleží, kam se pohnete, protože 
vždy budete ve středu vesmíru. 

Můžete říct, že je to dobrý způsob, jak se na to dívat, ale je to víc než to, protože 
je to pravda. Je to jediný pravdivý způsob, jak se dívat na velký obraz života. 

Když já jdu, tak nekráčím jenom po chodníku, ale kráčím skrze střed mého 
osobního vesmiru. 

Náboženství měla pravdu, že jsme středem vesmíru. Galileo, Koperník a Kepler 
měli také pravdu z perspektivy mysli. Ale z vaší vlastní perspektivy, perspektivy, 
která je jediná pro vás důležitá, je, že jste přímo ve středu vesmíru a to je jediné 
místo, kde se v nekonečného vesmíru můžete nacházet. 

První krok: Když si poprvé skutečně uvědomíte, že jste v centru vesmíru a vždy 
budete, tak si také uvědomíte, jak jste speciální. Vy jste vždy v přesném středu 
života. Všechen život, který přichází do vašeho středu, je jen pro vás a nikoho 
jiného. Žijete ve svém vlastním unikátním vesmíru, kde je vše jen a jen pro vás. 
Žití s vědomím, že jste středem všeho, je první krok k tomu se stát spirituální 
bytostí. Je to proto, protože je to nejjednodušší to udělat. Můžete to zkusit klidně 
i teď, s vaší myslí v cestě a s lidmi okolo vás.  

Většina lidí je schopná to hned udělat. Zkuste to hned teď a uvidíte, že je to 
pravda. Uvidíte, že jste skutečně v centru vesmíru. Uvidíte, že život skutečně 
přichází z každého směru a že se to nikdy nezmění, nehledě na to, co uděláte. 

Nezáleží na tom, kde se nacházíte, vaše tělo je váš domov. 

Musíte se toho okamžitě pustit, nebo tu nezbude žádný prostor pro nový život. 
Čím více života vpustíte dovnitř, tím více ho musíte reflektovat ostatním. Stanete 
se zcela naplněni životem, váš šálek přeteče. 

Jak se zpívá v písni Johna Lennona “můžeš vyzařovat vše, co jsi” Můžete 
být vše a vše reflektovat ostatním. 

Když dokážete vpustit vše dovnitř a reflektovat to vše zase zpět, bez jakéhokoliv 
mentálního obtěžování, tak jste dosáhli ultimátní úrovně vědomí, stali jste se 
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spirituální bytostí. Budete zářit a lesknout se životem, jak je znázorněno na 
straně pět. 

Stanete se přítomností. Budete mít přítomnost. Skvělí herci mají to, čemu se 
říká jevištní přítomnost. Stanou se sami životem a audience to vidí. Movie stars 
potřebují přítomnost, alespoň když hrají. Pokud chcete vidět někoho, kdo žije 
přítomností, tak se dívejte na film. Přítomnost je tvořena pomocí žití v přítomnosti 
a reflektováním přítomnosti k ostatním lidem. 

Bariéra mysli: Samotná mysl, která umožnila vidět pravdu, je nyní jediná věc, 
která nám znemožňuje udělat poslední krok, konečný krok v lidské evoluci. Lidé 
nyní žijí, jako jejich falešné, smrtelné mysl-já, a měli by žít, jako jejich pravdivé 
nesmrtelné spirit-já, neboli, pravý opak toho, co žijí nyní. 

Vaše mysl je jako dveře, nebo brána a klíč k ní je pravda. Pravda způsobí, že 
mysl začne s vámi měnit vztah a změní mysl z vašeho nejhoršího nepřítele na 
vašeho nejlepšího přítele. 

Musíte otočit klíčem a otevřít dveře. Nikdo jiný to za vás nemůže udělat. 

Vaše mysl už nejste vy. Je to jen vaše malá část. Už není vaším pánem, stala se 
vaším sluhou. Musí dělat přesný opak toho, v co se se vyvinula (kontroluje). 
Proto je potřeba pravda a nějaké úsilí se osvobodit od mysli.  

Je snazší denaturovat plutonium, než denaturovat zlo z duše člověka. 
Albert Einstein 

Cesta: Musíte udělat pouze jednu věc, naučit se rozpoznat co je pravda (život) a  
co není (mysl). A pak dát svůj život tomu, co je pravda. Pokud to uděláte, tak 
falešné iluze vaší mysli již nebudou déle kontrolovat váš život a vy budete 
svobodní. Přemýšlejte o tom, dokud nebudete zcela této pravdě rozumět a pak 
prostě dělejte, co pravda diktuje a žijte vědomě. 

Pravdivý život je takto prostý, ale většina lidí není nyní schopna vidět 
pravdu. 

Mysl je v tomto světě silnější, než spirit.  

Mysl je dominantní síla: Mysl vždy nakazí člověka žijícího mimo mysl. 
Spirituální člověk nemůže způsobit, aby člověk žijící v mysli zastavil svoji mysl, 
ale člověk žijící v mysli může způsobit, aby spirituální člověk aktivoval svoji mysl. 
Mysl je forma energie, kdežto spirit je jako prázdnota. 
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Skvělé spirity vždy čelí průměrným myslím. Albert Einstein 

V tomto světě má mysl vždy navrch. Jak to je, tak to je, takže musíte být 
osamotě, nebo s ostatními lidmi, kteří znají pravdu, aby jste mohli žít bez mysli. 
Takto bude mnohem snazší žít bez mysli, až se více lidí dozví pravdu.  

Vaše mysl a ostatní mysli udělají vše, aby vás udržely mimo přítomnost a skopli 

z cesty. Vaše práce je nechat to svojí mysl dělat a pozorovat ji a takto vidět, 

co je zač a ona začne postupně slábnout. Časem bude snažší zůstat na cestě.  

Žití s méně vyvinutými lidmi: Představte si, že jste jediný moderní člověk na 

zemi zaplněné jeskynními lidmi. Tak se spirituální člověk cítí na tomto světě. 

Ti největší blázni řídí tento svět. 

Mysli plodí další mysli: Školy, rodina, práce, sociální skupiny, náboženství a 

politické strany jsou všechno mysli vytvářející další mysli k jejich obrazu. Další 

mysli jsou jako infekční nemoci, čím blíže jste jim, tím více vám nakazí vaší mysl. 

Začíná to těmi nejbližšími, nejvíce vlivnými okolo vás, jako jsou přátelé, rodina, 

nadřízení v práci nebo škole. 

Pravda zastaví násilí: Pravda udělá lidi šťastnými a zabezpečenými. Pouze 

nešťastní, nezabezpečení a strachující se lidé bojují. Až budou pravda a život 

odhaleni každému, každý se bude cítit šťastný a zabezpečený a to ukončí 

všechny konflikty. 

Spirituální bytosti nemohli v minulosti vyhrát, ale doba se mění a díky 

celosvětové komunikaci, mohou nyní vyhrát. 

Kolektivní nevědomí: Během několika posledních generací, jsme objevili dvě 

neviditelné síly: elektřinu a elektromagnetické (rádiové) vlny. Před několika sty 

lety, by nikdo nevěřil, že existují. V této generaci objevíme a potvrdíme novou 

neviditelnou sílu, kterou já nazývám kolektivní nevědomá mysl. Je to přírodní 

síla, nebo část přírodní síly, která nám dává kontinuitu z jednoho života do 

druhého. Bez ní by nebyla žádná evoluce. 

Kolektivní nevědomí není živé. Je to pouze část našich myslí, prodloužení 

našich myslí, ale není to oddělená životní forma. Kolektivní nevědomí je něco, 

jako gravitace, které nás všecky spojuje. V náboženství se nazývá Duch svatý.  



37 
 
GlobalTruthProject.com 

Každé prodloužení vědění povstává z provedení nevědomého na vědomé. 

Friedrich Nietzsche 

Jinými slovy, když dostanete svojí mysl z cesty, tak si začnete uvědomovat něco, 

co jste si před tím neuvědomovali. Začnete si uvědomovat něco, co je mimo 

mysl. Můžete udělat kontakt s vesmírnou myslí života.  

Intelekt má jen málo dočinění na cestě k objevování. Zde dochází ke skoku 

ve vědomí, nazývejte to intuice, nebo jak je libo, řešení přichází k vám a vy 

nevíte jak a proč. Skutečně hodnotná věc je intuice. Albert Einstein 

Intuice: Slovo intuice znamená “ Dech Boží”, odkud myšlenky, umění, poezie, 

movies, filozofie, hudba, nápady, odhalení a všechny nové kreativní věci 

přicházejí. Manifestuje se mnoha způsoby, jako talent, intuice a postřehy. 

Inspirace: Inspirace a intuice přicházejí ze stejného místa. Obě jsou manifestace 

kolektivního nevědomí. Když jsou kreativní lidé požádáni, aby řekli, jak dostali 

ten nápad, tak odpoví, že byli inspirováni, měli sen, nebo to k nim přišlo v 

záblesku, atd. Všechny nové, kreativní věci, přicházejí z venku naší mysli. Podle 

definice musí příjít  zvenku naší mysli, aby byly nové. Paul McCartney byl jednou 

tázán, odkud se všechny ty písničky vzaly? On odpověděl “Já nevím, ony přišly 

jakoby ze vzduchu. 

Když ke mě přijde skutečná hudba, hudba ze sfér, hudba, která přesahuje 

chápání, tak to nemá co dělat se mnou. Já jsem jen kanál. Ta radost pro mě 

je, že mi to bylo dáno a že to přepíšu jako médium...To jsou momenty, pro 

které žiju. John Lennon 

Důkaz: Musí tu být vliv zvenčí, protéže nápady mohou příjít k lidem ve stejnou 

dobu. Příklad: jazyky se rozvinuly téměř ve stejnou dobu na celé planetě. 

Náboženství z různých věků a míst mají spoustu společného. Vynálezy, hudební 

a umělecké styly, přicházejí k lidem ve stejnou dobu. To není jenom náhoda. 

Můžete vědět, že všechna skvělá a inspirativní hudba, přichází s kolektivního 

nevědomí, protože kdyby ne, tak by všichni hudebníci, kteří v minulosti napsali 

klasickou hudbu, stále psali klasickou hudbu. Několik z nich to stále dělá, ale ne 

mnoho. 

Skvělé inspirace přicházejí, ale když přestanou, tak není pro hudebníka žádná 

cesta to zvládnout sám za sebe. 
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To jak dobře ovládáte nástroj s tím nemá co dělat. Jak hudebníci stárnou, tak 

lépe ovládají svůj instrument, ale obvykle již většinu svých nejlepších písní měli, 

když byli mladí a neuměli ještě tak dobře hrát. To samé je to s knihami, uměním 

a nápady. Jednou za čas se zrodí takoví jako Beethoven, Newton, Tesla nebo 

Einstein. Tito lidé byli pouze více propojení s kolektivním nevědomím, takže 

obdrželi více inspirace. 

Můj mozek je pouze přijímač, v Universu, kde je zdroj, ze kterého 

dostáváme poznání, sílu a inspiraci. Já jsem nepronikl do tajemství tohoto 

zdroje, ale vím, že existuje. Nikola Tesla. 

Mozart, Tesla and Einstein byli pouze více inspirovaní, než ostatní. 

Einstein měl všechny svoje nejlepší myšlenky v jednom roce, když v jeho mládí 

pracoval jako úředník na patentovém úřadě. On to nazýval magickým rokem, 

rokem skvělých inspirací. Strávil pak zbytek svého života prací, na těchto 

skvělých myšlenkách  a už žádné jiné neměl. Jeho život ukazuje jasně, že skvělé 

myšlenky přicházejí v inspiraci. Tato inspirativní síla přichází a zase odejde. 

Italové nejsou Římané, Řekové již nemají takovou inspiraci, jako za časů Platona 

a Sokrata. Pokud budete studovat historii, tak budete doslovně vidět, jak se 

inspirace pohybuje kolem, skrze rozdílné lidi, místa a časy. Přichází a odchází a 

osobní a nebo lidská moc a skvělost jde s ní. 

Inspirace může přijít a zůstat, pokud se dozvíte pravdu a život. 

Spojení: Být mentálně spojen s gravitací a/nebo se zemským magnetickým 

polem, nebo něčím podobným, není tak nepřirozené. Naše mysli jsou pouze 

bioelektrickou součástí našeho mozku. Gravitace, nebo elektromagnetické pole 

prochází celou dobu našimi mozky. Bylo by velice překvapující, kdyby na nás 

neměli žádný vliv. Gravitace je propojena se vším v nekonečném vesmíru a 

hodně podobným způsobem, jsou více méně, naše mysli podvědomě propojeny 

se vším živým. 

Všechna náboženství, umění a věda jsou větve jednoho stromu. Albert 

Einstein 

Jak já vidím život: V mých knihách uvidíte, že interpretuji ( hudbu, filmy, Bibly 

atd.) z mojí vlastní unikátní perspektivy.  Je často jiná, než autorova interpretace. 

Já vidím vše, jako přicházející ze zdroje, který nazývám kolektivní nevědomí. 
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Náboženství ho nazývají Duch svatý. Já vidím dvě odlišné kategorie. Animální 

(zvířecí) mysl a spirituální (duchovní) mysl. Všechny vědomé žijící formy (lidé a 

zvířata), dostávají svá těla a život z jedné z těchto kategorií, případně kombinaci 

obou. Tyto mysli pronikají veškerou realitou, jako rádiové vlny, ale není to 

energie tak, jak ji známe. Lidé a zvířata jsou naladěni do těchto vln, jako rádiový 

přijímač. Všechna zvířata, kromě lidí a jejich domácích mazlíčků, jsou naladěni 

pouze na animální mysl. Lidé, psi a kočky, dostávají kombinaci obou. Někteří 

jsou více animální, než spirituální a jiní  jsou zase více spirituální, než animální. 

Každý člověk má odlišnou kombinaci. Lidé, kteří jsou schopni vidět pravdu 

života, jsou schopni se více naladit na spirituální kanál, aby se mohli spojit s 

Božskou myslí (ta, která vytváří vesmír). 

Jak jednou zvládnete udělat toto spojení, tak opustíte animální říši mentálně a 

opustíte ji fyzicky poté, co zemřete a znovu se narodíte. A to je ten cíl. 

Nedokonalé: Tato kniha není dokonalá. Kdokoliv, kdo je schopen vidět pravdu 

by to ani neočekával. Důvod je takový, že informace, které ke mě přicházejí z 

kolektivního nevědomí, musí projít skrze mojí nedokonalou zvířecí mysl. Toto 

řečeno, toto je nejjasnější, nejpřesnější a nejkomplexnější vysvětlení pravdy 

života na Zemi. Bylo v soutěži na vrcholu více jak sedm let. Bude navrcholu tak 

dlouho, dokud něco lepšího nebude předloženo v rámci soutěže. Tato kniha by 

měla být čtena často. Opakování je nezbytné, aby se informace dostaly hluboko 

do vašeho podvědomí a změnily tak vaší mysl a život. 

Jako jedna stopa neudělá cestu na Zemi, tak jedna myšlenka neudělá cestu 

v mysli. Udělat hlubokou fyzickou cestu, musíme kráčet znovu a znovu. 

Udělat hlubokou mentální cestu, tak musíme myslet kolem dokola ty 

myšlenky, které chceme, aby dominovaly v našem životě. Henry David 

Thoreau 

Opakování: Je nejlepší si číst tuto knihu znovu a znovu, než číst další knihy, 

které nejsou tak ucelené a přesné. Čtení dalších knih, akorát svede lidi s jejich 

nejlepší cesty. Měli byste si také zkopírovat tuto knihu do vašeho počítače v 

případě, že síly klamu ji odstraní z Internetu. 
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Kapitola 3 

Velký Obraz Života - Minulost a Budoucnost 

 

Zrovna tak, jak jsou dva druhy pravdy, tu, kterou zažíváte a tu, kterou znáte svou 

myslí, tak jsou dva velké obrazy života. Předchozí stránky odhalily veliký obraz 

života prožívaný v přítomnosti. Následující odhaluje veliký obraz našeho 

nesmrtelného života, naší minulost a naší budoucnost. 

Pokud zemřete jako zvíře, tak se znovu narodíte jako zvíře. Pokud zemřete 

jako spirituální bytost, tak jste znovu zrozen jako spirituální bytost. Proto je 

důležité se jí stát. 

Neexistuje žádný soudce, nebo poslední soud, když zemřete. Když zemřete, tak 

jdete tam, kam lidská forma jako jste vy odchází. Pokud žijete jako zvíře, tak v 

příštím životě z vás zase bude zvíře. Pokud žijete jako spirituální bytost, tak jí 

znovu budete ve vašem příštím životě.  

Jak John Lennon řekl:  Je to jako, vlézt z jednoho auta do druhého. 

Duchové: Duše nežijí bez fyzického těla jakéhokoliv druhu. Duši, nebo beztělné 

duše, které mluví s lidmi, nebo straší v domech. Kdyby duchové byli v místech, 

kde lidé umírají, tak by ve všech nemocnicích strašilo. 

Cyklus mysli: Víme, že může trvat tři a půl miliardy let se vyvinout z rostliné 

bakterie v člověka. My jsme ale nemuseli jít celou tuto cestu. Život rostlin není 

vědomý, pouze zvířecí je, takže jsme se dostali na evoluční žebřík asi před 

sedmi sty miliony lety.  

Rostlinný život nemá vědomí, nebo mysl jako mají zvířata. 

Exploze Cambria: Když se život stal vědomým, tak se evoluce začala hýbat 

skutečně rychle.  

Vědomí příměji zaháklo evoluci ke kolektivnímu nevědomí, což ohromně evoluci 

akcelerovalo. Když se podíváte na fosilní důkazy, tak uvidíte, že asi před půl 

milionem let evoluce explodovala na zemi. Život se začal vyvíjet velmi rychle, 
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když to počasí dovolilo. To se stalo jako přímý důsledek vědomí v kombinaci s 

příznivým prostředím.  

Spojit se: Tam, kde jsme nyní, má hodně dočinění s tím, co se stalo před pěti 

sty miliony lety. Od té doby jsme se z jednobuněčných živočichů přeměnili na 

mnohobuněčné živočichy. Udělali jsme to v souladu s tím, abychom mohli v 

budoucnu přežít další změny na planetě. Jednotlivé buňky se spojily, aby 

společně z tohoto kroku mohly těžit a my v tom pokračujeme. 

Bez pravdy je každý člověk sám pro sebe. S pravdou je jeden za všechny a 

všichni za jednoho. Pravda a komunikační technologie nás propojují. 

Lidské bytosti jsou jako velcí jednobuněční živočichové. Nejsme přímo spojeni 

jeden s druhým, ale jsme v procesu, abychom se přímo spojili s universální 

pravdou a pokročilou komunikační technologií, což nám umožní udělat další krok 

v evoluci.  

Spojení: Základní pravda nás spojí a lidská rasa se stane jeden velký 

organismus. To umožní lidské rase možné přežití a přemění nás jako jednotlivce 

ve spirituální bytosti.  

Momentálně jsme na vrcholu evolučního cyklu tohoto světa. Už není, kam jít. 

Buďto zpátky na dno, začít znovu a vyvinout se zpět v člověka, a nebo se 

vyvinout ve spirituální bytost. Jsou pouze tři cesty. 

Vždy bude lépe: Mnoho lidí si myslí, že se jejich život bude stále zlepšovat, že 

se stále více a více vyvíjíme. To je ale pouze zbožné přání, které důkazy 

nepodporují. 

Cyklus našeho fyzického života ukazuje, že se fyzicky vyvíjíme do našich cca 

dvaceti let. Po zhruba dvaceti let věku začneme fyzicky scházet a jde to s námi z 

kopce, takže se věci stále nezlepšují, že ano? Zlepšují se pouze tehdy, když 

poznáme základní pravdu. 

Důkazy ukazují, že vše se pohybuje v kruzích, cyklech. 

Budete muset jít na konec řady, jinak by to nebylo fér, pro ostatní zvířata v 

evoluční řadě. 

Evoluce lineární, nebo cyklická: Všechna zvířata dělají stejnou věc - vyvíjejí 

se. Velká otázka je, lineárně, nebo cyklicky. Jestli lineárně, tak jsme o hodně 
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napřed před animálním životem na zemi. Jestli cyklicky, tak jsme napřed i 

pozadu. Protože jsme napřed, na vrcholu žebříčku a začneme znovu na dně, až 

zemřeme. Musíme předpokládat, že je to cyklus, protože vše ostatní ve vesmíru 

se pohybuje v cyklech. Musíme udělat to, co má nejlepší šanci na to, abychom 

mohli navždy opustit zvířecí říši a dostat se do lepší. Lepší říše je možná, ta, kde 

se navzájem nepožíráme, kde není bolest, strach a smrt. Některá náboženství ji 

nazývají nebe. Mluví pravdu. Poznání pravdy a její šíření je ta cesta. Zvláště, 

když zdravý rozum říká to samé, takže poznání pravdy a její šíření je ta správná 

cesta. 

Pravda diktuje, že jsou pouze tři možné cesty. 

Nejlepší z těchto tří možností je se pohnout, dokud se můžeme hýbat. Pokud 

znovu začnete na začátku evolučního cyklu, tak by jste museli žít v animálním 

světě, světě drápů a zubů miliony životů, dokud by jste se znovu nedostali do 

této pozice. Kdo po tom touží? 

Prošli jsme si tím alespoň jednou, tak proč znova? 

Opustit animální říši a stát se spirituální bytostí je možné pouze tehdy, když jste 

ve velmi vzácné pozici a to na vrcholu. Když si uvědomíte svoji opravdovou 

přirozenost a začnete žít život, jako spirituální bytost, tak se již nikdy nebudete 

muset vrátit do animální úrovně. 

Použij to, nebo o to přijdi: Jediný rozdíl mezi lidstvem a zvířaty, je naše 

schopnost zdůvodňovat a myslet. Z tohoto důvodu, naše mysl musí být to, co 

musíme použít, abychom se mohli posunout dále. Musíme použít to, co jsme 

vyvinuli a co nás oddělilo od ostatních zvířat, aby nás to navždy oddělilo od říše 

zvířat. 

Musíme použít poslední krok, který jsme udělali a udělat ten příští. Jediná 

naše práce je, stát se víc než jsme, dokud ještě můžeme. 

Pokud nevyužijeme naši schopnost poznat pravdu života, tak ji můžeme 

ztratit a možná budeme muset jít na konec řady. 

Ultimátní účel: Pokud jsme jediné zvíře s racionální myslí, tak ji musíme použít 

pro její ultimátní účel. Jsme jediné zvíře, které se může učit a porozumět světu 

ve kterém žijeme. Žádné jiné zvíře ani neví, že jednou zemře.  
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Pro lidstvo může být jen jeden účel a to je překonat lidstvo, vyvinout se dál, 

vyvinout se mimo animální svět. 

Pokud zemřete jako ignorant života, jako zvíře, tak ničím jiným nemůžete být ve 

vašem příštím životě. Musíte se změnit. Musíte se stát něčím víc, než je jen 

chytré zvíře. Jak by to mohlo něco, nebo někdo udělat za vás? Dokonce i lidé, 

kteří žijí dobré a morální životy, jsou stále jen zvířata. Jsou to pouze dobře 

vychovaná zvířata. Kriminálníci jsou zjevná zvířata, ale alespoň jsou v souladu s 

jejich skutečnou přirozeností. Pouze se chovají tak, jak se zvířata chovají. 

Kriminálníci: Kriminálníci žijí jako zvířata. Nejhorší jsou sérioví vrazi, nedávný 

alarmující vývoj v naší společnosti. Sérioví vrazi vlastně dělají to, co je pro 

zvířata přirozené. Všichni zvířecí predátoři, žijí jako sérioví vrazi. 

Přijít o vše: Je přirozené, že všechna zvířata žijí tak, jak vždy žila. Vztah 

predátor/kořist je zvířecí svět. Takže mnoho lidí, půjde zpátky do jejich zvířecího 

já, protože nevidí žádný dobrý důvod, proč nejít, proč to neudělat. Náboženství je 

v současné podobě hloupé. Lidé mu nevěří, ani když tvrdí, že ano, takže nemá 

dost síly a není dostatečně stimulující, aby lidé byli morální a nečinili zlé věci 

ostatním lidem. 

Peníze nebo bohatství naplnění nepřinesou a tak některé lidi napadne, proč 

nemít nějaké animální povyražení? A tak se vrátí zpět ke zvířecímu chování, 

které je vlastně naplní jen na krátkou chvíli, ale stojí je to vše. 

Pouze pravda, může dát lidem pevný důvod, aby byli morální. Také jim dá více, 

než animální naplnění a tak se pozvednou nad úroveň zvířat.V násilném a 

dravém zvířecím chování je spousta zvířecího potěšení a to je důvod, proč to lidé 

dělají. Otázka, kterou by si měli položit je, stojí to všechno za to?  

Každý, dokonce i dobří lidé by si měli tuto otázku položit.   
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Větrací otvory znázorněné na obrázku, je místo, kde byl na zemi nalezen první 

život, skutečné dno našeho evolučního cyklu. Donedávna jsme ani netušili, že by 

se dal najít nějaký život v super horké vodě, míle hluboko pod hladinou moře. 

Potravní řetězec začíná tam dole, kde se bakterie živí na síře, která vyvěrá z 

větracích otvorů na dně moře. Vědci odhalili, že tyto bakterie byly prvním životem 

na Zemi, počátek animálního života na Zemi. 

Tyto větráky se nazývají černé komíny, podle toho, jak vydechují černou a 

horkou vodu obsahující sulfur. Pár decimetrů od větráků je voda mrazivě 

studená. Je tam absolutní tma, protože žádné světlo nedosáhne těchto míst. 

Ušel jsi tu cestu, kdy jsi se stal z červa člověkem, ale většina v tobě, je 

stále červem. Friedrich Nietzsche. 

Obrovští trubicovití červi: Obrovští, krvavě červení trubicovití červi, požírají 

bakterie, které žijí v okolí větracích otvorů. Bakterie vlastně žijí v červích 

vnitřnostech, v břiše bestie, v symbióze s červem.  
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Tito červi dorůstají tří metrů výšky a mohou se dožít přes dvě stovky let. Tato 

zvířata žijí v absolutní tmě, kilometry pod hladinou. Na dně našeho evolučního 

žebříku, je druh bakterie, která žije v břiše červa. Je tam více bakterií žijících v 

jejich břiše, než je lidí na Zemi. To je fakt.  

Pokud se vrátíte na dno evolučního žebříku, tak toto je místo, kam se 

dostanete. 

Budete milionkrát zaživa požírán ostatními zvířaty, dokud se znovu nevyvinete v 

člověka. Už jsme si tím jednou prošli. Museli jsme si tím projít, abychom se 

dostali tam, kde jsme teď.  

Sázka by nemohla být vyšší: Pokud promarníte tuto šanci, tak budete čelit 

milionům let a milionům smrtelných bojů, aby jste se znovu vyškrábali po 

potravinovém žebříku. 

Před deseti tisíci lety jsme opustili jsme opustili tento potravinový žebřík. 

Vrátit se zpátky je ta největší možná chyba a to je právě to, kam se lidstvo v 

současnosti ubírá.  

Nikdy nezapomeňte, čím jsme si museli projít, aby jsme se dostali tam, kde 

jsme nyní. Po miliony let jsme žili v krutém světě. Lidé si musí pamatovat odkud 
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přišli, aby docenili, jaké štěstí mají, že jsou tam, kde jsou a jak jednoduše se 

mohou dostat zpět tam, odkud se nedávno dostali. Pouze několik minut. 

Ti, kteří si nepamatují svoji minulost, jsou odsouzeni si ji zopakovat. 

Musíte znát situaci, aby jste mohli mít výhodu. Co nás odděluje od bestie je, že 

můžeme znát situaci. Můžeme ji znát a opustit ji. 

Musíme také znát pravdu, poté co víme. Problém však je, že většina lidí 

zapomene, že jejich skutečný účel je, uniknout zvířecímu světu. Lidé jsou 

chyceni v jejich každodenních starostech a zapomenou. 

Zapomenout něčí účel je nejběžnější forma stupidity. Friedrich Nietzsche. 

Nejdále od světla: Tamty bakterie jsou nejdále od světla a nejdále od 

spirituálního života, obojí ve vzdálenosti a čase. Způsob, jakým se bakterie cítí, 

je balancován, jako všechen animální život. Co z toho dělá nejhorší věc je to, že 

jste nejdále od místa, kde jste nyní. Tamty bakterie jsou nejméně 700 milionu let 

daleko. To z toho dělá nejhorší místo na Zemi.  

Někdo musí být bakterií, spousty někdo.  Je tu mnohem více bakterií, než lidí, 

mnohem víc. Proč jsou tam, kde jsou a proč vy tam, kde jste? Co udělali, že jsou 

tam, kde jsou? A co jsme udělali my, že jsme tam, kde jsme? Neudělali jsme nic 

a ony také ne. Jsme pouze zvířecí formy života na rozdílných místech evolučního 

cyklu na Zemi. Životní forma se může spolehnout pouze na jednu věc, na které 

záleží a to je, dozvědět se pravdu a život a stát se spirituální bytostí. A to můžete 

udělat pouze tehdy a tam, kde se nacházíme nyní. 

Hodiny života: Kdyby se čas, kdy se život vyvíjel na Zemi zredukoval do dvaceti 

čtyř hodinového dnu, tak by se lidstvo vyvinulo v posledních dvou vteřinách. 

Myslíme si, že být člověkem je hotová věc. 

Jak si můžeme něco takového myslet s tím, co víme? 

Co evoluce znamená: To znamená, že jsme se plazili po této Zemi mnohem 

déle, než jsme po ní kráčeli. 

Byli jsme přesně na té samé Zemi, co jsme nyní. Hleděli jsme na stejnou oblohu 

a viděli ten samý Měsíc, Slunce a hvězdy. Jediný rozdíl je, že jsme byli jiném 
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typu těla. My jsme se z nich vyvinuli, takže je pravděpodobné, že jsme to byli my. 

A pokud jsme to nebyli my, tak kdo? Museli jsme to být my.  

Zrovna tak, jak se dnes díváte skrze oči člověka, tak jsme se dříve dívali skrze 

oči dinosaura. Život vypadal stejně. Jediný rozdíl je, že se díváte z odlišného 

těla. Měli byste si představit, jaké to bylo, žít v jiném těle.  

Když dinosauři vymřeli, tak jsme vymřeli s nimi, chápete to? 

Migrace duší: Tak jak energie nemůže být vytvořena, nebo zničena, tak to samé 

je se životem. Když jedna životní forma vymře, tak další zaplní prázdné místo a 

duše (vy) jde z těla do těla, z druhu do druhu, plaz do savce atd. 

Jak kdysi John Lennon řekl, smrt je jako výměna aut. Když se jeden model stane 

obstarožním, tak je nahrazen jiným, lepším modelem. Život to dělá stejným 

způsobem. Zrovna tak, jak se auta vyvinula s modelu T do dnešních aut, tak se 

animální život vyvinul z bakterie v člověka a řidiči (my), zůstali stejní. Když 

počáteční vědomý život (duše) přišel na Zemi jako bakterie, důkazy říkají, že 

všechen animální život, včetně nás se z nich vyvinul. Ale tyto první duše museli 

přijít od někud jinud, než je Země.  

Většina lidí nevidí, že je tu absolutní důkaz, že duše museli migrovat z 

jiného místa, než je Země. Před čtyř a půl miliardou let, zde na Zemi 

neexistoval žádný život, takže život musel přicestovat z jiného místa. 

Migrace duší potvrzuje, že reinkarnace je pravda. Alternativní teorie, že žijeme 

pouze jednou, nedává žádný smysl. To by znamenalo, že pokud jste byli červ, 

nebo krysa, tak byste museli žít pouze jako červ, nebo krysa, nebo jeden z 

trilionů dalších typů životních forem pouze jednou, za celou věčnost. 

Velké uvědomění: Když čtete knihy, nebo sledujete TV programy o evoluci, tak 

se vždy mluví o zvířatech, jako bychom nebyli jedněmi z nich. V blízké 

budoucnosti, lidé udělají velké spojení a začnou chápat, co důkazy skutečně 

říkají. Přiznání si naší skutečné minulosti, je další velký krok pro lidstvo.  

Skutečná chybějící souvislost: Pokud spojíme sami sebe z naší skutečnou 

minulostí, tak se lidstvo začne transformovat do spirituálních bytostí v evolučním 

mrknutí oka. 
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Většina lidí si nedokáže ani představit, jak dlouho jsme žili jako divoká zvířata a v 

souladu s tím si musí uvědomit, jak je pro nás nové, žít v lidském těle. 

Miliarda je velké číslo: Pokud začnete nonstop počítat, dnem i nocí, sedm dní v 

týdnu a řeknete každé nové číslo každou sekundu, tak vám to bude trvat skoro 

třicet dva let, než napočítáte do miliardy. Zvířecí život na Zemi trval téměř 

miliardu let. A když vložíte tyto vteřiny do let, tak si uvědomíte, jak dlouho jsme 

byli na Zemi, jako jiná forma života. Někdo musel být těmi zvířaty a od té doby co 

jsme se z nich vyvinuli přímo my, tak jsme to byli my. My se nepamatujeme 

žádný z našich předchozích životů, protože když jedno z našich těl zemře, tak s 

ním zemře naše mysl a vzpomínky. Nyní to ale víme a to nás změní. 

Pravda nás osvobodí: My si nemusíme pamatovat, že jsme žili předtím, ale 

nyní víme, že ano a na základě této znalosti musíme jednat, pokud nechceme jít 

skrze evoluční cyklus znovu. Pravda nás osvobodí z animálního cyklu. 

Stroj času: Kdyby jste mohli použít stroj času a jít zpět v čase rychlostí sto let za 

vteřinu, tak lidstvo by trvalo asi okolo dvou minut a lidské tělo asi dvacet minut. 

Dalších 13.8. hodin by jste byli v těle lidoopů a opic. Dále by jste šli zpět asi 

sedm a půl dne rychlostí sto let za vteřinu a ta by jste strávili v těle dinosaurů. A 

po zbytek dalších dvaceti pěti let, rychlostí sto let za vteřinu, byste byli ve 

zvířecím těle pod úrovní dinosaurů. Většinu času by jste žili v oceánu, většinou 

ve formě bakterie, nebo mikrobu. 

Skála na vrcholu Mount Everestu je mořský vápenec, vytvořený skořápkami 

trilionů živočichů, kteří zemřeli na dně oceánu. Když se ta skála formovala, tak 

jsme byli u toho. Některé z těchto ulit by mohly být naše ulity. Tato skála se 

posunula ze dna oceánu na vrchol té nejvyšší hory rychlostí asi dva a půl 

centimetru za rok. A my jsme se během té samé doby vyvíjeli v lidstvo. Byli jsme 

potravou v potravním řetězci až do nedávna. Byli jsme milionkrát zaživa snědeni, 

každým druhem predátora, který kdy žil. 

Žraloci: Obývali tuto Zemi přes čtyřista padesát milionů let, tedy déle, než jiní 

obratlovci. Člověk pouze dvě stě tisíc let a lidstvo (mysl-druh) deset tisíc let. 

Král všech žraloků žil před patnácti miliony lety a měl nejmocnější stisk čelistí ze 

všech zvířat. Jmenoval se Megalodon a měl velikost autobusu. Toto stvoření žilo 

ve světových oceánech miliony let déle, než je člověk na Zemi. Byl to vrcholný 

predátor tak, jako jsme nyní my. V tom světě jsme žili. 
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Byli jsme jimi, ale častěji jejich kořist. Většinou jako verlyby.  Naše duše 

cestovali mezi predátorem a kořistí po miliony let. Náš duch se odrážel od 

predátora ke kořisti sem a tam, od druhu ke druhu v průběhu našeho 

vývoje. 

Ty dinosauří kosti, co stále vykopáváme, byly částí něčího těla před dlouhou 

dobou. Není v tom rozdíl, když vykopeme kostru člověka, který žil před dávnou 

dobou. 

Za milion let by někdo mohl vykopat kosti, které jsou nyní v našich tělech. 

Chápali by ti lidé, že patřili někomu, kdo skutečně žil? Chápali by, že mohli patřit 

někomu z nich? Dokázali by si uvědomit, že třeba kopou kosti někoho z nich z 

předchozího života? 

Důkazy na 100% potvrzují, že to tak je a žádné jiné nepotvrzují opak. 

Jsou tisíce muzeí naplněné důkazy naší evoluce a nejsou žádné jiné důkazy, že 

by se stalo něco jiného. 

Racionální mysl: Racionální mysl je jediná věc, která nás odděluje od ostatních 

nižších zvířat. Pokud ji nepoužijeme, tak nepoužíváme to, co nás dělá speciální a 

nadřazené ostatním zvířatům. Tak se vzdáváme toho, co nás odlišuje od zvířat. 

Pokud nepoužijete racionální mysl, tak nepoužíváte tu jedinou věc, kterou 

potřebujete, aby jste se dozvěděli pravdu a tak mohli udělat další krok v evoluci. 

Důvod je to, co jsme získali v našem posledním kroku v evoluci. To je to, co nás 

dělá lidstvem. Nyní ho musíme použít, abychom mohli udělat další krok a stát se 

spirituálními bytostmi. Použij to, nebo o to přijdi. 

Když doslovně všechny důkazy říkají, že evoluce je pravda a je zde nula procent 

důkazu pro to, že něco jiného se stalo, racionální a upřímný člověk musí přijmout 

tu skutečnost, že jsme se vyvinuli z nižších zvířat. To je závěr, jaký by udělala 

racionální mysl.  

Pokud nemáte racionální mysl, tak to je to, co není v pořádu. Ne evoluce. 

Důkazy jsou svaté: Důkazy jsou ta nejsvatější věc, která existuje, protože 

odhalují pravdu. A pravda odhaluje pravdivý život a ten vás osvobodí. 

Důkazy: Ty kosti jsou nyní nacházeny na naší planetě v zemi, po které chodíme 

a my můžeme na jistotu znát jejich stáří. Jejich stáří dokonale souhlasí s tím, jak 
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dlouho nám trvalo, než jsme se z nich vyvinuli v nás. Vše dokonale zapadá do 

sebe. Kosti jsou ze zvířat, která přímo zapadají do naší genetické linie. Geneticky 

jsme méně, než jedno procento odlišní od šimpanzů a geneticky jsme spojeni se 

všemi zvířaty, co kdy na Zemi žila. 

Dinosauři měli dvě oči, mozek, páteř, srdce, plíce, žaludek, krev, tlamu, dvě uši, 

nos a čtyři končetiny. Měli ty samé základy, jako nyní máme my, lidé. Spali, jedli, 

pářili se, rodili se a umírali zrovna tak, jako my. 

Důkazy říkají, že jsme kdysi byli jimi, že jsme se z nich vyvinuli. A není zde 

žádný důkaz, že jsme přišli odněkud jinud. Takže musíme uznat, že je to pravda, 

pokud se někdy neobjeví lepší důkazy, že tomu bylo jinak.  

Vše v této knize je založeno na tom, co říkají důkazy, nic jiného. 

Nikdy nebudou žádné jiné důkazy, protože to by znamenalo, že ty kosti byli na 

planetě narafičeny, aby nás zmátli a to nedává žádný smysl. My všichni víme, 

jaká je pravda, pouze žijeme v jejím odmítnutí. Pravda je pravda a není tu nic 

důležitějšího. 

Víme, že jsme se po Zemi procházeli v tělech dinosaurů osmset krát déle, 

než v těle člověka. 

Toto je první kniha o fyzické a spirituální pravdě založená na důkazech. 

Je mnoho dalších knih o tom, co je pravda, ale toto je první, která pouze říká, že 

to co říkají důkazy, je pravda. Nic víc, nic míň. 

Je odhadováno, že na Zemi žije asi deset milionů druhů zvířat a že jich může být 

až sto milionů. My jsme pouze jedněmi z nich. 

Pravda je, že lidské bytosti jsou pouze malá větvička na stromu evoluce. 

Náš spirit nebyl jenom ta malá větvička, ale celý strom života na Zemi. 

Lidské bytosti jsou pouze jedním z milionů živočišných druhů na Zemi. Nejsme 

nic speciálního v očích stvoření. Jsme pouze legie žijící ve vlastní mysli a 

vytvořili jsme si mýty, ve kterých se oslavujeme. Jsme vůbec inteligentní 

bytosti? Jsme speciální ve smyslu, že máme racionální mysl a co má být? 

Zejména pokud ji zneužijete a šíříte klam, nebo ji vůbec nepoužijete. 

Život všech nižších zvířat pod lidmi je v základě stejný. 
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Stvoření si oblíbilo jiné formy života mnohem více, než lidské bytosti. Bakterie 

jsou nejdominantnější forma života na planetě. Ve skutečnosti je to jejich planeta. 

Mikrobiotický život zde byl nejdelší dobu a je ho více, než čehokoli jiného. 

Pokud lidstvo zničí samo sebe, tak bakterie přežijí a evoluce může začít 

znovu. 

Bakterie začínají být rezistentní ke všem antibiotikům a tak můžou vyhubit v 

blízké budoucnosti celé lidstvo. Mimo dohled může být mimo mysl, ale pravda je 

taková, že bakterie jsou všude, naživu a vědomi si života. Pokud se na ně 

podíváte skrze mikroskop, tak se přesvědčíte sami. Krmí se, tráví jídlo, rodí se, 

umírají, množí se, spí, vyhýbají se agresivním stimulům, zrovna tak, jako my. Tak 

co nás dělá rozdílný? Naše mysl? My používáme naší mysl, abychom mohli 

bojovat ve válkách, zničit naše životní prostředí a klamat sami sebe. Jeden ze 

způsobů, jak se rozhodujeme je, že si myslíme, že jsme oddělení od ostatního 

zvířecího života na zemi. My jsme byli jimi a můžeme být znovu. 

Jediný rozdíl je, že se můžeme změnit, pokud se dozvíme základní pravdu. Jsme 

pouze rozdílní ve znalostech a schopnosti chápat svět kolem sebe. Pokud 

ohledně toho nic neuděláme, tak mezi námi není žádný rozdíl a zůstaneme 

zvířaty, akorát ne na vrcholu potravinového žebříku. Kolo života se stále točí. 

Promarnit naši výhodu: Být myslícím zvířetem je jenom malý rozdíl, ale tenhle 

malý rozdíl může udělat veškerý rozdíl, pokud ho využijeme. Proto nechceme 

promarnit naši inteligenci a to tím, že budeme mýty považovat za pravdu. To činí 

naší inteligenci bezcennou.  

Vidět jasně: Evoluce v akci je ta nejděsivější věc, která tu je. Příroda je 

nádherná, ale také jatka, jíst a být sněden. Pokud každý skutečně uvidí, co se v 

přírodě děje, tak to vystraší lidi, aby se stali něčím jiným, než zvířetem. Skutečná 

znalost přírody, nás vyvine z toho ven. Znalost přírody, evoluce a naší skutečné 

historie, nám umožní opustit zvířecí říši.  

Kolo života: Byli jsme všude tam, kde všechen život byl v minulosti. Museli jsme 

tam být, abychom mohli dnes být tam, kde jsme. Museli jsme se z nich vyvinout. 

A budeme tam znovu, pokud se nestaneme spirituální bytostí a neopustíme 

zvířecí evoluční cyklus. Životní forma zůstane na vrcholu jenom tak dlouho, jak 

se kolo života otáčí. 
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Vzácný/ štěstí: Na vaší kůži a uvnitř vašeho těla je více bakterií, než je lidí na 

světě. Tento fakt by měl zdůraznit, jak vzácné a šťastné je být člověkem. 

Pravda je to, co vás osvobodí ze zvířecího světa. 

Pravda je to, co vypadá, tak jak vypadá a racionální a upřímní lidé to ví. 

Pravda není krásná pohádka. Bylo to nepředstavitelně dlouhé a brutální. 

Vrchol: Asi před deseti tisíci lety se stalo něco, co vše změnilo. Byl to počátek, 

kdy lidé začali žít na jednom místě městech a velkoměstech. Byl to začátek 

primitivní civilizace. Byl to také začátek agrokultury, farem a domestikace zvířat. 

Byl to konec lovců a sběračů, tedy způsobu života, jakým lidé žili po dobu sto 

devadesáti tisíc let. Byl to počátek úplně nové životní formy. 

Slova, jazyk a myšlenky se vyvinuly do té podoby, že jsme navázali spojení s 

kolektivním nevědomím, poprvé na úrovni naší moderní mysli. To umožnilo 

obdržet vědomosti skrze inspiraci a logiku. Technický progres nezačal dříve, jak 

před sto lety. My jsme se z lovců, sběračů dostali tam, kde jsme nyní v 

evolučním mrknutí oka. 

Asi před pěti až šesti tisíci lety, mysl dosáhla  kritické masy. Války a další faktory, 

přinutily lidi opustit vesnice a shromažďovat se ve velkých městech, zejména 

proto, že byli třeba pro velké armády. To zařadilo vysokou rychlost našemu 

technologickému vzestupu. Začali se stavět všechny ty veliké monumenty, jako 

pyramidy a dobyvačné armády začaly putovat po Zemi. 

To byl začátek toho, co nazýváme moderní civilizací. 

My jsme se vyvinuli a pokročili v posledních deseti tisících letech více, než za 

předchozích sedm stovek milionů let. Abychom to mohli udělat, tak jsme se 

museli stát novou životní formou. 

Lidské bytosti se stali v podstatě novou životní formou: Lidstvo. 

Ve velice krátkém čase jsme se stali novou životní formou a to samé se děje i 

nyní, jen o mnoho rychleji. Lidstvo dosáhlo nového vrcholu. Konce jedné životní 

formy a začátku nové. 

Vnitřní proměna: Před asi deseti tisíci leta jsme získali moc měnit naše 

venkovní prostředí a v průběhu toho času, jsme si ho přizpůsobili, aby 
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vyhovovalo našim potřebám. Nyní nastal čas, abychom změnili naše vnitřní 

prostředí, naší mysl. 

Konečný krok: Ačkoliv jsme před dvěma sty tisíci lety měli jednoduché nástroje 

a fyzicky jsme byli stejní (mozek, velikost, atd) a v zásadě jsme nebyli odlišní od 

ostatních zvířat. Asi před čtyřiceti pěti tisíci lety, jsme udělali náš první skutečný 

krok ze zvířecí říše, ze světa masa. Začali jsme používat jazyk, měli 

představivost a používali základní zdůvodňování. To byl první vrchol a stalo se 

to proto, že jsme se v té době zahákli do této úrovně kolektivního nevědomí, 

takže se to přihodilo téměř všem lidským bytostem v téměř stejnou dobu, 

přestože byli rozprostřeny po Zemi a nebyli mezi sebou v kontaktu. Asi před 

deseti tisíci lety jsme udělali druhý krok, druhý vrchol a stali jsme se lidstvem 

(mysl-druh). Nyní jsme na cestě udělat třetí a poslední krok.  

Třetí vrchol: Lidstvo je na cestě završit to, v co jsme předurčeni se vyvinout. 

Lidská rasa se chystá proměnit v novou lidskou formu již potřetí. Vyvineme se z 

lidstva mysl-druh, do spirit-druh. Staneme se spirituální bytosti. 

Věda nevidí základní pravdu, protože se skutečně nedívá. Jsou ztraceni v 

nekonečných a komplikovaných částech života a vůbec se nedívají na prostý 

celek života, velký obraz, který zahrnuje vědomí. 

Záměr: Cesta do opravdového života se nedá promyslet, protože nemůžete 

pomocí myšlení vypnout svoji mysl. Je to v rozporu s okolnostmi, ale musíte to 

chtít. Musíte to hledat celým vaším srdcem, aby to přišlo. Musíte mít víru v 

pravdu, aby ta přišla. Záměr vás spojí s kolektivním nevědomím, které některá 

náboženství nazývají Duch svatý. 

Ve vesmíru existuje nezměřitelná a nevysvětlitelná síla, kterou šamani 

nazývají záměr a absolutně vše, co existuje v celém kosmosu, je spojeno 

se záměrem spojující linkou. Carlos Castaneda 

Nechápou to: Mnoho lidí věří starým tradičním mýtům, dokud neumřou a to 

dokonce i poté, co se dozvěděli mnohem přesnější interpretaci pravdy. To se 

děje proto, že ještě nejsou připraveni udělat poslední krok v evoluci. 

Lidé vidí jenom tehdy, když jsou připraveni vidět. Ralph Waldo Emerson 

Nemůžou prostě ještě základní pravdě porozumět. Budou se tedy muset vrátit 

jako  člověk, na úrovni mysl-druh ještě několikrát. 
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Vrchol zvířecího cyklu: V příštím životě se můžete vrátit, pokud nebudete 

rozumět základní pravdě a nebo pokud se ji nedozvíte, buď jako muž, nebo jako 

žena. Většina lidí v minulosti nemohla znát základní pravdu. Vrcholu animálního 

evolučního cyklu jste nedosáhli do té doby, dokud neuslyšíte základní pravdu a 

přitom ji nebudete rozumět. Lidé jsou tam, kde jsou. Nižší zvířata nemají žádnou 

šanci rozumět základní pravdě a to samé je to s méně vyvinutými lidmi. Jinými 

slovy, pokud nevíte, co děláte, tak nakonec dostanete další šanci. Avšak, pokud 

se dozvíte a rozumíte základní pravdě, tak toho musíte využít, dokud máte šanci, 

a nebo zaplatit ultimativní cenu. 

Křižovatka: Pokud jste se dozvěděli základní pravdu a rozumíte jí, ale 

nezačnete v ní žít, tak jdete na dno evolučního cyklu poté, co zemřete. Dostali 

jste svoji šanci a zahodili jste ji. 

Skoro celé lidstvo v této generaci,bude znát základní pravdu, alespoň tu 

čtenou. Co udělají s tím, co se dozvěděli, zpečetí jejich osud. 

Pokud čtete tuto knihu, tak jste slyšeli základní pravdu, protože jsem vám jí řekl. 

Pouze vy, můžete vědět, jestli ji rozumíte a co znamená. 

Neodpustitelné: Pokud chápete co pravda je a alespoň se nepokusíte udělat 

příští krok a žít v pravdě, tak odmítáte pravdu a život a není horší chyby, kterou 

by jste mohli udělat, není horší způsob, jak si ublížit. Poté, co zemřete, tak se 

znovu narodíte na dně oceánu, na dně potravinového žebříku. To se klidně může 

stát v příštích několika minutách. Je těžké tomu uvěřit, ale je to to, co důkazy 

říkají. Pravda je velice vážná záležitost. Může vám požehnat, na velice dlouhou 

dobu a nebo zatratit, na velice dlouhou dobu. Musíte se hnout směrem nahoru, 

dokud máte šanci, nebo jdete automaticky dolů. Lidstvo je na vrcholu zvířecího 

evolučního cyklu, takže, pokud se pohnete nahoru, tak jdete celou cestu nahoru, 

pokud dolu, tak taky celou cestu dolu. Jste nyní na křižovatce. Kterou cestou se 

vydáte? 

Vše, co lidé musí udělat, je vidět pravdu. Nic jiného se po nich nežádá. 

 

 

 



55 
 
GlobalTruthProject.com 

Kapitola 4 

Nebe: Poslední Krok v Evoluci 

“Nebe” 

Příští a poslední krok v naší evoluci 

 

Většina lidí nedokáže vidět zvířecí svět jasně. Ten, kdo ho může vidět jasně, tak 

vidí, že je tak hrozný, jak jen může být. Tedy, pokud si nemyslíte, že být přinucen 

hladem zavraždit svoji příbuznou bytost a sníst ji, je krásné. Zvířecí pravda je tak 

odporná, jak jen může být a spirituální zase tak krásná, jak jen může být. 

Viděním pravdy obou říší, pohání evoluci zvířat do spirituálních bytostí. 

Pokud se stanete spirituální bytostí, tak budete žít ten nejlepší život, jaký je zde 

možný. Poté, co zemřete, tak půjdete na místo, které některá náboženství 

nazývají nebe. To je místo bez bolesti, kde je každý naplněn a kde jsou jen 

pozitiva a žádná negativa. 

Vyvinout se mimo bolest: Když zemřete a jste znovuzrození, tak fyzická část 

našeho mozku a nervového systému vytváří a posílá nám bolest, strach a další 

negativní aspekty našich současných životů, už nebudou součástí našeho 

nového těla. Prostě se vyvineme bez nich. Budeme cítit pouze tolik bolesti, 

abychom věděli, že jsme nemocní, nebo zranění. 

Krutá fyzická bolest nebude existovat, nebo bude možná v tělech, která 

nebudou pro to zapojená. 

Ta část mozku,která je za to zodpovědná, za bolest a další nechtěné pocity, 

prostě nebudou v našich nových tělech. Budeme pevně zapojeni pouze pro 

potěšení a naplnění. Fyzické potěšení přijde a zase odejde v tomto životě, ale 

není zde žádná krutá bolest, nebo nechtěné pocity a emoce a my budeme vždy 

naplněni životem. 

Pouze potěšení: Budeme se rodit do těl, která umí cítit potěšení lépe, než ho 

dokážeme cítit nyní, ale naše těla nebudou schopná přijímat negativní stránku 

života. Budeme stále cítit motivaci dělat věci, protože budem stále chtít cítit 

potěšení s tvoření určitých věcí. Spirituální život nepotřebuje cukr a bič (potěšení 
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a bolest), pouze potěšení. Potřeba jíst a množit se v kombinaci s přírodním 

prostředí, bude kontrolovat co děláme, zrovna jako nyní. Jak jsem již poukázal, 

fyzický vesmír se nemůže změnit a existovat. 

Strach/bolest, motor evoluce: Už nebudeme více potřebovat krutou bolest, 

smutek, strach a další negativní emoce k tomu, aby jsme se vyvinuli. Už jsme si 

prošli strachem a bolestí poháněnou evolucí. Je to zvířecí strach z bolesti a 

smrti, který je motivuje se vyvíjet a lépe se tomu vyhnout. Je to ta hlavní síla, za 

celou zvířecí evolucí. A nyní to pohání vývoj lidstva v proměnu ve spirituální 

bytosti. Poté, co znáte základní pravdu, tak je evoluce u konce a už více 

nepotřebujete strach a bolest. Už více není třeba cítit bolest, strach a další 

negativní aspekty života, které jsme potřebovali k vývoji. Tím pádem schopnost 

zažívat negativní aspekty života budou vyřazeny ve změně z vašeho 

současného těla na nové spirituální. 

Příroda nikdy s ničím neplýtvá: A pokud něco nepotřebujete, tak to mít 

nebudete. Pokud jednou znáte základní pravdu, tak už více nepotřebujete 

negativní část života, takže ji mít nebudete. V příštím životě budeme mít všechna 

pozitiva s jenom tolika negativy, aby to mohlo život definovat. Negativa jsme 

museli mít v minulosti v souladu s tím, aby to podněcovalo naši evoluci až do 

bodu, kdy všichni budeme schopni vidět pravdu a život a tam jsme nyní. 

Díky genetickému inženýrství a další pokročilé medicíně se zastaví stárnutí na 

úrovni brzké dospělosti a nikdo nebude umírat na nemoci. 

Žít tisíc let: Náš život se velice prodlouží a nikdy nezestárneme, protože stárnutí 

je choroba a my ji vyléčíme. Medicinské důkazy a zákon pravděpodobnosti říkají, 

že náš život bude pravděpodobně trvat tisíc let. Použijeme genetické inženýrství 

ke zpomalení stárnutí do dospělosti, takže naše dětství bude trvat tak dlouho, jak 

si budeme přát. Takto si budeme moci užít dětství mnohem delší dobu. Krátký 

život byl nutný pro biologickou evoluci. Když dosáhnete vrcholu toho, čeho je 

biologie schopna, tak už není třeba, aby byl život krátký. Biologicky jsme se 

vyvinuli skoro tak daleko, jak je to přirozeně možné. Věda nás nyní vyvine fyzicky 

dál.  

Mentálně se vyvinete poté, co poznáte pravdu a to je tak daleko, jak je to možné. 

Genetické inženýrství bude síla, která nyní bude zodpovědná za fyzickou evoluci. 
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Nehody se budou stávat i v nebi a lidé budou stále při nehodách umírat. Naše 

fyzická těla budou stále smrtelná, jako nyní. 

Nikdo skutečně nechce tělo, které neumírá. Nastanou situace, kdy budete chtít 

mít možnost se dostat ze svého těla a začít znovu v novém. Pokud jste např. 

zaživa pohřbeni při zemětřesení, nebo lavině, tak by jste určitě v této pozici 

nechtěli zůstat navždy, že ano? Nebo když jste chyceni v ohni, tak byste nechtěli 

hořet hodiny a pak žít ve spáleném těle navždy? Tyto věci se můžou a budou dít, 

takže fyzická smrt je nutná. 

Lidé fyzicky nezestárnou více, jak do asi osmnácti let věku, ale eventuelně může 

být vaše tělo zničeno, že už nepůjde opravit. A vy budete vděční, že ho budete 

moci vyměnit za zbrusu nové. V nebi nebude žádný strach ze smrti. Smrt a 

narození bude vnímáno jako jedna událost, což skutečně jsou. Budeme žít život 

s vědomostí, jak život a smrt skutečně fungují poprvé v historii. To udělá celý 

rozdíl. 

Chuť smrti: Když zemřete v nebi, tak se znovu v nebi narodíte a začnete nový 

život. A tak to bude navěky. Když náboženské knihy říkají, že budeme žít 

navěky, neochutnáme smrt atd., tak tím myslí spirituální smrt. Již nikdy se 

nebudeme muset vrátit do života, jako žijící mrtvé lidstvo nyní. Fyzická smrt je 

součástí dokonalosti. 

Technologie v nebi: Technologie v nebi se bude neustále zlepšovat. Vše, co je 

možné udělat, tak uděláme. Navážeme kontakt s mimozemským životem. 

Necháme si všechny staré věc, které máme rádi, jako hudba, klasická auta, 

motocykly, oblečení, domy, atd. To nejlepší ze starého bude smícháno z novým.  

Přírodní pohromy se budou stále dít. Příroda bude v naprosté kontrole našich 

životů, zrovna, jako teď, takže naše životy se budou měnit spolu s ní. Příroda 

zůstane stejná, včetně příležitostných přírodních pohrom. S tím si ale v nebi 

neděláte starosti. To slouží pouze k tomu, aby byl život překvapující, zajímavý a 

romantický. To co dělá život dobrodružným, je příroda. Život je příroda a až ho 

uvidíte jasně, tak zjistíte, že je to kouzelné království. Budete žít život o jakém 

nyní můžete pouze snít. Když budete žena, tak budete krásná, muži budou 

pohlední. Každý bude mít téměř dokonalé tělo. Každý je nebojácný, mladý, 

zdravý, odlišný a kompletně naživu. 

To je tak, jak to může být, mělo by být a bude pro ty, co poznají pravdu. 
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Všechno, dokonce i hmyz, ryby i bakterie se dostanou do permanentního nebe, 

místa, kde nejsou žádní predátoři, kde žijí pouze býložravci a rostliny. Bude zde 

pouze limitovaná bolest a lítost. 90% času budeme úplně naplněni a 10% času 

téměř úplně. Je to tak, jako to může být, mělo by být a bude. 

Jediná otázka je, kdy se to stane. Já hádám, že v příštím životě, nebo tak brzo, 

jak to bude možné. 

Bude tu nebe na Zemi, otázka je jenom, kdy se to stane. Mohlo by to trvat dvacet 

let, nebo dvacet milionů let. Na tom nezáleží, protože, až zemřeme, tak se tam 

narodíme a z naší perspektivy neuběhne žádný čas. Každý, kdo jako prorok 

pracoval dost dlouho, aby změnil sám sebe, tam bude. Ostatní se vrátí do 

zvířecího světa v budoucích generacích, kde bude mnohem více lidí, tisíce, 

dokonce miliony pracovat na šíření pravdy a budování nebe na Zemi. 

Bez predátorů, život na zvířecí úrovni by se reprodukoval, dokud by 

nespotřeboval všechny potravinové zdroje a pak se vyhladověl k smrti, což je 

skoro stejně zlé, jako být sněden zaživa. Život, který zná pravdu života, bude 

kontrolovat svoji populaci a nikdy se nepřemnoží. To je ten důvod, proč pravda 

vytvoří nebe, má praktickou hodnotu.  

Stále se budeme snažit vyhnout smrti: Nebude to tak hrozné, jako nyní, ale 

stále to bude věc, které se budete chtít vyhnout nejvíce. Ten rozdíl je v tom, že 

se jí už nebojíte a není to bolestivé, takže v nebi to dělá život jen více zajímavým. 

Smrt nebude zraňovat, nebo se jí budeme bát, ale pořád to bude hlavní 

přerušení vašeho života a budete se  jí tak snažit vyhnout, jak to bude možné. 

Smrt je opak života a tak se mu život bude snažit vyhnout, když to bude možné. 

Fyzická smrt je čas od času nutná aby byl život dokonalý.  

Když znáte pravdu a život, tak byste neměnili způsob, jakým život funguje, 

ani kdyby jste mohli. 

Budete navždy mladí, silní, zdraví, krásní, nebojácní, chytří, vtipní, unikátní, 

legrační a navždy kompletně naplněni. Je to tak dobré, jak to může být a lepší, 

než si dokážete představit. Láska bude navždy reflektována v lásce. 

Právě nyní jsme v pozici, kdy můžeme jít na to nejlepší, nebo nejhorší 

místo. 
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Když znáte pravdu a život, tak nepotřebujete žádné morální zákony, protože 

spirituální lidé přirozeně dělají morální věci. Jednají s ostatními tak, jak by chtěli, 

aby oni jednali s nimi. Každého vidí tak, jako by to byli oni sami, vidí je pravdivě. 

Nyní je ten čas: Konečně nadešel čas vidět to, co bylo před námi utajeno. 

Nastal čas, konečně složit poslední kousky skládačky tak, aby lidé poprvé mohli 

vidět pravdu a život jasně a kompletně. Technologická evoluce, tak jako Internet 

a další formy masové komunikace vyspěla natolik, že může dosáhnout téměř 

celé lidstvo. 

Jedna mysl: Je jediný důvod, proč se celosvětová komunikační technologie 

vyvinula. Celosvětová Internetová síť je lidská snaha spojit všechny mysli na 

vědomé úrovni a vytvořit jednu vědomou kolektivní mysl. Telefonní linky a 

kabely, které převádějí Internet, jsou jako jako nervy gigantického mozku. Lidé 

online jsou jako neurony. To dělá svět jedním mozkem, nebo myslí. Síť umožní 

všem poznat pravdu, překonat mysl a poté spokojeně žít, navždy. 

Kdyby nebylo Internetu, tak by jste toto nečetli, že ano. 

Lidstvo: Nebude nikdy schopné žít pohromadě v míru a harmonii. Nikdy nebylo 

a nikdy nebude. Není to možné, protože to není skutečná přirozenost lidstva. 

Skutečná přirozenost lidstva je přirozenost bestie (zvířete). Lidé můžou a brání 

se tomu, ale toto nemůže být změněno bráněním se tomu, nebo potlačováním. 

Pouze pravda to může překonat.  

Lidstvo bude vždy jednat jako lidstvo, když situace začne být kritická a to se vždy 

stane. Když se to stane, tak většina lidstva se začne vždy chovat jako zvířata, 

kterými jsou, což každého stáhne dolů do zvířecí úrovně. 

Bestie musí zemřít a jediný způsob jak ji zabít, je pravdou. 

Jediný způsob, jak se zbavit bestie, je u jejího zdroje. Bestie musí zemřít proto, 

aby se  mohla zrodit spirituální bytost. Pokud bestie nezemře, tak celá lidská 

rasa ano. Všichni jsme v nevyhlášené mentální válce o tento svět.  

Lidé to mají pozpátku. Nejste znovuzrozen. Pouze vaše mysl zemře, 

protože nikdy nebyla na počátku skutečně živá. 

Spirituální bytost se skutečně nerodí, protože byla vždy uvnitř vás. Pouze byla 

zakrytá myslí. Spirit se nemůže narodit, protože je nesmrtelný. 
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Váš spirit je uvězněný vaší myslí a pouze pravda ho může osvobodit. 

Stát se spirituální bytostí není cíl cesty, není to konec spirituálního růstu, 

protože život se stává novějším každým dnem. Prostě rostete v duchu. Každý 

den se zdá být lepším a naplněnějším. 

Muž je lano, natažené mezi bestií a supermanem - lano nad propastí. 

Friedrich Nietzsche  

Ve většině lidí jsme bestii utlumili, ale lidstvo je stále zvíře hned pod povrchem, 

které se znovu vynoří mnohem divočejší, než kdy předtím. 

Získat kontrolu nad svojí myslí vyžaduje čas, ale spirituální bytostí se můžete stát 

tu minutu, co “poznáte pravdu” a změníte vaší perspektivu, do vašeho 

spirituálního já. “Život” nebo větší vnímání bude následovat, někdy pomalu, jindy 

rychle, každý je jiný. Vaše prostředí vám může pomoci, nebo ublížit.  

Houpací trik: Mysl má spoustu nástrojů a triků, aby vás nenechala učinit kontakt 

s pravdou a životem. Jeden z nejmocnějších je jít z extrému do extrému. 

Uprostřed, nebo v centru je to, kde se vše nachází, ale musíte tam být, absolutně 

vědomý. Lidé hledají pravdu a lásku na všech špatných místech. Hledají je 

všude, kromě přítomnosti, jediném místě, kde existují. 

Musíš žít v přítomnosti, spustit se po každé vlně, najít svojí věčnost v 

každém okamžiku. Henry David Thoreau 

Problém i řešení jsou prosté, ale stále je možné, že lidstvo mine ono okno 

příležitosti. Lidstvo si myslí, že se věci budou neustále zlepšovat. Opak je 

pravdou. Nemůže se to zlepšovat, protože není možné, aby se to ve fyzickém 

světě stalo. Jde to sem a tam, z dobrého do špatného a zase naopak. Zhorší se 

to a když se to stane, tak to probudí bestii v lidstvu. Stačí se podívat na naší 

krvavou historii a vidět, co se celou dobu dělo. 

Bláznovo ráj: Stabilní doba, ve které žijeme přejde, protože je to přirozenost 

přírody se měnit. Tak jistě, jako že se svět bude točit, tak se něco stane a naše 

skutečná přirozenost se odhalí. My se musíme přerodit, než se to stane. Žijeme v 

hlupákovo ráji, hradu z písku, domku z karet a vítr se začíná zvedat. 

Lidé si myslí, že jim se to nemůže stát, když je jisté, že se to stane. 
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Lidé si myslí, že nic skutečně zlého se jim nemůže stát, že se to pouze děje těm 

ostatním. Je to jeden z nejsilnějších klamů, jaké mysl vytváří. Přírodní katastrofy 

se stanou i lidem, kteří znají pravdu, ale oni situaci nezhorší tím, že se z nich 

stanou násilná zvířata. 

Sociální otřes: Sociální otřes je to, co přichází po velké přírodní katastrofě a 

kterému se spirituální bytosti vyhnou. Tento sociální otřes se často manifestuje 

jako válka a sociální chaos, který způsobí mnohem větší škody, než sama 

katastrofa. 

Světlo vždy plane nejjasněji předtím, než zhasne. Po dni následuje noc. 

WWII: Druhá světová válka začala ten samý rok, co se  pohádka “Čaroděj ze 

země Oz” poprvé promítala a kdy zábavné muzikály byly v oblibě. A nebylo tolika 

sexu a násilí ve filmech, jako je dnes. Lidé byli uhlazenější a přátelštější, 

nezamykali vstupní dveře, nebo měli alarm. 

Lidé byli mnohem civilizovanější před oběma světovýma válkama, než jsou 

dnes. 

Musíte sami uznat, že se lidská rasa stala jaksi podivnou, více ztracenou a o 

mnoho nebezpečnější. Potřebujeme čelit faktu, že se nám to může stát a stane, 

pokud neuděláme něco, co zabrání tomu, aby se to stalo. Je to prostě přírodní 

cyklus. Nejoptimističtější doba vždy předcházela nejtemnějším dnům světa. Před 

největšími pohromami vždy byli věci, tak jak jsou dnes, lidé byli uspání. Lidstvo 

se nezměnilo. Jediný rozdíl, který tu nyní máme, že je na světě mnohem více lidí, 

jsme si více odcizení, zmatení, zranitelní a mnohem nebezpečnější. 

Všechny životní nutnosti jsme centralizovali. Jídlo, voda a elektrika, na které je 

nyní každý závislý se může snadno přerušit a takto nás poslat zpátky do zákonů 

džungle během několika dní. 

Nevím, jakými zbraněmi se bude bojovat ve třetí světové válce, ale v té 

čtvrté se bude bojovat kameny a klacky. Albert Einstein 

Tím největším a nejnebezpečnějším rozdílem je, že máme jaderné zbraně. 

Jedna moderní termonukleární bomba disponuje ničivější silou, než všechny 

bomby konvenční použité ve všech předchozích  válkách.  
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Uvolněná síla atomu změnila vše, zůstaňme u našeho způsobu myšlení a 

tak se ubíráme k bezpříkladné katastrofě. Albert Einstein 

Stačí se jen podívat na obsah dnešních filmů a hudby, aby jste viděli, kde dneska 

lidstvo je. Násilí je v nich celou dobu na vysoké úrovni. Před poslední světovou 

válkou Bing Crosby zpíval Bílé Vánoce. Bylo mnohem méně pravděpodobné, že 

se tyto války stanou, než je to pravděpodobné dnes.  

Malé jiskry začínají velké požáry: Další světová válka se začíná tvarovat, jako 

válka mezi náboženstvími a to ji udělá mnohem horší, než byly předchozí války. 

Místo bojování, musíme vidět pravdu v náboženstvích.  

Einstein řekl, že existují pouze dvě nekonečné věci, vesmír a lidská blbost. 

První světová začala, když jeden člověk zastřelil druhého člověka. Jeden výstřel 

vedl k milionům dalších výstřelů. Byla to vražda člena královské rodiny. Vše se to 

stalo kvůli cti královské rodiny. Začalo to největší krvavou lázeň v historii. Ten 

výstřel spustil řetězovou reakci, která pohltila celý svět. Druhá světová válka byla 

pouze prodloužením té první. Hitler by se nedostal k moci, kdyby nebylo první 

světové války.  

Stačí jen málo, aby se svět dostal do konfliktu. Opět bude stačit jenom malá 

jiskra a náš svět doslovně exploduje, tentokrát nukleární exploze. Jiskry létají na 

Blízkém východě a svět může být zase sud prachu. Nemůže to být 

nebezpečnější a většina lidí to ani neví a to to dělá ještě nebezpečnější.  

Bylo by to, jako všechny minulé války dohromady. 

Natahovat pružinu: Od poslední světové války jsme žili ve velmi stabilní, mírové 

a produktivní periodě. Je to nejdelší perioda relativního míru, kterou tolik lidí kdy 

zažilo. Je to jako natahovat pružinu, takže balancující perioda přichází a mohla 

by vystřelit zpátky celá najednou. Pokud se podíváte na naší historii, tak jasně 

vidíte, že jsme měli každých pár let krvavou koupel. Je to cyklus a cyklus bude 

pokračovat, dokud se nezměníme.  

Základní pravda je jediná věc, která to může zastavit. 

Stane se to a začne to brzo. Transformace člověka by se mohla stát ve stejnou 

dobu, ale pravděpodobnost je proti. Musíme to udělat, než se to stane. 
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Musíme se změnit, pokud chceme, aby se svět změnil, svět je naším 

odrazem. 

Budoucnost: Pokud bude bestie převládat, tak víme co se stane, protože 

známe naší krvavou a divokou historii, ale většina lidí si neumí představit, jaké by 

to bylo, kdyby všichni začali poznávat pravdu.  

Následující je, jak to vidím já: 

Zbytek našeho současného života: V minulosti jsme museli bojovat a zabíjet, 

aby jsme mohli přežít. Nyní, na krátký čas, lidé se nemusí zraňovat a zabíjet, aby 

mohli přežít. Nepotřebujeme již žít jako zvířata, ze kterých jsme se vyvinuli. 

Pokud se změníme, tak se svět změní společně s námi.  

My jsme vláda: Lidé si vždy stěžují, že vláda dělá to a ono, jako by to byla 

oddělená entita. Není oddělená, vláda jsme my. Lidé ve vládě žijí v této zemi a 

mají rodiny, jako každý druhý. Pokud sami budeme v pořádku, tak i naše vláda. 

Baby boomers: Lidé, kteří byli v šedesátkách mladí, se víceméně vyvinuli ve 

zřízení. Lidé, kteří zahrnují starší generaci, válečnou generaci, tak v podstatě 

vymírají. Poslední z nich jsou v jejich osmdesáti, devadesáti letech věku a za 

několik let budou pryč. Jejich mocná a neohebná mysl odejde s nimi.  

Naši otcové udělali to co museli, aby zachránili svět. Nyní je řada na nás. 

Nejskvělejší generace: Je to pouze BS, aby se cítili dobře, než umřou. Vypadají 

fakt dobře, když se podíváte jen na naší stranu a ne na celý obrázek. My jsme 

byli ti hodní chlapíci a ti zlí byli tak zlí, jako my dobří. Byla to také generace, která 

vyprodukovala Hitlera, Stalina, Mussoliniho, Tojo a další opravdu hrozné lidi. 

Jejich generace bojovala válku, která zabila nejméně sedmdesát milionů lidí, z 

nich půlku civilistů. Bombardovali města a v nich ženy a děti. 

Pravda je, že měli mezi sebou jedny z nejlepších a také nejhorších lidí a že dělali 

skvělé a taky strašné věci. A my nechceme kráčet v jejich šlépějích. Nechceme a 

ani nemůžeme, protože naše zbraně se staly příliš mocnými. President 

Eisenhower poukázal, že lidstvo přešlo od mušket k vodíkovým bombám během 

jeho života.  
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Jejich generace vymyslela jaderné, chemické a biologické zbraně. Zanechali nás 

ve velice nebezpečném světě a jedna taková, může zabít celou lidskou rasu. Na 

tom není nic skvělého. 

Všemocný dolar: Jejich generace si myslela, že materialismus je nade vše. 

Honili se celý život za dolary. Bylo jim jedno, jak moc při tom ničí životní prostředí 

a zanechali nám tu obrovskou znečisťující mašinu, která nás všechny zabije, 

pokud ji brzy nezastavíme, nebo nepředěláme.  

A také udělali, co bylo v jejich silách, aby naprogramovali naše mysli, aby jsme 

se chovali úplně stejně, jako oni. Měli pěkně uzavřenou mysl. Bylo to velmi 

egoistické a ukázali nám, jak byli k pravdě slepí. Stálo to hodně konfliktů a 

nepřátelství v rodinách.  

Baby boomers mohou být tou nejskvělejší generací, pokud uděláme to, co 

máme. Jsme první generací lidské rasy, která může udělat něco skutečně 

odlišného. Můžeme udělat něco, co si skutečně zaslouží, aby bylo nazýváno 

skvělé. 

Musíme obrátit to, co “nejskvělejší generace” udělala, nebo zde žádné 

budoucí generace již nebudou. 

Vyhrání je vše: Mentalita “výhra je vše” byla nutná v minulosti, aby nás dostala 

tam, kde jsme nyní a bude ospravedlněna, pokud uděláme to, co máme.  

Splátka: Poslední generace bude mít učiněné dobré věci, pokud tyto dobré věci 

využijeme k tomu, aby se lidé změnili ve spirituální bytosti. Pokud ne, tak obě 

generace budou to nejhorší, co tu kdy bylo a žádné nové generace již nebudou. 

Pokud chceme, aby poslední generace byla skvělá, tak budeme muset to co oni 

pro nás připravili splatit a budeme se muset skutečně hodně snažit, abychom to 

dokázali. 

Čtverec: Nemám žádné pochyby, že jejich záměry byly vznostné a že udělali to, 

co si mysleli že je dobré pro nás a svět, ale pravda je, že pohřbili pravdu v 

betonu a my ji budeme muset vykopat pěkně rychle, nebo pravda zůstane 

pohřbená. Jejich životy byly prosté, černobílé, zrovna tak, jako jejich televize. Byli 

si jistí, že poznají správné od špatného. Oni nemohli znát pravdu, ale mi ano. 
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Žít v nyní: Baby boomers věděli, že žití v přítomnosti je ta cesta. Mnoho knih 

bylo v šedesátých letech napsáno na toto téma, ale tenkrát se to stát nemohlo, 

nehledě nato, jak moc se lidi snažili, protože nebyl ten správný čas.  

Mladší generace šedesátých let se stala starší generací. 

My to nyní vedeme: My bychom neměli mít žádný problém udělat to, co 

chceme, my to nyní vedeme. My jsme nyní dospěláci, zřízení. 

Zrno bylo zaseto a jen čekalo na ten správný čas, aby mohlo vzklíčit. Zkusili 

jsme vše, co šlo otevřená manželství, drogy, všechna možná náboženství a 

víme, co funguje a co ne, takže víme, co máme dělat. Lidé, kteří vyrostli v 

šedesátých letech, jsou připraveni se stát spirituálními. Čekají jen na pravdu, až 

se zjeví a až bude správný čas, tak začít v ní žít spirituální život. Není nic, co by 

nás zastavilo a tak to pojďme udělat.  

Zdolat horu: Nepotřebujete mnoho peněz, znalosti, nebo zdolat horu, překonat 

oceán, vyhrát zlatou medaili, být krásní, nebo dělat něco jiného, než žít život 

kompletně a tak se dostat do nebe. Nepotřebujete nic, co byste nikdy neměli. 

Každý to může mít všechno v jakémkoliv věku a kdykoliv. 

Vaše mysl vám říká, že potřebujete, váš spirit vám říká, že máte. 

Vaše mysl vám říká, že musíte dělat to, či ono, být tím, či oním. Pravda ale je, že 

nemusíte dělat nic a být něčím. Vše, co musíte udělat je, poznat pravdu a žít 

pravdivě váš život, jak k vám přichází. 

Dobrý život je žít pravdivý život a to je prostá a skutečná pravda. 

Prostě musíte být sám sebou, tam kde jste, s tím co máte, aby jste uspěli. Není 

to těžké, je to lehké. Není to komplikované, je to prosté. Lidé se prostě musí 

probudit do pravdy a dostanou ji všechnu a budou zachráněni z animální říše.  

Peníze nejsou vše, to pravda a život jsou vše. Sami si zvolte. 

Kamkoliv se podíváte, tak je něco k vidění. The Talmud Divine 

láska = pozornost = soucit 

Božská pozornost, božská láska je často pouze vaše naprostá pozornost k životu 

a všemu a všem v něm. Naprostá pozornost vám dá vše, co zase můžete zrcadlit 
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zpátky ostatním. Zvířecí láska je vášnivá, horká forma lásky a chtíče. Spirituální 

láska je chladná, do sebe uzavřená forma lásky, bez chtíče. 

Láska je pouze poznání pravdy a bytí v přítomnosti. Tak je to prosté. 

Mysl versus mysl: K tomu, aby jste překonali zvířecí mysl, potřebujete mysl 

člověka. To je ten důvod, proč jsme se vyvinuli z nižších zvířat v člověka. Musíte 

znát intelektuální pravdu mysli, myšlenku, nebo pravdu ve slovech, předtím, než 

se můžete kompletně oddělit od mysli a proto musíme být tam, kde nyní jsme. 

Musíte vědět, že máme mysl a že je to přirozené. Musíte vědět, že ve 

skutečnosti jste spirituální bytost. Musíte vědět, že zemřete a znovu se narodíte.  

Když jiná zvířata, než člověk toto vědět nemůžou, tak nemají žádnou šanci se 

osvobodit od mysli a dostat se do nebe. Nejdříve se musí biologicky vyvinout v 

člověka, aby mohli dostat šanci, kterou my máme. Na druhou stranu, lidstvo se 

může vyvinout bez nutnosti měnit tělo. 

Zvířecí mysl: Lidé, kteří se pokouší dostat svoji mysl pod kontrolu, se obvykle 

naučí, jak vypnout vědomou úroveň mysli v krátké periodě času a už dál 

nepokračují. Je to proto, že si myslí, že už jsou čistí. Život bez blokující vědomé 

mysli je mnohem více naplňující.  

Když se vědomá mysl zavře, tak se ocitnete na úrovni uvědomování si, jakou 

mají všechna nižší zvířata. Začnete si uvědomovat jako, psi, kočky a další nižší 

zvířata. A to je tak naplňující, že se tam lidé obvykle zastaví. 

To samozřejmě neznamená, že budete vidět tak dobře, jako orel, nebo slyšet 

jako pes. Všechna zvířata mají nějaké specializované smysly, které jim umožňují 

přežít a vyvíjet se. Náš specializovaný smysl, který je nadřazený všem ostatním 

zvířatům, byl a je naše mysl. To nám dalo ohromnou výhodu, nad ostatními 

zvířaty a umístnilo nás to tam, kde nyní jsme, na vrchol potravinového žebříku. 

Je to vše o tom, si více uvědomovat naše okolí. Naše mysl nám umožnila si 

uvědomovat na úplně nové úrovni vnímání. Nejenom, že nám dala sílu chápat 

zvířecí svět, ale dokonce nám dala sílu k našemu vývoji a možností manipulovat 

naším prostředím, jako žádné jiné zvíře. To co lidstvo dělalo a co by mohlo dělat 

v budoucnosti, nemá precedent v animální říši a lidé to považují za dané. Je to ta 

nejkrásnější a nejzázračnější možná věc. Vy to akorát musíte vědět a využít ji v 

plném potenciálu.  



67 
 
GlobalTruthProject.com 

Když se naučíme základní pravdu, tak vědomá a nevědomá část mysli se 

začnou otevírat a stáhnou se do pozadí. 

Je z toho tak dobrý pocit a je to tak naplňující, že si lidé neuvědomují, že je tu 

ještě něco, co stojí mezi nimi a životem 

Ale něco tu je, je to instinktivní část naší mysli, nejhlubší část naší mysli. Ta se 

sama neotevře s ostatními částmi. 

Instinktivní mysl: je velice mocná a je ji těžší vidět, než vědomou mysl. Svoji 

vědomou mysl vidíte, když se pokoušíte dostat do spojení se svými smysly. Když 

jsou čisté a dostávají veškerý život, který k vám přichází, tak víte, že vědomá 

mysl již není ve vašem životě. Takto to ale nefunguje s instinktivní částí vaší 

mysli. Instinktivní mysl neblokuje vaše smysly tolik, aby se to touto cestou dalo 

poznat. Používání této metody nebude fungovat. 

To je to, co ji dělá nejnebezpečnější částí vaší mysli. Je obtížné a děsivé se 

skrze ní dostat. Instinktivní mysl se manifestuje jako strach, zrovna tak rasizmus 

a všechna agresivní a násilná animální chování a sex. 

Hitler a Manson jsou příklady lidí, kteří měli charisma a prezenci, protože 

většinu času žili bez vědomé mysli. To jim dalo jejich moc, ale bez vědomé mysli, 

která by kontrolovala instiktuální mysl, máte velmi charismatického super 

predátora. Hitler byl více organizovaný, Mason více spontánní , ale byli na stejné 

úrovni. Překonali strach, ale ne agresi. Byli nebojácní, charismatičtí a agresivní a 

všichni známe výsledek tohoto stavu mysli. Hitler a Mason nevěděli že žijí bez 

vědomé mysli, protože si ji nevypli svobodně. Neuvědomovali si, že nemají 

žádné svědomí. Doslovně přišli o svoji mysl, nepřevzali vědomě kontrolu, jako 

spirituální bytosti. Pouze lidé, kteří znají základní pravdu, mohou vypnout svoji 

mysl. 

Ujít většinu cesty a zastavit se před překonáním instiktuální mysli by mohla být 

pohroma. To by jste uvolnili bestii v její plné síle. Musíte překonat naplnění a 

strach z toho jít dále. Pokud se zastavíte, tak se z vás stane velice nebezpečné 

zvíře. Proto je tak důležité pokračovat v otvírání se, dokud se nespojíte s 

opravdovým životem. Poznáte, až se to stane. 

Poslední odpor mysli: Když začnete překonávat instiktuální mysl, tak se 

můžete cítit, jako když umíráte. Strach vás obvykle zastaví v tom jít dále, dokud 
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si neuvědomíte, že to není smrt ale zrození. To umíráte ve svém mysl-já a znovu 

se rodíte do spirit-já. Dokonce i když si myslíte, že to máte za sebou, tak 

pokračujte v otevírání se a bude to stále lepší. Zastavit se v hledání, nebo 

otevírání se, znamená zemřít spirituálně. Jak se píše v Bibli, jdete od slávy ke 

slávě a to nikdy nekončí. Klíč je nikdy se nezastavit v hledání a chtění více 

pravdy a života. 

Hledání nikdy nekončí: Můžete znát zcela pravdu, ale nikdy nebudete zcela 

znát život. Život je nekonečný a znát ho nejlépe jak to jde, toho se dá dosáhnout 

pomocí dívání se hlouběji, neustálým hledáním a otevíráním se mu více a více. 

Začátek a konec: Instinktivní mysl je poslední věc, která vás drží v animální říši. 

Život začal s instinktivní myslí a skončí s instinktivní myslí. Když překonáte 

instinktivní mysl, tak bude váš spirit svobodný. 

Důvod, proč je tak těžké to vidět a tak těžké překonat je, že náš spirit strávil z 

instinktivní myslí přes sedm set milionů let  a s vědomou a nevědomou myslí 

okolo deseti tisíce let. 

Animální mysl nikdy zcela neodejde během tohoto života, vždy číhá jako 

lev a tak musíte být stále ve střehu. 

Je napojená do našich mozků, takže je obtížné ji překonat, ale mnozí z nás to 

dokáží. Ostatní se před instinktivní myslí zastaví a budou působit spoustu potíží 

s jejich nově objevenou charismatickou přítomností. 

Vše, včetně hledání osvícení je dvousečný meč. Cena za spoustu lidí, kteří se 

stanou osvícenými je, že mnoho lidí dojde pouze do poloviny cesty a stanou se 

nebezpečnými zvířaty. 

Ostatní lidé žijící v mysli, budou vždycky problém se kterým musíme v tomto 

světě žít. Dokud všichni lidé, kteří žijí v mysli nebudou pryč, tak se jimi budeme 

muset zabývat. Stačí být v blízkosti ostatních myslí, zejména těch silných, činí 

téměř nemožné zůstat kompletně osvobozený od mysli a být na dlouho otevřený 

přítomnosti. 

Skvělý spirit je vždy oponován průměrnou myslí. Albert Einstein 

Dobrá zpráva je, že pokud jednou poznáte pravdivý život, tak ho budete znát 

navždy, protože kolektivní nevědomí vás to nikdy nenechá zapomenout. Budete 
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částečně schopní žít v pravdě a životu v po zbytek tohoto života a když zemřete 

a budete zrozeni do nového místa, kde budete schopni celou dobu žít v pravdě a 

pravdivém životě, protože všichni okolo žijí v přítomnosti a ví, co je to pravda a 

život. Všem je to celou dobu zcela zřejmé, protože zde již není žádná oponující 

mysl, jako v tomto světě.  

Miluji herectví. Je mnohem skutečnější, než život. Oscar Wilde 

Žijící hvězdy: Úspěšné hvězdy na pódiu, nebo plátně jsou v bussinesu s žitím v 

přítomnosti na povel. Proto se na ně tak rádi díváme, protože v nich vidíme 

pravdu a život. Co dělá skvělého herce skvělým, je jejich schopnost hrát 

opravdově a reflektovat skutečnost. To se nedá ošidit, musíte být jako zrcadlo a 

natáhnout veškerý život, který tam je a odzrcadlit ho zpět do kamery, nebo 

obecenstva. To je ten důvod, proč se jim říká hvězdy. Hvězdy na obloze vyzařují 

světlo a hvězdy v showbussinesu vyzařují život. Trik je v tom, naučit se to dělat 

celou dobu.  

“Nemohl jsem vymyslet, jak lépe hrát. Musel jsem hrát mým způsobem, 

abych mohl lépe myslet.” 

Znát způsob: Většina hvězd showbussinesu není to schopna dělat, když jsou 

sami. Neví, jak se to dělá, neznají ten způsob, základní pravdu, spirituální 

metodu. Neumí žít, jako spirituální bytosti, kromě několika řídkých momentů, 

když stojí před kamerou a nebo na jevišti. Když hrajete svoji část, tak máte text. 

Víte, co se má stát a tak nemusíte přemýšlet. To je důvod, proč lidé ve filmu 

vypadají skutečnější, než váš vlastní život, protože jsou. Je to jedna z těch věcí, 

která je pravý opak toho, co si lidé myslí. Herci jsou v bussinesu života. Oni 

znovu vytváří a prezentují pravdivý život. Spirituální bytost také ví, co se stane, 

protože znají základní pravdu. A to je to, co umožňuje žít bez mysli.  

Hraní je někdy považováno, že není opravdové, protože to hrajete. Ukáže se, že 

samotný akt hraní někoho jiného, může odhalit vaše opravdové já.  

Spirituální bytosti mohou žít jako hvězdy, nebo zrcadla života kdekoliv. 

Staňte se hvězdou svého vlastního movie, vašeho života. 

Hraní, nebo napodobování někoho, vám pomůže si uvědomit, že nejste vaše 

mysl, protože hrajete, jako byste byli mysl někoho jiného. Tak si uvědomíte, že 

nejste mysl někoho jiného, ale ani ta vaše. 
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Metoda: Metoda hraní je umění žití z venku dovnitř. Dokonce tam ani nejste. 

Jste pouze reakcí, nebo reflekcí toho, co je venku od vás. Skvělí herci jako 

Marlon Brando, nebo James Dean používali metodu, aby se dostali do 

přítomnosti a stali se jejím centrem. Spirituální bytost to jenom dělá celou dobu.  

Vše je to o tom, stát se pravdou a životem. Tato kniha vám jen ukazuje, jak to 

udělat. Ve hraní zahrnete negativní emoce, pokud to role vyžaduje. V reálném 

životě je vypustíte, protože nejsou třeba a způsobují potíže. Mnoho ze skvělých 

herců a hvězd vědělo intuitivně, jak se dostat do přítomnosti, protože byli 

napojeni na kolektivní nevědomí. Lidé jako Spencer Tracy, nebo Katharine 

Hepburn byli mistři v dostání se do přítomnosti na povel. Protože však neznali 

základní pravdu, tak byly naplněni, jenom když hráli.  

Hraní je forma náboženství: Je to nástroj k tomu, jak se stát spirituální, tedy 

alespoň při hraní. Dá vám to ochutnat přítomnost, takže víte o čem to je. Každý 

by měl hrát divadlo, alespoň jako hobby.  V každé čtvrti by mělo být malé divadlo 

a každý by si měl vyzkoušet, jaké to je, být v záři reflektorů. Umožňuje to se 

mnohem snadněji dostat do přítomnosti, může to být zábava a je to cesta, jak 

sdílet přítomnost. Poznání naplnění přítomností je esenciální. To vás motivuje 

poznat pravdu a život a tak se stát  naplněni po celý život. 

Vědět, co se má stát: Herci, kteří hrají svoje role, mohou žít přítomností, protože 

ví, co se má stát. Lidé, kteří znají pravdu a život, také vědí co se má stát a tak 

mohou žít přítomností a být naplněni celou dobu. Pokud znáte ultimativní pravdu, 

tak zde není žádné neznámé. Budete se cítit v absolutním bezpečí a to vám 

umožní žít váš život naplno. 

Moje doktrína je: Žij tak, aby tvoje největší přání bylo žít znovu - to je tvoje 

povinnost - pro všechny případy, že budeš žít znovu. Friedrich Nietzsche. 

Jako dítě, ale ne dětský: V budoucnosti si lidé budou hodně hrát. Budeme jako 

děti, ale ne dětští, nebo nezodpovědní. Budeme naplněni životem, jako děti jsou. 

Vůdci: Pokud bude v blízké budoucnosti pravdu vidět většina populace, tak se 

lidská rasa vyvine mimo vůdce a jejich následovníky a další skutečné věci, které 

rozdělují lidstvo. Budou lidé, kteří budou více populární, ale to je tak vše. A to 

půjde sem a tam, od života k životu, jako vše ostatní.  
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Ten, který se neumí sám sobě podrobit, bude komandován. Taková je 

přirozenost všech živých tvorů. Friedrich Nietzsche 

Budeme mít vládu, ale bude malinká. Většinou to budou dobrovolníci na 

částečný úvazek. Místo vůdců budeme mít učitele pravdy o životě. 

Nikdo už více není chudý, nebo bohatý: obojí vyžaduje příliš mnoho 

námahy. Kdo chce pořád vládnout? A kdo se chce podrobovat? Obojí 

vyžaduje příliš mnoho námahy. Kdokoliv nesouhlasí, odchází dobrovolně 

do azylu. Friedrich Nietzsche 

Lidé, kteří znají pravdu života se povedou sami. Jdou tam, kam láska směřuje. 

Včera jsme se podrobovali králům a ohýbali záda před císaři. Ale dnes, 

klekáme pouze před pravdou, následujeme pouze krásu a podrobujeme se 

pouze lásce. Khalil Gibran 

Bolest a strach:  A navíc, ke vší té nenávisti, klamu a odpojení, se mysl pokouší 

zavřít váš smysl cítění tak moc, jak může, aby se vyhnula fyzické bolesti. To ale 

nefunguje a bolest bolí stále stejně. Problém je, že váš smysl pro cítění zůstává 

uzavřený i poté, co je bolest pryč. Lidé se pokouší schovat před bolestí a skončí 

tak, že jsou schovaní před opravdovým životem. Když se mysl pokouší vypnout 

bolest, tak neuspěje. V čem ale uspěje, je to, že vypne vaše vnímání 

opravdového života. To je nejhorší dohoda, jakou můžete uzavřít. Musíte 

obejmout kompletně celý život, včetně fyzické bolesti. Pokoušet se ignorovat 

život, jakoukoliv část z něj, je ta nejhorší věc, jakou můžete udělat. Je to jediný 

hřích. 

Musíte přijmou hořké se sladkým, aby jste žili opravdový život. 

Musíte si pamatovat, že bolest přejde a bude kompenzována stejným množstvím 

požitku. Můžete cítit bolest a být stále naplněni. Nikdo nemá rád bolest a každý 

se jí pokusí vyhnout, když to bude možné, když to ale není možné, tak ji musíte 

natáhnout do sebe a vydržet, než přejde. Proč se tomu pokoušet mentálně 

vyhnout, když to stejně nefunguje? Musíte přijmout to, co k vám přichází a 

přijmout to vše, nehledě na to, co to je. Nemůžete vypnout bolest, bez toho, aniž 

by jste nevypli život. Můžete si vzít prášky na bolest, aby jste zastavili nebo ulevili 

bolesti, ale nikdy zavřít vaší mysl přítomnosti. 
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Oddělení spirituální bytosti od zvířat: Je jednoduché být zcela otevřený, když 

je život dobrý. Skoro každý to dokáže. Je to, když jsou časy zlé, když tratíte, 

pochybíte, pak je to nejtěžší. To je to, co odděluje spirituální bytosti od zvířat. Je 

to křest ohněm. Obtížné, nebo ne, musíte stále zůstat otevření přítomnosti. 

Musíte to chtít z celého vašeho srdce, bez ohledu o co se jedná, vpustit to 

dovnitř a obejmout jako vaší opravdovou lásku. 

Úspěch, to je jít od jednoho selhání k druhému, bez ztráty nadšení. Winston 

Churchill 

Zapojený: Jak se jednou dozvíte základní pravdu, tak budete schopni se zcela 

oddělit od strachu, spolu s ostatními negativními věcmi, které vaše mysl vytváří. 

Ne však od bolesti, která je zapojená do našich těl. Někteří lidé dokáží mentálně 

redukovat na krátkou dobu bolest, ale většina ne. Prášky proti bolesti mohou 

pomoci, ale ne vždy, nebo k nim nemusíte mít přístup. Když není cesty, jak se 

bolesti vyhnout, tak proč to vůbec zkoušet? 

Fyzická bolest bude bolet tak dlouho, jak dlouho budete v současném těle. 

Znalost rovnováhy vám pomůže se skrz to dostat, ale bolest nezastaví. Bolest je 

zapojena do našeho současného těla. V nebi již nebude, ale tam ještě nejsme. 

Většina bolesti, smutku a nepohodlí je v našich životech mentální, výtvor naší 

mysli. Naše mysli je vytváří a až si jednou uvědomíme pravdu, tak s tím 

přestanou. Nic ale nenaděláme s fyzickou bolestí v našich životech. Bolest 

způsobená zraněním, nebo nemocí je opravdová. Je opravdová a nedá se jí 

vyhnout, ale u většiny lidí zahrnuje malé procento života a je vyvážena 

potěšením.  

Bolest je koncentrovaná slast: Malá bolest koupí spoustu potěšení. Nikdy se 

nemůžete cítit tak dobře, jako se můžete cítit špatně. Ta nejhorší bolest je 

mnohem horší, než to největší potěšení.  

Bolest, zejména ta způsobená zraněním je mnohem koncentrovanější a 

intenzivnější. Bolest - potěšení rovnováha, není nikdy rovnocenná v intenzitě a 

trvání. Pár minut extrémní bolesti mohou koupit měsíce dobrého pocitu, nebo 

hodiny rozkoše. 

Faktor strachu: Poté, co budete znát pravdu a začnete se otevírat životu, 

začnete se více bát nebezpečných situací. Je to přirozené a očekávané. 
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Znamená to, že jste na správné cestě a začínáte si více uvědomovat. Strach 

může sloužit k pozitivnímu, nebo negativnímu účelu. Bude záležet, jak se na něj 

budete dívat. Může mít mocný negativní efekt, pokud mu dovolíte vás zavřít a tak 

si méně uvědomovat přítomnost. Nikdy se nepokoušejte před čímkoliv mentálně 

skrývat. Použijte strach, jako klíč k tomu, aby vás dostal do přítomnosti. Strach 

může být velice pozitivní, pokud mu dovolíte, aby vás dostal více do přítomnosti, 

více do života. Strach vám může pomoci si více uvědomovat, být více v 

přítomnosti. 

Strach je největší nástroj mysli k tomu, aby vás mohla kontrolovat. Když ale 

převezmete kontrolu vy, tak můžete využít strach k tomu, aby jste se od mysli 

osvobodili. Váš nejhorší nepřítel, se může stát vaším nejlepším přítelem. 

Udělejte ze strachu svého přítele. 

Podívejte se na kojota. Ten žije v neustálém strachu a uvědomuje si vše, co se 

okolo něj děje. Dostaňte se do strachu, když se objeví a využijte ho k tomu, aby 

jste se více otevřeli životu. Už mu nikdy nedovolte, aby vás zavřel. 

Jak Marlon Brando říká na konci filmu Apocalypse Now: “Musíš vytvořit 

horror, můj příteli, nebo to bude nepřítel, koho se budeme skutečně bát.” 

Strach nikdy zcela nezmizí, protože je to reflexivní odezva na nebezpečné 

situace a je částečně zapojený do našich těl. Nejlepší, co se dá udělat, je oddělit 

sám sebe od strachu, vidět to jako produkt mysli a nenechat ho nás kontrolovat. 
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Kapitola 5 

Nebe na Zemi 

 

Válka: Války ustanou. Lidé ani nebudou moci uvěřit, že jsme mezi sebou válčili. 

Posledních deset tisíc let bude viděno jako, jeden dlouhý Temný Věk, patetická 

ošklivá doba, kterou si nikdo nebude chtít ani pamatovat. 

Proč lidé, kteří chtějí tu samou věc mají konflikty? Viděno z perspektivy 

pravdy a života to je stupidní. Až se lidé probudí, tak všechny konflikty z 

mnoha důvodů ustanou, ale přežití bude ten hlavní. 

V minulosti jsme museli bojovat kvůli omezeným zdrojům, abychom přežili, takže 

to bylo nutné. Nyní, opak je pravdou, takže musíme zavčasu tento fakt vidět. Už 

nemáme žádné důvody, abychom mezi sebou bojovali a všechny důvody 

nebojovat. Přežití je ten hlavní. Pravda a komunikace jsou klíč. 

Věk lidstva: Bude vypovězený do muzeí. Věk lidstva bude mít exhibici hned 

vedle věku jeskynních lidí.  

Musíme se naučit žít vedle sebe jako bratři, nebo společně zahynout jako 

hlupáci. Martin Luther King jr. 

Odteďka společně: Všechny konflikty se dějí proto, že ten, kdo je zrovna u moci 

nevidí pravdu. Pokud jedna skupina vidí pravdu, ale ta druhá ne, tak ta která 

nevidí, může přinutit tu druhou, aby bojovala v sebeobraně. To je důvod, proč se 

všichni musíme dozvědět pravdu v přibližně stejnou dobu, abychom se vyhnuli 

velikým konfliktům. 

Většina lidí, která vytváří strach a násilí jsou z bestie a většina lidí, kteří vytvářejí 

lásku a mír jsou ze spiritu. Tak je to prosté. Konflikty neskončí přes noc, ale musí 

se to stát brzy, nebo sami sebe zničíme. 

Lidé, kteří sešli z cesty a nukleární zbraně jsou velice nebezpečná 

kombinace. 

Když se dívám na zprávy, tak většinou vidím bohaté celebrity, které se dostávají 

do potíží a lidi, kteří se vrátí k jejich primitivnímu zvířecímu já a udělají druhým 
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něco hrozného. Tyto věci pouze pomáhají zakrýt monstrum, které nás skutečně 

ničí. 

Před tím, než můžeš udělat tu správnou věc, tak musíš vědět, co správná 

věc je. 

Lidé se musí naučit, že čím lépe se bude dařit těm ostatním, tím lépe se 

bude dařit i jim. 

Čím více peněz lidé mají, tím více mohou utratit za produkty, které vyrábíme. To 

nás všechny udělá bohatší a z našich nepřátel přátele. Jak Abraham Lincoln řekl: 

“nejlepší způsob jak porazit nepřítele, je udělat z něj přítele.” 

Chceme, aby každý na tomto světě se měl lépe a měl více peněz, protože se to k 

nám vrátí. Polovina lidské rasy je velice chudá a žije ze dvou dolarů denně. 

Kdyby jsme je zdvojnásobili, tak můžou dvakrát tolik utratit. Měli by se lépe a měli 

by dvakrát tolik peněz na utrácení a zdvojnásobili by hodnotu ekonomie v 

polovině světa. Prosperita vytvoří další prosperitu, pokud se probudíme do 

pravdy. 

Práce vytváří něco z ničeho. Když postavíte dům, tak máte dům, který jste 

předtím neměli. Dělání věcí lepšími je dělá lepší. 

Stoupající příliv pozvedne všechny lodě. J.F. Kennedy 

Práce vlády je udržet každého produktivního. Pomohou vytvořit dobrá 

zaměstnání, aby měl každý co dělat a vydělával dostatek peněz. 

Na obloze je gigantický jaderný reaktor, není tu žádný nedostatek energie. 

Utratíme každý čtvrtý dolar, který vyděláme, přímo či nepřímo na energii, když ji 

můžeme mít zadarmo. Jsme pitomí,nebo co? 

Nikdy není přebytek elektřiny: Je zde nekonečné množství věcí, s kterými si 

můžeme zlepšit životy. Můžeme vyrábět materiály, které vyžadují k výrobě 

mnoho elektřiny, jako aluminium mnohem levněji. Můžeme ji využít k výrobě 

super chladných tekutin a použít je celosvětově k super vodivosti. Můžeme ji 

použít k oddělení vodíku z vody a použít ho pohonu vozidel. Můžeme ji použít k 

odsolení vody z oceánů a vyřešit světový nedostatek pitné vody. Hojnost levné 

elektřiny změní vše k lepšímu a můžeme ji mít v několika příštích letech.  
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Proč čekat? Použijeme technologie, co máme nyní a nebudeme čekat, až bude 

tak levná, jako ropa. Je to pouze klam, který nás to nenechá udělat. Jak 

technologie, které produkují levnou elektřinu se stanou levnější a více efektivní, 

tak jimi nahradíme staré technologie, nebo je k nim prostě přidáme. 

Dělat cokoliv je lepší, než nedělat nic. 

Doslovně denně spálíme přes dvě miliardy dolarů. 

Toto je pouze přímá cena za vytápění, osvětlení a dopravu. Jsou ovšem také 

nepřímé poplatky za elektřinu, které platíme, když kupujeme zboží. Platíme cenu 

za energii, která se použila při výrobě zboží a to je víc, než přímé platby. Mohli 

bychom vybudovat solární systém za několik let a tak ušetřit polovinu trilionu 

dolarů ročně, tak proč to neudělat? 

Co je na tom špatného vytvořit miliony nových, dobře placených 

pracovních míst v USA? 

Yellowstone: Využijeme Yellowstonskou geotermiku pro výrobu vodíku, který 

potřebujeme. Je tam horko a voda, které jsou k výrobě zapotřebí. Mohli by jsme 

vybudovat systém na výrobu celých řek vodíku, pro pohon aut, která nyní pálí 

benzín. Yellowstonská kaldera má přes sto šedesát kilometrů čtverečních. Mohli 

bychom postavit stovky elektráren, takových, jaké nyní pálí uhlí, akorát, že pro ně 

nebudeme potřebovat uhlí. Mohli bychom nejenom vyrobit vodík pro celé USA, 

ale mohli by jsme se stát největším exportérem vodíku na světě, během pár let. 

Místo nakupování znečisťující ropy z dalších zemí, tak by jsme mohli vyrábět a 

prodávat vodík. Probuďte se lidi! 

Pokud můžeme použít zdroj čisté a levné energie, tak by jsme to měli udělat 

hned. Neměli bychom čekat, až bude technologie levná jako ropa. Čím dříve to 

uděláme, tím méně peněz propálíme a tím méně poškodíme životní prostředí.  

Ropné společnosti vydělají více peněz: Potřebujeme ušetřit naši ropu pro 

výrobu plastů, léčiva, hnojiva a další důležité produkty, které se vyrábějí z ropy. 

Proč ji pálit na výrobu energie, když ji můžeme mít zadarmo ze slunce. 

Doslovně pálíme nejužitečnější materiál, který se na Zemi nachází. 

Dokonce i bohatí olejáři se budou muset probudit a uvědomit si, že by bylo v 

jejich nejlepším zájmu přestat pálit ropu jako palivo. 
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Plastové domy: Budou vynalezeny levné strukturální plasty a tvarovací metoda. 

Začneme z nich vyrábět auta, domy a budovy. Bude to levnější, snadnější 

údržba, vypadat lépe a trvanlivost bude delší, než u čehokoliv jiného. Může to 

vypadat jako mramor, nebo exotické dřevo, atd. Mohou obsahovat zajímavé 

tvary, jako od umělce, nebo řemeslníka. Podívejte se na interiéry ve Star Wars 

epizoda 2 a uvidíte, jak skvěle může plast vypadat. 

Když už nebude ropa používána pro pohon vozidel, tak jí začne být nadbytek, 

který může začít být používán pro domy, budovy a další konstrukce, které je 

potřeba vyrobit levně, s malou údržbou, vypadající dobře a s vysokou 

trvanlivostí. Enviromentalisti tvrdí, že plasty zamořují celou planetu a zůstávají 

navždy v prostředí. To se ale týká produktů na jednorázové použití, ale jsou 

výhodné, pokud se použijí na výše zmíněné věci. Potřebujeme konstrukce, které 

dlouho vydrží a nevyžadují drahou údržbu. Termiti plast nežerou a taky nerezne 

jako ocel a nehnije jako dřevo. Domy z plastu nepoškodí ani záplavy, ani 

zemětřesení a budou tak lehké, že je bude snadné přemístit nebo postavit. 

Můžeme vytvarovat celé zdi s okny a dveřmi v jakékoliv barvě a struktuře. 

Nebudou se muset nikdy natírat. Dokud nebude plast žáruvzdorný, tak bude 

zapotřebí protipožární systém, který by byl součástí konstrukce. Rozstřikovače 

vody nepoškodí plast, tak jako dřevo. 

Zelená architektura: Střechy budou tvarované tak, aby se tam daly nainstalovat 

solární panely. Dešťová voda bude zachycena a uskladněna v plastových 

tancích a může být použita na zalévání, nebo splachování toalety. Domy, nebo 

budovy by se mohly spojovat jako Lego s tím, že každý dům by byl odlišný, aby 

vyhovoval potřebám lidí. Cena stavebnictví a dopravy by klesla. Domy by se daly 

složit a rozložit, aby si je lidé mohli vzít s sebou při případném stěhování.  

Ropné společnosti by se zvětšily a vydělaly ještě více peněz. Tento business  by 

také mohl trvat déle, pokud by se ropa nepoužívala jako palivo. Čím více jí 

budeme mít pro jiné věci, tím více ropné společnosti vydělají a zůstanou déle v 

businessu. A bonus bude, že ropné společnosti nebudou znečišťovat 

vzduch. 

Celé to zpomalí globální oteplování, protože plast neuvolňuje kysličník uhličitý 

do ovzduší jako spalování benzínu a nafty. Také nebude třeba kácet stromy pro 

stavební materiál. Lesy také pomáhají při likvidaci CO2. 
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Místo znevýhodňování ropných společností, tak bychom jim měli dát 

dostatečné pobídky pro slušný profit, aby dělali to, co chceme my. 

Pálíme základní konstrukční materiál spalováním ropy. 

Jak se nám jednou podaří získávat elektřinu zadarmo, většina železa, betonu a 

dřeva bude nahrazena novými slitinami plastu a hliníku jako stavební materiál. 

Vše to začíná s lidmi schopnými přestat válčit, mrhat časem a zdroji a schopnými 

vidět, co musí být uděláno. Univerzální pravda je jediná věc, která toto umožní, 

takže definování a šíření pravdy je první krok. 

Až se lidé probudí, tak si uvědomí, že můžeme udělat cokoli pomocí 

technologie a vůle, a že nepotřebujeme žádné války. 

Skutečnost je ta, že pokud to uděláme hned, tak odvrátíme války, které 

nastanou, až se spotřebuje všechna ropa. Když se probudíme, tak to prostě 

uděláme. 

Proč nenechat slunce a vnitřní teplo naší Země udělat většinu práce za 

nás? 

Ropné společnosti budou držet cenu ropy levnější, než je cena solární energie 

jenom proto, aby zamezili rozvoji solární energie. Proto potřebujeme vládu, aby 

se zapojila. Masová produkce nakonec zlevní cenu, ale nejdříve to musíme 

udělat bez ohledu na cenu.  

Co skutečně potřebujeme, je opravdu inspirované a osvícené vedení. 

Mobilizovat se: Proč musí být světová válka, aby se Amerika sjednotila a 

mobilizovala k tomu , aby dosáhla jednotného cíle? Je to proto, že je to otázka 

života a smrti a není jiná šance. Až bude pravda viděna , tak si uvědomíme, že 

vybudování energetického systému je život nebo smrt a pak to prostě uděláme. 

Pravda je zdarma a je základem spirituálního života. Solární energie je 

zdarma a proto je základem fyzického života. 

Natisknout více peněz: Zafinancujeme to přesně tak, jak financujeme války. 

Energetický projekt je tak důležitý a hodnotný, že to ospravedlní tištění nových 

peněz, kterými se to zaplatí. Kdybychom to udělali, tak můžeme začít rovnou 

stavět.  
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Konvertovat naší zemi na solární energii by stálo tři triliony dolarů. Tyto 

peníze by se vrátili za méně, než čtyři roky ve srovnání s penězi, které nyní 

utrácíme za ropu. 

Když natiskneme peníze, tak to devalvuje měnu, ale ne příliš, takže pokud to 

uděláme, tak každý zaplatí za nový energetický systém, což je koneckonců 

správné. Po dokončení projektu, jeho hodnota vzroste natolik, že hodnota peněz 

půjde nahoru, takže převáží devalvaci měny, která nastala díky tištění nových 

peněz. 

Budeme jednat, jako bychom byli ve válce, abychom válku odvrátili. 

Dva cíle: Amerika musí udělat dvě věci s plným nasazením. Vytvořit bezplatný 

elektrický systém a šířit základní pravdu. Nic víc, nic míň. 

Infrastruktura: Navrhujeme investovat téměř trilion dolarů na přebudování 

infrastruktury, jako jsou staré mosty, silnice a tím vytvořit pracovní příležitosti na 

stimulaci ekonomiky. Problém je, že mosty a silnice se samy nezaplatí, takže 

nechme vydělávat solární systém a geotermální technologii. Potřebujeme 

nejdříve vynaložit naše daňové dolary na věci, které na sebe vydělají. 

Toto řešení zní příliš prostě nato, aby to byla pravda, ale není. Je prosté a 

dobré a můžeme začít hned. Když jsme to dokázali za války, tak to 

dokážeme udělat ještě rychleji v míru. Jenom musíme být motivovaní. 

Potřebujeme lidi, jako byl generál Grove, který měl na starosti Manhattan Projekt, 

který stvořil za Druhé světové války atomovou bombu. Mohli bychom využít 

vojenské experty, ke kontrole a organizaci lidské síly a udělat je zodpovědnými 

za všechny velké veřejné projekty, jako je solární systém. 

Jak jednou Amerika uvidí cestu, tak se po ní vydá.  

Všechny války, které se kdy bojovali, potoky krve, které byly prolity, to vše bylo 

pro jeden účel a to je stvoření nebe na Zemi, nyní. Všichni vojáci, kteří kdy 

zemřeli, ve všech těch válkách to udělali proto, aby nás dostali tam, kde jsme 

nyní. Vše, co jsme kdy udělali, dobré nebo špatné, to vše mělo ten jeden účel, ať 

to vědomě víme nebo ne. Pokud nyní neuděláme to, co musíme udělat, tak to 

vše bylo pro nic. 
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Svět je nebezpečné místo pro žití, ne kvůli těm, kteří jsou zlo, ale kvůli těm, 

kteří s tím nic nedělají. Albert Einstein 

Uvědomme každý národ, ať nám přeje dobré či špatné, že zaplatíme 

jakoukoliv cenu, poneseme jakékoliv břímě, sneseme jakékoliv strádání, 

podpoříme kteréhokoliv přítele, vzdorujeme kterémukoliv nepříteli, 

abychom zajistili úspěch a přežití svobody. J.F. Kennedy 

Žijeme v nebezpečném světě a musíme přestat žít jako banda hlupáků, 

prostě jenom proto, abychom jako druh přežili o mnoho déle. Není jiná 

volba. 

Až sjednotíme svět, tak budeme potřebovat investovat většinu našich peněz do 

vědeckého výzkumu Země, abychom pro nás vytvořili bezpečnější život. 

Utrácení peněz na hlouposti nás nezachrání, ale zabije.  

Jak si mohou lidé myslet, že přežijeme, aniž bychom čelili pravdě? 

To není možné a je to jistá destrukce a absolutní zmar. Dokonce i kdyby se 

každý nyní probudil a začali jsme investovat peníze do správných věcí, tak by to 

bylo jen taktak. Pokud se ale neprobudíme, tak nemáme vůbec žádnou šanci.  

Pokud se hodně lidí dozví pravdu v několika dalších letech, tak jsou šance, že 

vytvoříme nebe na Zemi, skutečně dobré. Pokud se dostatek lidí nedozví pravdu, 

tak bude lidská rasa zničena takže si myslím, že se dozví. 

Pokud žijete v pravdě, tak pracujete pro to nejlepší, ale jste připraveni pro to 

nejhorší, protože víte, že se to stane. Je úplně jedno, jestli je to bomba, nebo 

autohavárie, nebo vás zabije stáří. Prostě jste mrtví. Proto jediná věc, na které 

doopravdy záleží je, že žijeme v pravdě a životě a děláme ty správné věci, dokud 

jsme zde.  

Pravda nutí lidi se dívat na tvrdá fakta a dělat velká rozhodnutí. 

Vláda bestie: Zvířata vládla na tomto světě přes sedm set milionů let. Nyní 

máme malou příležitost to navždy změnit. Sedm set milionů let nám trvalo, se 

dostat do této pozice, takže nevyužít toho, by byla ta největší chyba, jakou může 

kdo udělat. 

Snadno můžeme odpustit dítěti, které se bojí tmy. Opravdová tragédie 

života je, když se lidé bojí světla. Plato 
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Pohodlná zóna: Lidé pouze chtějí číst věci, které je pobaví, po kterých se budou 

cítit dobře a které je ujistí, že je vše O.K. Nikdo nechce čelit něčemu 

nepříjemnému a nepohodlnému. Tato kniha není tento druh knihy. Tato kniha je 

o pravdě, celé pravdě, protože to je jediná naděje. Tato kniha je pouze děsivá a 

nepříjemná, dokud nebudete schopni vidět základní pravdu. Pak si zamilujete, co 

se v ní píše. 

Potrava duše: Mnoho knih krmí pouze mysl. To je to, co je dělá populární. 

Knihy, které mají záměr krmit ducha, jako je tato, musí také krmit mysl, aby se 

mohli číst, ale nikdy to nebude takové potěšení je číst, jako knihy, které se 

pokouší potěšit mysl. 

Není to chuť léku, je to co to dělá, na čem záleží.  

Musíte něco udělat s vaším časem stráveným na Zemi. Spirituální bytosti tráví 

čas pomáháním ostatním. Prostě to tak cítíme. 

Účel lidského života je sloužit a projevit účast a vůli pomoci ostatním. 

Albert Schweitzer 

Velké změny: V tomto čase historie, musíme udělat velké změny, protože malé 

změny nebudou k ničemu. Pokud ne, tak zemřeme a toto je ta největší šance 

jakou máme, tak že nemáme jinou volbu, než udělat ty změny. 

Velký obraz: Spirituální bytost žije v přítomnosti a vždy vidí velký obraz. Velkým 

obrazem mám na mysli, že vidí naši skutečnou minulost a budoucnost a vidí, co 

se stane po smrti, po tomto životě. 

Jediné zabezpečení v životě je znalost ultimativní pravdy. 

Superman, ten který uspořádal chaos svých vášní, dal styl svému 

charakteru, stal se kreativní, uvědomujíce si hrůz života, potvrdí život bez 

nelibosti. Friedrich Nietzsche  

Cíl: Přetransformovat se do spirituálních bytostí a vytvořit nebe na Zemi. Žít 

pouze s pozitivy je cíl každého života. Začne to s definovanou a šířenou pravdou 

života. Vše ostatní se stane jako důsledek, takže začněte s šířením pravdy 

nyní. 

Pouze pravda a život může lidstvo zachránit a vytvořit nebe na Zemi. Když 

ne my, tak kdo? Když ne nyní, tak kdy? 



82 
 
GlobalTruthProject.com 

Kapitola 6 

 

The Beatles 

 

Proroci: Spousta lidí si myslí, že proroci žili před dávnou dobou, ale pravda je, 

že jsme tu měli mnoho nových proroků. Někteří se pohybovali v showbusinessu 

a v umění. Nechte mě vám říci o čtyřech nejmocnějších. 

“Žít se zavřenýma očima je jednoduché, neporozumění je vše co uvidíte.” 

(Strawberry fields forever) Beatles 

Beatles sami o sobě byli jako ostatní lidé, ale hudby a texty proudící skrze ně, 

obsahovaly kouzlo a zprávy, které přicházely z míst mimo mysl. 

Vzpomínám si, jak jsem poprvé slyšel písničku od Beatles. Bylo to v únoru 1964, 

pár měsíců potom, co zastřelili J.F. Kennedyho. Každý byl zděšený. Zrovna jsem 

šel domů ze školy ( šestá třída) s kamarádem a právě jsme míjeli sousedův dům. 

On byl starší a správňácký. V jeho garáži stavěl závodní auta a rádio bylo 

vždycky na plný pecky. Zrovna hráli písničku, která mě přinutila zastavit se. Byl 

studený a podmračený den a vítr mi foukal do vlasů, když jsem uslyšel: “ Pokud 

je tu něco co chceš, pokud je tu něco, co můžu udělat, tak mi zavolej a já ti 

to pošlu s láskou ode mne, tobě.” 

Stáli jsme tam na rohu a v tichosti poslouchali celou písničku. Já jsem byl 

ohromen. Můj kamarád mi řekl, “Ta písnička se jmenuje 'Ode mne, tobě.' 

Jmenujou se Beatles a mají legrační účesy.  

Šlo to skrz mě a zdálo se to být povědomé a neznámé zároveň. Byl to jeden z 

těch vzácných momentů, které nikdy nezapomenete a které změní váš život. 

Kennedyho zákeřná vražda byly jedním z nich. Ztratil jsem svoji nevinnost a 

Beatles mi ji zase vrátili.  Šel jsem z beznaděje, do všechno je možné a nebyl 

jsem sám a zdálo se, že se to děje každému děcku na světě.  

Tenkrát nebyl žádný nedostatek skvělé hudby. Nemůžu říct, že se mi ta písnička 

líbila, nebo nelíbila. Prostě byla jiná, jako z jiné planety. Nikdy jsem neslyšel něco 
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takového, ani nikdo jiný. Bylo to určitým způsobem podivné, protože zpívali 

takové hloupé věci jako děti a účesy také měli dětské. V jejich písničce byly věci 

jako: “Ona tě miluje, jé jé jé, chci držet tvojí ruku a takové podivné věci, ale byla v 

tom mocná vitalita a radost. Zaujalo mě to. Slova byla prostá a přímá a zdálo se, 

jakoby zpívali přímo pro vás a ne, jako pro nějakou neznámou holku, jako je to v 

jiných písničkách.  

Před Beatles jsme se pokoušeli vypadat jako James Dean a být skvělí. Poté, co 

Beatles přišli na scénu, okolo vydání Rubber Soul, nebo Revolver, tak jsme se 

přestali soustředit na boty a nechali si narůst vlasy. Bylo to v době dospívání. Pro 

mě to byl začátek dlouhého mejdanu a pro spoustu dalších taky. Filmy jako 

Animal House a American Graffity zobrazovaly způsob, jakým auta, hudba a lidé 

vypadali, okolo 1963, zrovna předtím, než přišli Beatles. V tu dobu jsme byli 

šťastní ohledně hudby, která se hrála a nehledali jsme nic nového. Já mám 

pořád rád tu hudbu a hotrody (motorky). Hudba před Beatles byl ten nejúžasnější 

Rock n roll , jaký se kdy hrál. 

Na tom ale nezáleželo, protože Beatles to všechno přes noc změnili. Jejich síla 

byla ohromující. Nic takového se předtím a ani potom už neopakovalo. 

To je to, co dělá to, co oni udělali tak magickým a speciálním. Bylo to 

nemožné. 

Síla přírody: Já neříkám, že jejich hudba byla lepší. Mě se líbila hudba před 

nimi, ale oni byli lepší, byl to celý balík. Beatles byli síla přírody a všechny děti jí 

byli smeteny. 

Bylo skvělé, být v té době puberťák. Vypadalo to, jakoby každých pár týdnů 

vydali novou písničku, která byla úplně jiná a ještě lepší, než ta před ní. Bylo to v 

době, kdy se prodávaly singly, s jednou písničkou na každé straně. Takže na 

začátku jsem vždy koupil dvě písničky najednou.  

Lidé, kteří u toho nebyli, tak nemůžou pochopit, jaké to pro dítě bylo, slyšet 

poprvé Beatles.  To dalo do vzduchu skutečné kouzlo. 

Byly to kouzelné časy. A takhle to pokračovalo sedm let, od mých jedenácti do 

devatenácti let. Beatles byli moje zvuková stopa pro můj celý pubertální život. 

Bylo to moje požehnání. Byl jsem na rok, dva příliš dobrý pro Beatles. Vždycky 
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jsem ale věděl, že tam Beatles jsou, perfektní a lepší, než by měli být smrtelní 

lidé. 

Byli jako bohové šedesátek. Všechny ostatní kapely v šedesátkách byly jenom 

skvělí muzikanti, ale Beatles byli něco víc a byli naši. Každý byl skvělý, ale 

Beatles byli králové králů a to je důvod, proč byli tak výjimeční. Každý může být 

veliký, nyní, ale tenkrát být největší něco znamenalo. Být skvělý byla norma, ale 

být nepochybně nejlepší, na to bylo třeba kouzlo. 

To je ten důvod, proč o nich píšu v této knize. Není to kvůli jejich hudbě, je 

to kvůli způsobu, jakým přemohli srdce a mysli mladých lidí, kdy to nemělo 

být možné. To co dokázali, bylo magické. 

Je to znamení: Příroda je oddělila z jistého důvodu. Je to proto, aby jsme si 

nemysleli, že je to jen další skvělá kapela a tak jsme se na ni lépe podívali a 

pozorněji poslouchali. 

Byl v tom X factor, ohledně Beatles a každý to na nějaké úrovni věděl, dokonce i 

dospělí a lidé, kteří jejich hudbu nemuseli. Jako muzikanti byli neuvěřitelně skvělí 

a jako lidé, byli zábavní a chytří. Byli nejsilnějším hlasem mojí generace, ze 

všech těch silných a talentovaných hlasů. Díky nim vypadala starší generace 

pitomě a my zase dobře a dali nám opravdovou sílu. 

Jako většina lidí, jsem je považoval za dané a nevěděl jsem, jak speciální byli. 

To až po letech, co byli už pryč. Vždycky jsem si myslel, že je nahradí nějaká jiná 

kapela a taky stejně skvělá. To se nikdy nestalo a nyní vím proč. 

Oni nebyli jenom hudebníci, ale byli také proroci. Nepotřebujeme žádnou 

takovou další kapelu, protože je pořád máme. Pořád máme jejich hudbu, jen ji 

musíme skutečně slyšet. 

Spirituální událost: Hudba Beatles byla hnacím motorem pro poslední 

spirituální události. Nazývalo se hnutím míru a lásky. Dali tomu legitimitu a tu 

skvělou Beatles “Můžeme dělat cokoliv a ještě mít u toho zábavu” vibraci.  

Stalo se to, když vyšly jejich alba jako Magical Mystery Tour, Sgt Pepperś a 

skončilo to s The White Album přes Charlese Mansona. Co se stalo, nebylo jejich 

záměrem, ale jejich hudba na The White Album (Helter Skelter/ Piggies) byla 

zapojena do konce květinového hnutí v létě 1969. Hippies už nebyli považováni 

za neškodné.  
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Stalo se to takhle: Když byl Martin Luther King zastřelen, tak to začalo celé jít z 

kopce. Politicky to skončilo se zastřelením Bobbyho Kennedyho. Hnutí hippíků 

skončilo s Mansonovými vraždami a koncertem The Stones v Altamontu. A 

nakonec se to spirituálně sesypalo s rozpadem Beatles. Jak John Lennon řekl, 

sen skončil. 

Většina lidí cítila, že pokud Beatles to nemohli změnit, tak nic nemohlo. 

Skryté zprávy: Aby jste mohli slyšet skryté zprávy v hudbě Beatles, tak není 

třeba si písničky přehrávat pozpátku, jak si mnoho lidí v šedesátkách myslelo. 

Musíte změnit svou perspektivu a poslouchat pozpátku. Místo aby jste je vnímali, 

jako že je písnička zpívaná pro nějakou neznámou dívku, tak ji posloucháte, jako 

by byla zpívána přímo pro vás. Posloucháte to, jako by to byla pro vás úplná 

novinka, kterou jste nikdy předtím neslyšeli, protože tak to je. Nikdo to doopravdy 

neslyšel, ani oni sami. 

V písničce “Julia”, John Lennon říká “Polovina toho co zpívám, nedává 

žádný smysl, ale zpívám to jenom proto, jako by to bylo jen pro vás” To 

jasně znamená, že polovina toho co zpívají nedává smysl a ten zbytek je 

proto, aby se vás dotkl. 

Některé z jejich písní byly zjevně zpívány přímo pro posluchače a další jenom 

romantické písně pro děvče, ale většina obsahuje obojí. Mohou být 

interpretovány oběma způsoby. Z perspektivy mladého děvčete budete slyšet 

hloupou zamilovanou písničku. Z perspektivy hledače pravdy, uslyšíte také 

zamilovanou písničku, s tím rozdílem, že je to spirituální láska, božská láska. 

Ostatní kapely jenom zpívají zamilované písně pro neznámou dívku, ale při 

zpětném pohledu víme, že za Beatles bylo něco většího, byli to proroci. 

Časový zámek: Většina jejich raných písní se jeví, jako hloupé zamilované 

písničky. To je ten důvod, který umožnil spirituální komunikaci mezi lidmi. Oni 

pocukrovali pravdu, zahalili ji jako romantickou píseň a poslali ji k hledačům 

pravdy celého světa. Pokud to nyní pochopíme, tak to zafungovalo. Vlastně to 

bylo určeno pro tuto dobu.  

Znamení: V jejich písničkách je znamení, které nám dává vědět, že nejsou 

určeny pouze pro zamilovanou dívku. To znamení je slovo “přítel”, což není 

způsob, jakým byste zpívali romantickou píseň zamilované dívce. 
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V písni “I will get you” zpívají, “ Nastane doba, kdy ti změním mysl”. Doslovně tím 

myslí, změnit mysl z mysli člověka na mysl spirituální bytosti. 

Doslovně říkají, změnit tvoji mysl a udělat tě svým v tu samou chvíli. 

Dvojsmyslná slova: Dívka, její, baby, zlato, ona, drahoušku, atd. = příjemce. 

Příjemce je žena, zrovna tak jak biologicky přijímá semeno života od muže. 

Kdokoliv poslouchá jejich hudbu, tak je příjemce, protože přijímá hudbu. Slovo 

muž, on, jemu, jeho, atd.= vysílač, nebo odesílatel. Kolektivní nevědomí přes 

Beatles jsou vysílače, kteří posílají hudbu a zprávu. Domov = Přítomnost, Bůh, 

atd. Konec = začátek, atd. 

To je důvod, proč Bůh je metaforicky muž. Bůh nám dává život a my ho 

dostáváme. 

Když řeknou “ty”, tak míní ty. Používají metafory, jako to dělají náboženské 

knihy. Dva významy pro slovo “láska”, jsou božská láska, což znamená Bůh, 

přítomnost, absolutní uvědomování si, atd. Druhý význam pro lásku je karnální 

(zvířecí) láska (láska mezi mužem a ženou). Další význam je pro vaši duši a ten 

další pro tajemnou dívku.  

Pokud budete poslouchat písničky jako “Two of us” (Let it Be) a “Your Bird Can 

Sing” (Revolver) a “Wait”, “ The Word”, nebo “Think For Yourself” (Rubber Soul), 

tak přesně uvidíte ty významy a budete vědět odkud přicházejí a ke komu 

promlouvají. Uvědomíte si, že mluví k vám, tady a teď. 

Některé další písničky, kde je snadné vidět dvojsmysly jsou: “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 tom samém albu, píseň “Iĺl Be Back”, nám 

říká, že se vrátí, druhý návrat, až budeme schopni vidět pravdivý význam jejich 

písniček. 

Druhý návrat: Vrací se zpátky, ale ne jako s těmi pěknými ala mop účesy, jak 

jsme je poprvé viděli. Nyní je uvidíme jako proroky, kterými skutečně byli a 

uslyšíme jejich spirituální a pravdivou stranu jejich písní. A to znovu změní svět. 

Ta síla a vibrace tam pořád jsou, přidejte pravdu a život (přítomnost), vaší novou 

perspektivu a máte lístek na magický a mysteriózní výlet, lístek na jízdu. 
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Dlouhá a křivolaká cesta do vašich dveří, oni myslí vaše dveře, vyšší duši. Když 

zpívají, chci být tvým mužem, tak tím myslí, chci být tvojí myslí, poslat vám 

přenos a informovat vás. Když zpívají Chci tě držet za ruku, tak tím myslí, že se 

chtějí s vámi spojit, ukázat vám cestu, být s vámi, atd. 

Když zpívají “come on” tak říkají, pojď jako světlo, probuď se. 

Poslouchejte “Everybodyś Got Something to Hide Except Me and My Monkey” 

na The White Album a uvidíte co myslím slovem “come on”.  

Některé z veršů znamenají, přesně to, co říkají a jiné mají skrytý význam jako 

všechen náboženský materiál. Někdy je musíte poslouchat opakovaně, dokud to 

nepochopíte. Já slyším pokaždé něco jiného, když je poslouchám.  

Jména alb mají dvojí smysl a spirituální konotace: Revolver, Rubber Soul, Hard 

Days Night, Magical Mystery Tour, Let It Be, Abbey Road, atd. 

Beatles neměli žádný určitý záměr při psaní těchto písniček. Oni tvrdí, že 

prostě napsali zamilované písně pro děvče. Alespoň taková je jejich krycí verze. 

Věřím, že nevěděli nic o spirituálním obsahu svých písní do té doby, než byly 

napsány a že přišly jakoby ze vzduchu, jak tvrdí. Přišly z kolektivního nevědomí, 

ne z jejich mysli.  

To je způsob jak Duch svatý, kolektivní nevědomí komunikuje. Obvykle to 

nejdříve nevíte, ale potom vám to dojde, i když to není pravidlem. 

Příklad: Paul říká že písničku “Martha My Dear” byla napsána pro jeho 

ovčáckého psa Marthu. John říká “ Lucy In The Sky With Diamonds” byly 

inspirovaná malůvkou, kterou namalovalo jeho dítě. “Dear Prudence” bylo 

napsána, aby sestra Mii Farrow přestala meditovat a vyšla ven, když Beatles byli 

v Indii. 

Ačkoliv to možná nebyl záměr a jsou tu zjevně další významy, které najdeme v 

těchto a dalších písních.  

Oni pravdu neznali: Pravda je, že nevěděli, co jejich písně znamenají, nikdo to 

nemohl vědět, až nyní. 

V písničkách Beatles jsou věci spíše pro pocit, než myšlenku, nebo zprávu. 

Pamatujte si, že věci, které přicházejí s kolektivního nevědomí mohou být 
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zkomoleny naší myslí, když se je interpretujeme. Proto je možné pro poezii a 

písně, že mohou znamenat různé věci pro jiné lidi.  

První písničky jsou přímější, ze a do srdce (ne mysli) a ty pozdější jsou 

slavnostnější. Pokuste se je poslouchat z této nové spirituální perspektivy a 

uvidíte, co tím myslím. Dobrý způsob je začít s jejich pozdějšími věcmi a 

postupovat pozpátku k jejich nejprvnějším. Poslechem jejich hudby pozpátku, 

vám ukáže o čem mluví, ale ne poslechem jejich písniček pozpátku.  

Většina lidí si myslí, že jejich pozdější písničky jsou spirituálnější. Opak je 

pravdou. Jsou to ty rané, které mají nejvíce spirituální obsah, ale nejdříve to 

musíte vědět, aby jste to slyšeli. Pozdější písničky dělají jejich záměr jasný. 

První alba byla ta nejvíce spirituální. 

Jedno z jejich prvních alb “With The Beatles” 1963 je pro mne to nejspirituálnější. 

Pokud si myslíte, že to byla ta pozdější, tak si toto poslechněte. 

Písnička “Not A Second Time” dává nyní smysl. “I Want To Be Your Man” 

doslovně říká “chci být tvoje mysl”. Takto mluví Duch svatý. 

Jejich hudba šla z “Please, Please Me” a “Do You Want To Know A Secret” do “ I 

Am The Walrus” a “A Day In The Life”. Každý kdo kdy hrál v kapele, vám řekne, 

že to co oni dokázali je neproveditelné. Kapela, která nám dala “I Want To Hold 

Your Hand” nemohla být samá kapela, která nám dala píseň “In My Life” a taky 

nebyla, protože se kompletně proměnili. 

Proměny: Oni se proměňovali, to je charakteristika mnoha proroků. Pokaždé, 

když se na ně podíváte, tak vidíte pokaždé někoho jiného, protože spirituální 

člověk se mění tak, jak se mění přítomnost. Měníte se (reflektujete život), jak se 

život kolem vás mění a ten se mění pořád. Poslechněte si nahoře zmíněné 

písničky, nebo nějaké dřívější a pozdější písničky a porovnejte je a uvidíte co tím 

myslím. Je to úplně jiná kapela. Vypadali i zněli jinak. Já rád poslouchám album 

“Sgt Pepperś” album a “With The Beatles” album hned  za sebou. Je to silná a 

osvícená zkušenost. 

Spousta kapel a umělců dokázala přivést dívky do transu a aby křičely. Beatles 

to dělali taky, plus dělali ještě spoustu jiných věcí, než ostatní hudebníci a pop 

stars. Jejich hudbou proudí pravda a život. 
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Zázrak: Napsali 48 písniček během jejich několika týdenního pobytu v Indii, kdo 

jiný to mohl dokázat? Mnoho z těchto písniček je na The White Album. Jejich 

hudba zrychluje a zpomaluje, nedá se na to tancovat. Používají obskurní 

instrumenty a podivné zvuky. Natočili podivnou a jinou hudbu.  

Tvořili písničky rychleji, než kdokoliv jiný. Například, John Lennon dostal nápad 

na písničku “Instant Karma”, pronajal si piano a napsal ji za jediný den. Většina 

lidí musela pracovat na písničkách dlouhou dobu, než to bylo v pořádku a zřídka 

to byl hit. Beatles to dělali celou dobu.  

Písnička Instant Karma říká většinu toho, co tato kniha v jedné písničce. 

Když ke mě přijde skutečná hudba -  hudba ze sfér, hudba která překračuje 

pochopení - tak to nemá co dělat se mnou, protože já jsem jenom kanál. 

Jediná radost pro mě je, že to mohu převést jako médium... a to jsou chvíle, 

pro které žiju. John Lennon. 

George Martin, jejich produkční řekl, že Beatles tvořili písničky mnohem rychleji, 

než kapely, se kterými pracoval předtím a poté. Řekl, že písničky a alba jakoby 

rostla sama od sebe. 

Já se nepokouším říct, že nepracovali tak tvrdě, jako ostatní, pracovali. Jen se 

pokouším ukázat, že byli více inspirovaní, než jiné skupiny lidí. Vše, co prorok je, 

je osoba, nebo skupina lidí, kteří se dokáží propojit s něčím, co je mimo mysl, na 

určitou dobu a přinést do tohoto světa něco, co je mimo dosah, co odhaluje 

božskou pravdu a život. 

Oni a jejich písně se měnili ve velmi krátkém čase. Jak se jejich vzájemné 

přátelství zhoršovalo, tak se jejich písničky zlepšovaly. Poté, co se Beatles 

rozpadli, tak dva z nich přivedli svoje ženy (ne-muzikanty) do svých nových 

kapel. Kdo jiný by to mohl udělat? Něco bylo za nimi, co nemohlo být zastaveno, 

co jim dalo sílu, aby mohli dělat věci, jako nikdo před, ani po nich. 

Další věc, která je dělala rozdílnými je, že si byli rovni. Znal jste je všechny 

stejně. Když měli interview, tak byli jako jeden člověk. Nezáleželo na tom, kdo 

zrovna mluvil. Bylo to jako by mluvili všichni. To je skutečně jiné a ukazuje to 

spirituální faktor, který je rozdělil. 

Jejich solo věci byly také velice spirituální. Příklad: Z písně Johna Lennona “Yer 

Blues,” “Moje matka byla z nebe, můj otec ze Země, ale já jsem z vesmíru a ty 
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víš, jakou to má cenu.” To je tak jasné, jak jen to může být. Písničky “Gimme 

Some Truth, Mind Games, Real Love a Imagine” vám také poví, kde se 

pohyboval. 

Nejdříve nebudete všemu rozumět, takže se ani nepokoušejte o tom přemýšlet, 

ale při každém poslechu dostanete víc a víc. Jen si pamatujte, že mluví přímo k 

vám, když je posloucháte.  

To dává smysl, jste ten, kdo poslouchá a nikdo jiný. Pokud by ta písnička 

byla pro někoho jiného, tak by to nedávalo smysl. 

Vše, co přichází k vám, je jen pro vás. To samé je to s touto knihou. Je jen 

pro vás, když je čtete. 

Jejich neuvěřitelný úspěch je nejvíce zřejmé znamení, jak rozdílní byli. V 

posledních čtyřiceti letech někteří lidé prolomili prodejní rekordy. Ale kdyby měli 

takovou konkurenci jako Beatles a nebo Beatles jako konkurenty, tak by se jim 

tak dobře nedařilo. Pravda je taková, že nikdo se ani nepřiblížil úspěchu Beatles. 

Možná, že to byli nejúspěšnější lidé, jaký kdy žili, protože byli úspěšní proroci v 

jejich životě. 

Láska nebyla nikdy tak úspěšná. 

My všichni jsme byli v šedesátkách na této lodi, naše generace, loď plující 

objevit nový svět a Beatles byli ve hlídkovém koši té lodi. John Lennon 

Jablko: Přeměna se v šedesátkách nemohla stát, protože čas nebyl správný. 

Potřebovali jsme počítače a Internet. Kdyby nebylo Internetu, tak by jste nečetli 

tuto knihu. Základní pravda musela být dostupná zadarmo na Internetu, protože 

knihy stojí peníze a ne každý si je může dovolit. 

Nedozvěděli by jste se nyní pravdu, kdyby nebyla na Internetu zdarma. 

Jablko je spojené s každým důležitým krokem v lidské evoluci. Jablko v zahradě 

Edenu bylo stvoření lidstva (mysl-druh). Jablko padající ze stromu umožnilo 

Newtonovi si uvědomit zákon pohybu a tím zrodu výpočtu. Pak tu máme Apple 

Records, nahrávací společnost Beatles a Apple Computers, počátek masového 

rozšíření počítačů. Další náhoda? 

Lidé říkají, že příběh s jablkem v Edenu a Newtonovým jablkem se nikdy nestaly 

a to je pravda. Na tom ostatně nezáleží, jestli se to stalo nebo ne, protože 
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většina lidí si myslí, že se to skutečně stalo. Proč? Něco dalo jablko do 

důležitých událostí v lidské evoluci. A pokud se to skutečně nestalo, tak to celé 

dělá ještě magičtějším a dělá to ještě větší znamení božskosti v našich životech. 

Slovo “apple” (jablko), znamená “evil” (zlo) v Latině a evil pozpátku znamená 

“live” (žít). 

Zmrazen v čase: Ta doba je právě nyní a hudba Beatles je stále tady přesně 

tak, jako byla předtím. Vlastně byla “remastered” a je dokonce ještě lepší. The 

Beatles byli zmrazeni v čase, stále mladí a čekající na nás, až se dostatečně 

vyvineme, abychom byli schopni slyšet, co jejich hudba obsahuje, zrovna tak, 

jako ostatní proroci a věštci čekali na nás, až porozumíme tomu, co řekli a co tím 

mysleli. 

Písnička “Yesterday” dokonce nedávala smysl, až nyní. Poprvé ji zpívali na 

vrcholu jejich úspěchu. Proč by toužili po minulosti, nebo včerejšku na vrcholu 

jejich úspěchu? Nyní to dává naprostý smysl, pokud si ji poslechnete. Spoust 

jejich písniček dává smysl až nyní. The Beatles jsou pro nyní. 

Božské kouzlo je v každé dobré muzice do určité míry, více či méně, protože to 

přichází z mimo mysli a existuje pouze v přítomnosti. Beatles jsou zdaleka 

největší a nejkoncentrovanější zdroj toho všeho. Já mám rád hudbu, která se 

hrála, než se Beatles ukázali, protože svět byl jednodušší a hudba to 

reflektovala. 

Proto mám rád časné Beatles, jako ta první písnička, co jsem slyšel “From Me To 

You” (Beatles 62-65). Některé další jsou “I Should Have Known Better” (A Hard 

Dayś Night), “Thank You Girl” a “She Is A Woman” (Past Masters), “There Is A 

Place” (Please, Please Me), “Hold Me Tight” (With The Beatles), “Tell My Why” a 

“I Feel Fine” (Beatles 62-65). 

Následující je pár dalších písniček od Beatles se slovy, která znamenají dvě věci. 

Poslechněte si je, jestli můžete slyšet schovaný smysl  

 

Hey Bulldog - Yellow Submarine 

Cry Baby Cry - The White Album 

Glass Onion -  The  White Album 
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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 Peppers 

With A Little Help From My Friends - Sgt Peppers 

Já neposlouchám Beatles jenom proto, abych poslouchal muziku. Jejich hudba je 

samostatná kategorie. Já poslouchám Beatles z toho samého důvodu, jako čtu 

Bibli a další náboženské knihy. Beatles jsou jednou součástí mého náboženství 

spolu s golfem, surfováním, hotrody, klasickými auty, loděmi, jídlem a vším 

ostatním. 

Jejich hudba mi pomáhá zůstat v přítomnosti a na spirituální cestě. Beatles jsou 

další věcí, která dělá moje náboženství příjemnější, než většina ostatního.  

Moje náboženství je přítomnost a vše vní.  

Poslední řádek, v jejich poslední písničce, na posledním albu, které Beatles 

vydali, Abbey Road, je řečeno vše. Golden Slumbers, Carry That Weight, The 

End. Říká: “ A na konci, lásku kterou si vezmeš, bude se rovnat lásce, 

kterou rozdáš” 
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Jinými slovy, čím více lásky si vezmete od života, nebo akceptujete od života, tím 

více jí budete schopni vrátit, či reflektovat zpět k lidem. Je to ta nejdůležitější věc, 

co je. Lidé si myslí, že čím více lásky rozdají, tím více jí dostanou, ale chápou to 

špatně, je to naopak. Nemůžete dělat lásku, pouze Bůh/život může dělat lásku. 

Vy ji pouze můžete vpustit dovnitř a reflektovat ji ven. Čím více lásky pustíte 

dovnitř, tím více jí můžete reflektovat ostatním lidem. Pamatujte si, že vše je 

naopak. 

Slyšel jsem, že poslední slova v písničce, kterou nahráli, byla: “ jeden, dva, tři, 

čtyři, pět, šest, sedm, všechny dobré děti jdou do nebe,” což je pravda. 

Nastal čas začít znovu poslouchat Beatles, ale s novýma ušima. Ne pro 

zábavu, ale tentokrát pro jejich spirituální hodnotu. 

Dokonce ani, když se vám jejich hudba nelíbí, tak je snazší poslouchat je, než 

číst náboženské knihy. Je to bezbolestná cesta, jak každý den dostat dávku 

pravdy. Poslouchejte je, aby jste se dozvěděli pravdu a bude to poprvé, co je 

opravdu budete slyšet. 

Rock n roll: Je hudba vytvořená mladými lidmi, pro mladé lidi. Co si dnešní děti 

musí uvědomit je, že nebudou poslouchat hudbu pro staré lidi, hudbu jejich 

rodičů. Budou poslouchat hudbu tvořenou lidmi okolo jejich věku.  

Georgovi bylo teprve patnáct, když se ke kapele přidal. Začali jako pubertální 

kapela. Napsali svoje nejlepší písničky jako teenageři a rozpadli se v jejich 

dvaceti plus. 

Hudba Beatles je stvořená mladými lidmi, pro mladé lidi dneška a navždy. Je 

více pro dnešní generaci, než byla pro naši, protože dnešní generace jí bude 

rozumět. My jsme nerozuměli, přestože jsme si mysleli, že ano. 

Správný čas je právě teď. Probuďte se děti, je to všechno pro vás. 

Dnešní děti si musí uvědomit, že všechen Rock n roll je pro ně. Mají všechnu 

dnešní hudbu a všechen předchozí Rock n roll, protože to vše bylo vytvořeno 

lidmi jejich věku. To je jeden z důvodů, proč dnešní děti to mají lepší, než ty v 

předchozích generacích Musí si nárokovat všechnu hudbu. 

Není žádná náhoda, že tolik radiostanic hraje v neděli ráno show nazývanou 

“Snídaně s Beatles.” Podvědomě si mnoho lidí uvědomuje, že je něco 
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spirituálního ohledně Beatles. John a George možná fyzicky zemřeli, ale pořád 

jsou tu s námi v duchu a pravdě a v písních. Nečekejme na poslední dva z nich, 

až zemřou a pojďme se probudit.  

Při rozmluvě o reinkarnaci 1968 George Harrison řekl: “Budete tak dlouho 

pokračovat v reinkarnacích, dokud nedosáhnete základní Pravdy.” 

Vše bylo pro dnešek: Jak jsem již zmínil, vše co se v minulosti stalo, bylo k naší 

pomoci nám nyní najít pravdu a život. Není to jenom hudba Beatles, ale zahrnuje 

to většinu skvělé hudby. Dobrý příklad je klasická hudba. 

Vyrůstající v éře Rock n rollu, jsem nikdy nedoceňoval klasickou hudbu. Když 

jsem se probudil, tak jsem byl ohromen, že se mi najednou začala líbit některá 

díla klasické hudby, tak moc, jako Rock n roll. Nejlepší příklad je Beethovenova 

Devátá symfonie. Obsahuje ducha výboje, dobytí, takže byla ukradena a 

používána diktátora jako Stalin a Hitler. Byla dokonalá pro inspiraci armád 

pochodujících do bitvy, ale Beethoven ji však napsal, pro naprosto opačný účel. 

Většina lidí si myslí, že je instrumentální a nemá žádná slova. Byla však napsána 

pro báseň německého básníka Friedricha von Schiller nazvaná “Óda pro radost.” 

Je o tom, jak se lidstvo stane jedním bratrstvem. Byla předčasná, protože to bylo 

nemožné, až nyní. 

Hudba inspiruje výboj ducha. Až se probudíte a poslechnete si ji, tak bude 

ohromeni, jak dokonale to ztělesňuje výboj ducha. Jako písničky Beatles, budete 

je slyšet poprvé v životě. Na Youtube je spousta verzí. 

Poslouchání hudby Beatles je dobrý způsob, jak sdílet přítomnost a základní 

pravdu s lidmi, protože každý dokáže k tomu najít cestu na svojí úrovni. 

Nelžete dětem o Ježíškovi a raději jim řekněte pravdu o Beatles. Jejich pravdivý 

příběh je mnohem lepší, než nějaký mýtus. 

Ve starověkém Egyptě byl brouk symbolem pro nekonečný život. Další náhoda?  

“Žití je snadné se zavřenýma očima, nedorozumění je vše, co uvidíte.” 

Vše co potřebujete je láska. Vlastně vše co potřebujete je pravda. Pravdu 

potřebujete nejdříve. Opravdivá láska přichází po tom, co znáte pravdu 

života. 
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Vše co potřebujete je pravdivá láska. 

Oni to zpívají ve všech těch písničkách nahoře. Bůh je láska. Láska je vše, ale 

jediná cesta, jak obdržet a vědět vše, je uvědomění, že jste ničím. 

 

 

Kapitola 7 

 

Přirozenost Ničeho 

 

Přirozenost ničeho: Když dáte pryč vše fyzické (hmota, energie), tak skončíte s 

ničím (žádná věc). Nic je kompletně prázdné místo, absolutně chladné, tiché a 

temné. Nic je nekonečné, věčné a nezničitelné. Nehýbe se a ani nemusí, protože 

je již všude. Vesmír je více, než 99,999% prázdné místo včetně našich vlastních 

těl.  

Všechny fyzické věci jsou složeny z atomů, což je víceméně prázdné místo. 

Kdyby nukleotidy měli velikost hrací kostky, elektrony by byly částečky 

prachu vzdálené od sebe třičtvrtě kilometru. Každá fyzická věc má v sobě 

tolik prázdného prostoru. 

Když odstraníte veškeré prázdné místo z těla člověka a ponecháte pouze 

elektrony a další subatomické částice, tak všech sedm miliard lidí se vejde do 

prostoru kostky cukru. 

Skutečná perspektiva: Způsob, jakým je náš solární systém zobrazen v 

knihách, vám nedá jeho skutečnou perspektivu. Ukazuje, jak slunce a ostatní 

planety, které se okolo něj otáčí nejsou v měřítku. Kdyby to bylo v měřítku, tak by 

to knížek nedostali. Správné měřítko je asi takhle: kdyby Slunce mělo velikost 

míče a Země velikost broku a byla by vzdálená 29m od Slunce. Pluto je 
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nejvzdálenější planeta od Slunce a měla by velikost zrnka písku a bylo by 

vzdálené třičtvrtě kilometru. Nejbližší hvězda našeho solárního systému by byla 

tisíce kilometrů daleko. 

Světlu, které cestuje rychlostí asi 300 000 km/s trvá osm a půl minuty dosáhnout 

naší planety. Naší planetu obletí sedmkrát dokola za jednu vteřinu, ale trvá mu 

čtyři roky doletět k nejbližší hvězdě, mimo náš solární systém a 2,5 milionu roků 

do další galaxie.  

Toto vám dá pravdivější pohled na to, kolik prázdného prostoru je ve vesmíru. 

Většina všeho je nic. 

Co je rychlejší, rychlost světla, nebo rychlost temnoty? Otočte vypínačem a 

zkuste se dostat do postele, než bude tma. Dělám si legraci, ale pokouším se 

podpořit myšlenku. Nemůžete vypnout “nic,” nebo tomu něco udělat. Vždy to 

zůstane stejné, je vždy a pořád všude.  

Nic je skutečně něco:  

Einsteinova teorie relativity ukazuje, jak se prostor ohýbá a dokazuje, že nic je 

skutečně něco s podstatou. Předpokládaně, je prázdný prostor tvarován, a je to 

tvar prostoru, který vytváří gravitaci a který kontroluje a vytváří celý vesmír. Drží 

planety v orbitech, dovoluje Slunci a ostatním hvězdám hořet a je to prázdné 

místo, nic. 

Hodnota teorie relativity: Vždy mě zajímalo, jaký benefit teorie relativity přináší 

a nyní to vím. Dokazuje, že nic je skutečně něco a fakticky vytváří a kontroluje 

celý vesmír.  

Vše, co se děje, má na svědomí nic: Vytváří gravitaci, gravitace vytváří planety 

a hvězdy, hvězdy koncentrují a uvolňují veškerou energii a hmotu. Tedy vše 

fyzické přichází a je vytvářeno pomocí nic. 0=2. 

Náš spirit je také jako nic. Je to takzvané prázdné místo mezi vším. Hlavní 

podstata všeho je nic a to spojuje všechno, všude. 

Naše nezbytné a nesmrtelné já, nebo duše, je jako nepopsaná stránka, na kterou 

fyzický život píše, temnota, která dává světlu prostor, aby mohlo zářit, tichost, 

která dává prostor zvuku, aby mohl znít, nekonečný stadion, na kterém život 

hraje svoji hru. Nic je víc, než něco. Je to naprostý opak toho, co si lidé myslí. Je 
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nemožné, aby to vaše mysl pochopila. Vše co s tím můžete dělat, je přijmout to 

jako pravdu a nechat to být.  

Některé věci jsou doslovně mimo dosah mysli. Můžete je pouze znát, nebo 

v tomto případě se jimi stát, když je mysl otevřená.  

Není možné zažít nic: Nedíváte se dovnitř sebe, aby jste našli sebe, jak některá 

východní náboženství tvrdí, nic tam není. Nemůžete vidět nebo zažít nic, to není 

možné. Můžete být jako nic, ale není možné to zažít. Není nic, co by se dalo 

zažít.  

To, co provádí zažívání, nemůže být zažito. 

Sprirituální perspektiva: Nedíváte se dovnitř, ale děláte pravý opak. Díváte se 

ven skrze vaše smysly. Pokud zažíváte vše, stáváte se ve stejnou dobu ničím. 

Musíte být ničím, aby jste mohli zažít vše. Pokud jste něčím, tak zde již není 

místo pro vše. To je spirituální perspektiva. Díváte se ven z ničeho do všeho, 

odnikud do všude, z nehybnosti do pohybu, z temnoty do světla. 

Je zajímavé, že slovo “nowhere (nikde)” je taky “now here (nyní).” 

Divák, svědek: Perspektiva spirituální bytosti je, jako byste byli v tmavém sálu 

kina a sledovali život. Kdyby kino nebylo tmavé, tak by jste nemohli sledovat film. 

Váš duch, nebo spirit je v temnotě, tiché prázdnotě, která je otevřena do života. 

Vy jste tou prázdnotou a vším v ní. Nic a vše ve stejnou dobu.  

Lidé, lidstvo nyní žije, jako jejich falešná a smrtelná mysl-já a měli by žít, jako 

jejich nesmrtelné spirituální já, naprostý opak toho, co jsou nyní. Pokud jste 

kompletně otevřený, život naplní kompletně prázdnotu. Veškerý život jde k vám, 

je vám to dáno životem. Vy jste pouze příjemce.  

Vy život nevytváříte. Vše co můžete dělat, je žít ho a reflektovat zpět to, co 

dostáváte. Život se pohybuje okolo vás a skrze vás. Pokud jste zcela otevření, 

tak nic je zcela nahrazeno vším. 

Rovnice spojeného pole: Svatý grál fyziky. Věda se snaží vše vysvětlit 

matematicky, tak je tu něco, co se nazývá rovnice spojeného pole. To by v 

matematické rovnici vysvětlilo, proč vše dělá to, co dělá. Nebyli schopni to 

rozlousknout, protože nevzali v úvahu pole, nebo se nepokusili ho dosadit do 

rovnice. Pole je to, co nazýváme ničím.  
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Já bych tomu dal nový matematický symbol. Dobrý symbol a model pro život ve 

vesmíru, by byl prázdný kruh. Kruh symbolizuje energii/pozitivní a prostor uvnitř 

kruhu reprezentuje nic/negativní. 

 

 

Když je řešení prosté, Bůh odpovídá. Albert Einstein 

2=0 říká vše. Dvě jsou vyrovnávající se protiklady, jeden, pozitivní, druhý 

negativní, jedna vyruší druhou a výsledkem je nic a vše, reprezentované novým 

symbolem. To je rovnice spojeného pole. Také to jde naopak 0=2. 

Vše by mělo být tvořeno tak prostě, jak je to možné, ale ani trochu prostěji. 

Albert Einstein 

Vesmíru můžete porozumět pouze tehdy, když se na něj díváte s perspektivy 

života. Nikdy mu nebude skutečně porozuměno z perspektivi mysli, protože 

nemůže chápat “nic” čím skutečně je, nebo pochopit nekonečno, což je skutečná 

přirozenost všeho. 

Spirit je více jako temnota, než jako světlo. 

Lidé si myslí, že spirit (duše) je jako světlo. Je to proto, že světlo odhaluje, co 

bylo schované v temnotě, reprezentuje život a temnota zase smrt. Dobří hoši 

nosí bílou a ti zlí mají zase rádi černou. Temnota reprezentuje zlo a světlo dobro. 

Je to nepochopení a klam. Opak je pravdou. Světlo je více jako zlo a temnota 

jako Bůh, nebo dobro. Je to protože, spirit je jako temnota. Temnota je nic a 

zrovna tak spirit. Světlo je něco, forma energie. Spirit nemá žádnou energii.  

Já netvrdím, že světlo je zlo, jenom to používám jako metaforu po Boha. Spirit je 

více jako temnota, nebo nic. Mysl jako světlo, je to forma energie a mysl vytváří 

zlo v našich životech, takže světlo by nemělo spojováno se spiritem, kromě v 

kontextu s osvícením. 
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Nahrazuje spirit: Mysl je forma energie a protože je, tak vždycky vytlačí spirit, 

tak jako světlo vždy vytlačí temnotu. 

Síla mysli: To je důvod, proč nikdy nemůžete zcela žít bez mysli, když jsou 

okolo vás další aktivní mysli a snaží se s vámi komunikovat. Mysl vždy zasáhne 

do spiritu, ale spirit nemůže nikdy zasáhnout do mysli. Spirit je prázdnota a mysl 

se ji vždy pokusí vyplnit.  

Mohli byste říct, že mysl je silnější než spirit a měli by jste pravdu, až na to, že 

spirit nepotřebuje sílu, aby něco udělal. Je již všude a největší částí všeho. 

Takže spirit by mohl být vnímán, jako ultimativní síla, je prostě co je. Je 

automaticky všude tam, kde není energie. Spirit je jediná věc ve vesmíru, která 

nevyžaduje k existenci žádnou energii. Mysl je agresivní, spirit pasivní. Proto 

musíte být sami, nebo s lidmi, kteří znají pravdu, aby jste mohli být skutečně 

naplněni. Budete si mnohem více uvědomovat, než lidé okolo vás, co neznají 

pravdu, ale nebudete schopni být zcela otevření, zcela naplněni s aktivními mysli 

okolo vás.  

Je to otrava, ale je to jak to je a bude, dokud každý nebude znát pravdu. To je 

důvod, proč se nejprve musíte učit a poznávat pravdivý život o samotě. Musíte 

začít se dostávat z dosahu mysli tak často, jak můžete a kdykoliv můžete. 

Nakonec obdržíte vstup od ostatních myslí, jak do sebe vtahujete ostatní energii 

a není to zas tak špatné, ale není to tak dobré, jako energie přímo od života. 

Významné problémy, které máme nemohou být vyřešeny na stejné úrovni 

myšlení, na které jsme je vytvořili. Albert Einstein 

Nová mysl: Nová a vylepšená mysl s vámi zůstane už navždy. Začne znovu s 

každou smrtí a znovuzrozením, ale v kolektivním nevědomí poroste navždy. 

Velký rozdíl bude v tom, že nyní bude vaším sluhou a ne vaším pánem. Vaše 

nová mysl se stane vaším hodnověrným přítelem. Je to hodnotná a nutná část 

božské životní formy. 

Vše je mysl: Člověk se podívá na otevřené pole a pomyslí si “Tady bych mohl 

postavit dům” a brzy tam dům stojí. Co začíná jako nic, jako myšlenka, stane se 

manifestací jako něco. Mysl Boha to dělá se vším, co existuje.  
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Dvouštěrbinový experiment dokazuje, že mysl ovlivňuje energii a hmotu. 

Když je laserový paprsek pozorován, tak se přeměňuje z vlny do částice, takže 

mysl pozorovatele ovlivňuje energii a je neviditelně spojená s částicemi.  

Rozdíl mezi způsobem, jakým se animální mysl (což zahrnuje mysl lidstva) a 

spirituální mysl manifestuje, je že spirituální mysl to dělá na subatomické úrovni, 

kde jsou hmota a energie vytvářeny. Mysl lidstva se manifestuje nad atomovou 

úrovní, ve světě, který si uvědomujeme, kromě řídkých případů, jako 

dvouštěrbinový experiment, kdy si začneme uvědomovat kvantové chování 

položené pod atomovou úrovní. 

Spirituální mysl by mohly být nazývána myslí, kterou náboženství zvou 

Bůh. 

Vše vzniká z ničeho. Vzniká to z myšlenky. Lidské věci přicházejí z mysli 

člověka. Nižší zvířata přicházejí ze zvířecí mysli. Vše ostatní ve vesmíru přichází 

z mysli Boha (to což jest). Mysl existuje, ale ne konvenčním způsobem jako 

masa a energie existují. Ta existuje jako tvarovaný vesmír existuje. Existuje a 

neexistuje. Je to jako “nic je něco.” Je to na hraně chápání, jako nekonečno. 

Mysl Boha = kolektivní vůle plně vyvinutého života ve vesmíru. 

Ne všechny myšlenky, ale určitý druh myšlenek vytvoří pohyb a přetvoří nic do 

něčeho.  

Chci znát myšlenky Boha, ostatní jsou detaily. Albert Einstein 

E=MC2 je příklad myšlenek Boha. Atomy, stavební kameny veškeré hmoty jsou 

skutečně jenom pohyb, energie která se pohybuje tak rychle v kruhu, že se jeví a 

funguje jako něco pevného. Tak se pohyb stává fyzickým. Kdyby se pohyb uvnitř 

atomu zastavil, tak by se proměnil v nic. Když se atom rozštěpí, tak uvolní energii 

ven v přímé linii a manifestuje se jako nukleární exploze. 

E=MC2 vám řekne, jak mnoho síly, či energie je uvolněno z daného množství 

masy, či pevné hmoty, když se atom rozštěpí. 

Vše je pohyb, myšlenka vytváří vše ve fyzickém vesmíru. 

To samozřejmě neznamená, že jakákoliv fantazie, kterou budete mít se stane 

skutečností, pouze ty, které jsou v souladu s myslí člověka, nebo spirituální 
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myslí. Co se manifestuje z mysli člověka je dočasné, co z mysli spirituální bytosti, 

může trvat navěky. 

Nastal čas, aby se spirituální mysl začala manifestovat na Zemi. 

Myšlenky člověka se můžou a stávají manifestem ve fyzické realitě. Momentálně 

se manifestují jako vše, co lidská rasa postavila a co lidská rasa dělá, jako 

korporace, náboženství, věda, atd.  

Člověčí svět reflektuje, jak člověk přemýšlí. Většina z toho není podobná tomu, 

jak Bůh přemýšlí. Lidstvo, nebo mysl lidských bytostí je v procesu vývoje od 

zvířecí mysli do mysli Boha. Každý člověk ví, co je a co dělá. 

Člověk je produkt jeho myšlenek. Co si myslí, tím se stane. Mohandas 

Gandhi. 

Nyní když pravda života může být viděna, tak bude evoluce akcelerovat. 

Začínáme být schopni vidět rozdíl mezi tvorbou animální mysli a tvorbou mysli 

Boha. Také začínáme vidět, že potřebujeme mysl Boha, abychom mohli vytvořit 

nebe na Zemi. 

Božský program: Tato kniha jsou spirituální myšlenky, božský program, který je 

nyní downloadován do vaší mysli. Přetvoří vás a zbytek lidstva do spirituálních 

bytostí a vytvoří nebe na Zemi. 

Je důležité zjednodušit způsob, jakým vidíme a známe život, protože je to jediný 

způsob, jak může být poznán. Může být téměř nekonečně komplikovaný a 

pokoušet se mu tímto způsobem porozumět, je to, o co se lidstvo pokouší. 

Musíme jít opačnou cestou a vidět a poznat ho, tím nejjednodušším způsobem, 

protože je to jediná cesta, jak můžeme vědět to, co může být poznáno. 

Nemůžeme nikdy znát všechny detaily, jsou nekonečné a není to možné, ale 

můžeme znát prostý velký obraz života. A o to se tato kniha pokouší. 

Vše by mělo být tak jednoduché, jak může být, ale ani trochu jednodušší. 

Albert Einstein 

V této knize říkám, nemyslete, vyčistěte svoji mysl, protože co zůstane, je mysl 

Boha, mysl samotného stvoření. Pokud dovolíte božské mysli, aby se stala vaší 

myslí, nebe se bude manifestovat ve vašem životě, poté, co zemřete, nebo až 

dostatek lidí v tomto zvířecím světě bude schopno vidět pravdu. 
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               BŮH = TO CO JEST = ŽIVOT = PŘÍTOMNOST 

 

 

Kapitola 8 

 

Žití a Umírání 

 

Život je to, co se vám děje, když jste zaměstnaní děláním dalších plánů. 

John Lennon 

Plánování pro budoucnost: Když většina lidí jsou mladí dospělí, tak vkládají 

spoustu úsilí do přípravy na budoucnost. Problém ale je, že budoucnost nikdy 

doopravdy nepřijde. Po středním věku, mohou mít a nebo nemusí mít peníze, ale 

už nemají mládí a iluzi budoucího snu. Lidé si začnou uvědomovat, že jejich sny 

se nestanou skutečností, alespoň ne tak, jak si to vysnili, nebo, že udělali to, co 

si předsevzali a že to nebylo to, v co doufali, že to bude a že je to na dlouho 

neuspokojilo. A začnou vzpomínat na staré dobré časy, které ve skutečnosti 

nebyly zase tak dobré. Lidé jdou z fantazírování o budoucnosti do fantazírování o 

minulosti. A všichni dohromady míjejí přítomnost. Lidé žijí celý život bez toho, 

aby ho skutečně žili. Jejich přátelé začnou umírat a jejich zdraví začíná 

odcházet. A tak začnou vidět, že směřují k nemocem, stáří a smrti.  

Začne to na ně padat, jak jejich život kolem nich prošel a oni směřují do propasti 

bez toho, aniž by našli řešení. Potom řeknou svojim dětem, aby dělali stejné věci, 

které se naučili, protože nevědí, co jiného by jim měli říct. A tak to pokračuje, 

předávající se z jedné generace na druhou, hříchy otců předané dál, slepý vede 

slepého, jak se praví v Bibli. Je to tragické a není to déle nutné. 

Primární část života: Člověk se v průměru dožívá okolo osmdesáti let, ale 

primární část našeho života je mnohem kratší. Pro většinu mužů je to kolem 

deseti let a pro většinu žen okolo pěti let života, protože mládí a fyzická krása 
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jsou hlavním kritériem. Všechna ta snaha na přípravu pro budoucnost je 

vměstnaná mezi mládí a stáří. Těch pár let není tak skvělých, dokonce ani pro 

lidi, kteří mají dostatek štěstí a uspějí se svými plány. Dokonce i ten jeden z 

milionu, který si uvědomí své dětské sny je zklamaný. Jaký je fakt? Dokonce i 

pro těch pár šťastlivců, jejichž velké sny se splní a stanou se známými ve sportu, 

nebo v showbussinesu to trvá pouze pár let. Lidé potřebují vidět veliký obraz, 

nesmrtelný život. 

Spirituální bytost je v primární části života celou dobu. 

Já tím nechci říct, že by se lidé neměli připravovat pro budoucnost. Musíte udělat 

něco se svým životem, získat vzdělání, které pomůže ostatním i vám je v 

pořádku. Pomáhat ostatním a sobě je také správná cesta. Co chci říci je, že 

můžete dělat všechny ty věci a pomoci sám sobě spirituálně v tu samou dobu. 

Peníze a úspěch přijdou a zase odejdou, bez ohledu na to, co děláte, ale život je 

vždy s vámi a proto na tom záleží nejvíce.  

Pokud se postaráte o přítomnost (žít v přítomnosti), tak se budoucnost postará 

sama o sebe. Vždy dejte přítomnosti přednost před budoucností, nebo minulostí 

a půjdete po správné stezce. Žití v přítomnosti neznamená, že neznáte minulost, 

nebo budoucnost. Musíte znát skutečnou minulost a skutečnou budoucnost, aby 

jste v souladu s tím mohli žít v přítomnosti. 

Žijte každý okamžik, jako by to měl váš poslední tanec na Zemi. Carlos 

Castaneda 

I přestože lidé přemýšlejí o minulosti a budoucnosti, tak je nevidí jasně. Mysl 

nedovoluje lidem vidět přítomnost , ale taky ani pravdivou minulost a budoucnost. 

Nikdo se skutečně nedívá dále, než sto let. Co se pak stane? 

Mnoho lidí se nedívá dál, než padesát, šedesát let, nebo za jejich smrt, protože 

si myslí, že je to ještě daleko, nebo si myslí, že není žádná naděje, mrtvý 

znamená mrtvý, nebo věří mýtu. Nemohli by se více mýlit. 

Pokud víte, že jednoho dne zemřete a že život je krátký, neměli byste se na 

to připravit? Potřebujete k tomu dlouhodobý plán, který přesahuje tento 

život a smrt. 
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Kdosi jednou řekl: “Lidé žijí v tichém zoufalství,” pravda však je, že žijí v ignoraci. 

Lidé jsou tak zaměstnaní hrami mysli, takže nikdy nevidí, nebo si dokonce 

představí, že je tu skutečně jiná cesta, cesta na místo, které je lepší než sen, 

který jste kdy měli. 

Krátkozrací: V minulosti jsme museli být částečně krátkozrací, abychom dostali 

civilizace tam, kde je dnes. Dnes ale máme tu luxusní možnost se podívat ne 

veliký obraz života. Lidé musí vidět, že vše co dělají, aby si vylepšili život, končí 

smrtí. Nemůžete si vzít materiální věci s sebou. Lidé jsou slepí, když nevidí, že 

musí udělat něco, co bude moci jít s nimi, až zemřou. Pravda a život jsou jediné 

věci, které budou existovat všude, takže budou existovat i po smrti. Také, zde 

musí být rozsáhlejší mysl, než jenom ta, která bude zničena spolu z vaším 

mozkem po smrti. Můžete si nechat, co jste se naučili a vědět to na spirituální, 

věčné úrovni. A proto, pravda a život jsou jediné věci, které stojí za to je rozvíjet, 

vyvíjet a nechat růst, protože vše ostatní je na jistotu ztraceno. 

Kdyby kolektivní nevědomá mysl neexistovala, tak by jste s sebou nemohli nic 

vzít, až zemřete. Já tvrdím, že pokud se v tomto životě dozvíte pravdu života a 

budete v ní žít, pomocí šířením pravdy se stoprocentním závazkem, tak se jí 

stanete. Stanete se pravdou a životem. Takto, až zemřete, váš spirit se spojí s 

ostatními spirity, jako je ten váš, které ztělesňují pravdu života. Nová říše do 

které se narodíte, bude založena na pravdě a životě, protože je to ráj, nebe. 

Ignorace není požehnání. Je důvodem veškeré mizérie. 

Musíme znát pravdu, abychom v souladu s ní mohli jít cestu. Pravda je ta cesta. 

Musíte být schopni ji vidět, ji celou, než budete moci jít tam, kam chcete jít. Skoro 

každý je ztracený. Lidé to ani neví a to je dělá ještě více ztracenými.  

Definice ztracenosti je, nevědět kde jste a nevědět kam jdete. To dělá každého 

ztraceného. Pouze pravda a život vám může ukázat cestu, protože je to cesta. 

Nejsmutnější věc je, že někdo umírá, bez toho, že by kdy žil. 

Lhát a zemřít: Lidé žijí své životy ve lži a potom v ní i zemřou. 

Kdokoliv řekne, že mu nevadí umírat, tak lže. Nikdo s tím není O.K. a protože se 

ohledně toho necítí dobře, tak nikdo není ohledně toho ani upřímný. 
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Problém ale je, že to říká lidem, že je v pořádku nebýt upřímný dokonce i v čase 

umírání, což tedy není. Právě před vlastní smrtí je čas být nejupřímnější. Jinak 

posíláte nepravdivou zprávu lidem, na kterých vám záleží.  

Důvodem je nejsmutnější věc, vidět někoho umírat, bez toho aniž by se dozvěděl 

pravdu, protože to již není nutné. Pravda může být poznána a všichni ji 

podvědomě znají. Je hned tady, ale nikdo se s ní nedokáže spojit. 

Pokud neznáte pravdu, tak nejhorší věc kterou můžete udělat, je oklamat sebe a 

ostatní, protože vám to odstraní jakoukoliv šanci se pravdu dozvědět.  

Dokonce i když pravdu znáte, tak tu toho není moc, ohledně čeho by se měl 

člověk cítit dobře. Můžete se cítit dobře, že jste jeden z prvních lidí na Zemi, kteří 

před smrtí poznali pravdu a že se narodíte do lepšího místa, ale to je tak vše. 

Pokud máte velké bolesti a máte bezvýchodnou degenerativní smrtelnou nemoc, 

tak možná vítáte smrt. Ale je to jenom proto, že vaše nemoc je horší než smrt. To 

nedělá smrt OK, smrt je hrozná na mnoha úrovních. 

Smrt je hrozná: Vaše smrt vás přinutí, aby jste opustili vše, co jste kdy znali. 

Opouštíte všechny, co jste milovali a to není nikdy v pořádku.  

Dokonce i když si myslíte, že smrt není tak hrozná, tak všichni, které opustíte 

budou smutní a to není v pořádku. Je jedno, jak se na to díváte, je to vždy 

špatné. Každý, kdo tvrdí, že mu to zase tak nevadí, tak o tom skutečně 

nepřemýšlel, je hloupý a lže sám sobě i ostatním. Smrt je hrozná a je to spodní 

hrana. 

Pokud se dozvíte pravdu a života, tak můžete umírat s pocitem, že jste udělali to 

nejlepší možné, co může lidská bytost udělat. Dosáhnutím poznání pravdy a 

života, budete zrozeni do nového světa, kde smrt již nikdy nebude tak zlá, jako v 

této říši. Je to mnohem lepší, než umírání v ignoraci, nebo žití ve lži. Budete 

vědět, že smrt je nutná a co se stane po ní, ale smrt bude vždy tragická v mnoha 

směrech a nikdy nebude v pořádku.  

Fyzický život je krátký: Až si lidé uvědomí, jak rychle jejich fyzický život 

proběhne, tak budou mít mnohem větší zájem se dozvědět pravdu a život, dokud 

ještě mohou. Všichni umíráme, pravda zůstává. 
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Jenom se zeptejte nějaké staré osoby, jestli je život dlouhý, nebo krátký a jestli 

jejich život proběhl rychle, nebo pomalu. 

My všichni žijeme v domě, který hoří a nejsou žádní hasiči, které bychom 

mohli zavolat, žádná cesta ven, jenom schody k hornímu oknu, abychom se 

mohli podívat, jak dům odspoda hoří s námi uzamčenými a chycenými 

uvnitř. Tennessee Williams 

Zatímco my všichni odkládáme, život uhání. L.A. Seneca 

Konec světa: Lidé často mluví a dělají si starosti s koncem světa. Ničíme životní 

prostředí, použijeme zbraně hromadného ničení, atd. Jsou zde pohromy, 

pandemie, asteroidy z vesmíru, proroctví, atd. Děláme si tolik starostí o svět, že 

nám uniká fakt, že tento svět pro nás brzy skončí, bez ohledu na to, co uděláme. 

Jasná vyhlídka smrti, by měla osladit každý život drahocennou a voňavou  

kapkou lehkomyslnosti. 

Zrození je jako být vyhozen z letadla bez padáku. Je jenom otázkou času, 

kdy narazíte na zem a přijdete o všechno. 

Pouze si zapamatujte, že smrti se nedá dlouho vyhýbat, ani když jste opatrní. 

Musíte být tak připraveni na smrt, jak to jenom jde, protože se to může stát 

kdykoliv. Uvědomte si, jak nepřipraveni jste a uvědomte si realitu umírání a čemu 

budete muset čelit a bude to začátek nádherného hledání pravdy a života. 

Smrt není příjemný předmět. Je to ta nejhorší věc, co je a nikdo si o tom nechce 

povídat, nebo o tom přemýšlet, ale stane se to vám i všem ostatním. Je to 

pravda a čelit pravdě o tom, je jediný způsob jak to překonat. 

Vlastně, z vaší perspektivy nikdy neumřete. Stane se opak. Všichni okolo 

vás zemřou (zmizí). 

Doufám, že jsem vás vystrašil. Měli byste se bát, velice se bát. Doufám, že jste 

dostatečně vystrašení, jak by jste měli být. Měli byste být dostatečně vystrašení, 

aby vás to přinutilo ohledně toho něco udělat. 

Nepovažujte tento svět za hotovou věc. Mohl by se kdykoliv ztratit, i vy se 

můžete kdykoliv ztratit. 
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Zástava srdce, mrtvice, krevní sraženiny a nehody se dějí mladým lidem, takže si 

nemyslete, že vám se to vyhne. Pokaždé, když jíte, tak vám může zaskočit. 

Pokaždé, když jedete autem, tak vás může druhý řidič zabít, takže nebuďte 

překvapeni, když si pro vás smrt přijde. Můžete zemřít už dnes. Asi 150 000 lidí 

dnes zemře. 

Smrt je ta nejjistější věc na světě a lidé na ni nejsou připraveni. 

 

Kapitola 9 

 

Hledání a Vědění 

 

Bylo natočeno spousta známých filmů o neviděném kouzlu za našimi 

životy. 

Filmy jako je Forrest Gump a Americká krása jsou o tom, jak život běží na 

automatiku a pouze se děje. Igelitový pytlík a brk poletující vzduchem, jsou 

jenom metafory o tom, jak je život pod kontrolou nějaké neviditelné síly. Matrix je 

o skryté pravdě. Film Fontána je o žití pro pravdu, za jakoukoliv cenu. Pochybuji, 

že tyto věci byly dány do těchto a dalších filmů jenom sdělit zprávu na kterou 

poukazuji. Pravděpodobně vklouzly do filmů z kolektivního nevědomí bez toho, 

aniž by tvůrce věděl, že je to zpráva, nebo jak pravdivá zpráva to je. Jak si 

budete stále více uvědomovat, tak začnete vidět tato zajímavá podvědomá 

znamení. V Kouzelníkovi ze země Oz, Toto odtáhne závěs a pravda je odhalena. 

Lidé se rádi ve filmech dívají na lidi se štěstím. Všichni naši hrdinové byli lidé, 

kteří měli jenom štěstí, jak v reálném životě, tak ve filmu. George Washington byl 

možná velmi statečný a chytrý, ale také měl veliké štěstí. Kulky, které ho měli 

zabít, ho minuly tak těsně, že mu udělaly díry do kabátu. Kdyby jedna kulka šla 

pár čísel více vpravo, tak by historie byla jiná a někdo jiný by byl zobrazen na 

dolaru. Pravda je, že štěstí a neštěstí, nebo rovnováha kontrolují vše. Za 
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každého Washingtona je zde mnoho dalších patriotů, kteří byli zrovna tak 

stateční a chytří, ale neměli takové štěstí, takže zemřeli nepoznáni. Skutečný 

svět je prostě skutečný svět. 

James Bond: Rádi se díváme na Jamese Bonda, protože je to muž, s největším 

štěstím na světě, který kdy žil. Dostává se ze všech neskutečných situací a 

dostane každou ženu, kterou si zamane, což se ve skutečném světě neděje, je to 

velká fantazie. Co na nás skutečně dělá dojem, není to, že vyhrávají nebo žijí, 

ale že jsou kdykoliv připraveni zemřít, nebo prohrát, ale ve filmu nemusí. 

Hlavní důvod pro mýtus je, že pravda nikdy nevypadala dobře, až nyní. 

Proto máme filmy, které ukazují svět, kde vše dobře dopadne a všichni 

mohou poté šťastně žít. Úžasná věc je, že lidé mohou žít navždy šťastně 

poté, co se dozví pravdu života. 

Život byl špatný: Ve skutečném světě, světě pravdy, kterou si můžete ověřit, to 

vypadalo tak, že jste žili obtížný život, dospěli jste a pak zemřeli nějakým 

hrozným způsobem. Proto lidé věří v tyto všechny odlišné věci. Cokoli, jedno jak 

nepřirozené, bylo lepší, než jak skutečná pravda vypadala. Lidé by se raději 

pokusili věřit v nemožné, než v pravdu, které se jim věřit nechtělo. Já jim to 

nezazlívám. Nikdo nechce věřit, že život je hrozný a bez smyslu. 

Topící se stébla chytá (věří náboženským mýtům) 

Nejkrásnější věc je, že se ukázalo, že pravda je ta nejlepší věc. 

Čas na pravdu: Nyní známe pravdu a není tak strašná, jak si lidé mysleli, že 

bude. Ve skutečnosti je lepší, než mohl kdokoliv doufat. Nemohla být 

dokonalejší, nebo lepší, takže nadešel čas zapomenout na mýty a obejmout 

pravdu. 

Co pravda není: Dnes můžeme vědět, co pravda není. Pokud víte, co pravda 

není, tak máte šanci se dozvědět, co pravda je. 

Skutečná pravda: Rozdíl je tak obrovský, jako je rozdíl mezi opravdovým 

životem a imaginárním životem. Skutečně jednou zemřete a jestli se chystáte 

skutečně žít, tak potřebujete vědět skutečnou pravdu. Doslovně vše závisí na 

pravdě. 

Pravda je to, co stojí za test zážitku. Albert Einstein 
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Pravda zůstává pravdou i poté, co film skončil. Film vám pomůže na pár 

hodin uniknout, ale pak se pravda zase vrátí.  

Pamatujte si, 2+2=4: a nic jiného. Je pouze jediná pravda. Věřit že 2+2=6 nebo 

něco jiného to neudělá pravdou. Je nekonečný počet špatných odpovědí a pouze 

jedna správná. Skutečná pravda má moc dát smysl tomu, jak svět funguje a 

tímto transformovat člověka do spirituální bytosti. Nic jiného to nedokáže, pouze 

uvede do klamu. 

Je tu příběh, který je krytý důkazy a vším ostatním. Jeden příběh je jako 2+2=4. 

Ty ostatní příběhy jsou jako všechny ty ostatní výsledky. 

Jsou tu miliony různých příběhu a jedna pravda, kterou si můžete ověřit. 

Příběh opravdového hrdiny: Máme dobré příběhy, skvělé příběhy a dokonce 

nejskvělejší příběhy, které byly kdy vyprávěné. A pak tu máme jeden skutečný 

příběh. 

Zapřísahám vás, moji bratři, zůstaňte věrní svoji Zemi a nevěřte těm, kteří k 

vám promlouvají o nepozemských nadějích! Traviči to jsou, ať o tom vědí, 

nebo ne. Friedrich Nietzsche  

Znát pravdu je ta nejlepší věc. Vědět, že pravdu neznám, je druhá nejlepší 

věc. Předstírat, že vím, když nevím je choroba. Lao Tzu 

Vše co musíte, je být upřímný sám k sobě, aby jste se mohli dozvědět 

pravdu života. Nic víc, nic míň.  

Já mám rád dobrý příběh zrovna tak, jako ten chlápek od vedle, ale co nemám 

rád, když se lidé pokouší a říkají, že je to pravda, bez důkazů, které by to 

podpořily. Pokud ne, tak je to jenom příběh. Je to takhle jednoduché.  

Pokud všechny důkazy potvrzují, že jo to pravda a žádný to nevyvrací, tak 

je to pravda. 

Uznat to, v co ostatní věří jenom proto, že je to zvyk, znamená být 

neupřímný, zbabělý a lenivý. A takto mohla by být neupřímnost, zbabělost 

a lenost předpokladem pro morálku? Friedrich Nietzsche  

Je nový den: Nyní, když můžete znát pravdu, tak ji musíte uznat a v souladu s 

ní se změnit, nebo budete ztraceni. 
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Jsou dvě cesty, jak žít život. Jedna je myslet si, že nic není zázrak a druhá, 

že vše je zázrak. Albert Einstein 

Život je jediný zázrak: Fakt, že se neděje nic neobvyklého, znamená obvyklé, 

přirozené a srozumitelné. Dělá to určité věci a nedělá ostatní věci a my můžeme 

vědět, jaké ty věci jsou.  

Nejnepochopitelnější věc ohledně světa je, že je pochopitelný. Albert 

Einstein. 

Radost z poznávání a chápání, je nejkrásnější dar přírody. Albert Einstein 

Představivost: Představivost je dobrá a nutná věc, když přijde na kreativitu, ale 

není vůbec dobrá, když jde o pravdu. Představivost se vymkla kontrole a je 

zodpovědná za všechny mýty o životě a smrti. Miliony lidí si hrají na to, že věří. 

Věří, nebo se pokouší uvěřit ve falešný vysněný svět, svět, který skutečně 

neexistuje, kromě v jejich hlavách, v jejich představivosti. Je to jistý předpis pro 

fyzickou a spirituální smrt. 

Na světě pro nás není dostatek lásky a dobroty, aby bylo dovoleno ji 

věnovat imaginárním věcem. Friedrich Nietzsche  

Můžete ohloupit některé lidi po celou dobu a všechny lidi po určitou dobu, 

ale nemůžete ohloupit všechny lidi po celou dobu. Abraham Lincoln 

Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, na jaké 

vznikl. Albert Einstein 

“Repent” znamená změnit svoji mysl. Změnit svoji mysl znamená, změnit z 

mysli, která kontroluje váš spirit, na mysl, která slouží vašemu spiritu. 

Musíme vyžadovat výrazně jiný druh myšlení, pokud má lidstvo přežít. 

Albert Einstein 

Čím neuvěřitelnější nějaká věc je, tím fanatičtější její následovníci jsou. Sice to 

nedává žádný smysl, ale je to část lidské přirozenosti. 

Klam zabíjí, pouze pravda zachraňuje. 

Klam zabíjí, protože pohřbí spirit v klamu. Jenom pravda nás může zachránit, a 

skoro nikdo neví, co to je. Mnozí ani nechtějí vědět.  
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Jediný důvod, proč lidé chtějí uniknout realitě je, že neví, co skutečná 

realita je. Neví, že realita je lepší, než jakýkoliv mýtus. 

Věk útěkářství musí skončit, nebo to bude lidská rasa, která skončí. 

Žití v iluzi, povede k naší destrukci. Musíte znát skutečnou situaci, aby jste se s 

ní mohli vypořádat. Pokud chcete zneškodnit atomovou bombu, tak musíte 

vědět, jak se to dělá, aby jste to svedli. Pokud začnete štípat dráty, protože máte 

víru, že je to správná věc, tak ji odpálíte. Mělo by to být zřejmé, ale mnoho lidí 

neví, jak je nebezpečné žít zaslepený. Slepý vede slepého. V minulosti, iluze a 

neporozumění vedly k mnoha konfliktům, ale nebyli jsme dostatečně silní, 

abychom se vzájemně zcela zničili. Nyní jsme. 

To je důvod proč, třebaže se nám možná nechce, tak musíme čelit pravdě. 

Jak John Lennon řekl: “Sen skončil”. Buďto to ukončíme, nebo to ukončí nás. 

Mysl se ani nemusí moc snažit, aby oklamala lidi. Lidé uvěří čemukoli, kdo jim co 

řekne, bez ohledu na to, jak nesmyslné to je. Čím větší nesmysl, tím více věří. 

Problém je, že pravda je příliš normální pro většinu takzvaných normálních lidí, 

aby tomu věřili. 

Veřejnost uvěří čemukoliv, pokud to nebude založeno na pravdě. Edith 

Sitwell 

Placatý svět: Jenom před pár stovkami let, lidé věřili, že svět je placatý a když tu 

byly dobré důkazy, že je kulatý, tak tomu nevěřili, a nebo nechtěli věřit. Nechtěli 

připustit, že neměli pravdu. 

Pravda vás osvobodí, ale nejdříve vás naštve. Gloria Steinem 

Ti, kteří přijmou pravdu, když ji uslyší a uvidí, budou zachráněni. Ti, kteří ne, 

nebo budou pouze chtít zůstat v jejich populární a útulné zóně, budou ztraceni. 

To je spravedlivé. 

Gandhi řekl: “I když jste menšina, jeden, pravda je vždy pravdou.” 

Proroci jsou učitelé, ne vůdci.  Pravdivý prorok vás osvobodí od vůdců. 

Vůdci a následovníci: Pravda nepotřebuje žádné vůdce, pouze učitele. Je 

důležité držet z toho venku všechny personality. Následovníci se stanou 
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závislými na spirituálních vůdcích a spirituální vůdci se stanou závislými na 

následovnících a pravda je ztracena. Pravda je, že lidé se tentokrát musí vést 

sami. Vše co pravda potřebuje je Internet a práce ji rozšířit. 

Musíte přijmout veškerou pomoc, kterou můžete dostat a dát do toho vše, 

co můžete. 

Dnes není pravda závislá na jednotlivém vůdci. V minulosti mohl nízký život zabít 

proroka a tak zabránit pravdě v jejím šíření, ale ne dnes. 

Tato kniha je pouze jiskra, která přinutí lidi, aby začali mluvit o skutečné 

pravdě. Já jsem jenom chlapík se sirkou v ruce, který se snaží založit požár 

pravdy. 

Jedna věc, kterou máme všichni společnou, že na sebe hrajeme různé triky, 

abychom mohli opustit pátrání. Důležité protiopatření je vytrvat, přes 

všechny překážky a zklamání. Carlos Castaneda 

Další nejlepší věc vedle poznání pravdy, je její hledání.  

Nová odhalení je odhalování základní pravdy ostatním, která byla předtím 

neznámá. Tato kniha je naplněna novými odhaleními. Já jsem nevěděl žádnou z 

těchto věcí, které jsem napsal do knihy, než ke mě přišli. Já jsem je pouze vložil 

do stránek tak, jak přicházeli. Byl to dar pro mě a nyní je pro vás. 

Za tvými myšlenkami a pocity, můj bratře, stojí mocný vládce. Neznámý 

mudrc, jehož jméno je já. V tvém těle přebývá. Tvoje tělo má větší důvod, 

než tvoje největší moudrost. Friedrich Nietzsche 

Klíč je nemyslet. Jak řekl John Lennon, potřebujete kus čistého papíru, než na 

něj můžete něco napsat. Musíte vyhnat netopýry ze zvonice, udělat místo, aby 

něco nového mohlo přijít k vám. Musíte mít touhu po pravdě, aby jste ji obdrželi, 

ale přemýšlením k vám nepřijde. Je to když přestanete přemýšlet, kdy se to 

stane. Když je odhalení pravdivé, tak dává smysl a zapadne do skládačky. A je 

to zároveň pravda pro každého celou dobu a tak poznáte, že je to pravda.  

Odhalení prochází skrze mě a tuto knihu přímo k vám. 

Jsou pro vás tak moc, jako byly pro mne. Jestli jste připraveni je obdržet, tak 

rozumíte, o čem zde mluvím. Pokud ne, tak si budete myslet, že jsem se zbláznil. 
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Je zajímavé, že většina slova “know (vědět) je “now” (nyní). 

Lidé se myslí, že život je komplikovaný. Pravda je, že je prostý. 

 

 

 

Kapitola 10 

Vyvážený  Vesmír 

                                                                                                        

Lidé si myslí, že mají kontrolu nad svými životy, opak je pravdou. 

Karma: Lidé si myslí, že to co udělají, bude mít vliv na jejich budoucí život, 

dokonce i po smrti. Co uděláte se k vám vrátí zpět atd. To není pravda. Dělání 

něčeho špatného, nebo dobrého někomu, nebo pro někoho, nevytvoří špatné, 

nebo dobré ve vašem budoucím životě. Je to balancováno a děje se to bez 

ohledu na to, co děláte. Rovnováha dělá život každého férovým, spravedlivým, 

rovnocenným a dokonalým, ale není ovlivněna žádnými činy, dobrými, nebo 

špatnými, které uděláte. Nikdy nejste ničí oběť. Vše, co se děje, je životem 

vytvářená rovnováha. Vaše jediná volba je to vidět, jak to je, nebo to nevidět. 

Jsou události a příčiny proč a důvody ve všech věcech. William 

Shakespeare 

Osud a svobodná vůle: Fyzicky, jste skupina šedesáti trilionů živoucích buněk, 

které dělají co dělají samy o sobě. Každou vteřinu se uvnitř našich těl děje trilion 

věcí, které nás drží naživu a my nad tím nemáme žádnou kontrolu. Krev je 

pumpována. Buňky jsou vytvářeny. Hormony jsou dodávány. Trilion věcí se musí 

stát jenom proto, abychom pouze mohli strávit jídlo a my si ani neuvědomujeme, 

že se to právě děje.  

Lidé si uvědomují, že si nejsou vědomi dění, uvnitř jejich těla, ale většina lidí si 

není vědoma faktu, že zrovna tak nemají žádnou kontrolu nad tím, co se děje 
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venku mimo jejich těla. Většina lidí věří, že mají kontrolu, ale pravý opak je 

pravdou. 

Tanec života: Život vede a my ho následujeme v tanci života. Jinými slovy, 

venkovní prostředí něco dělá a naše vnitřní prostředí (mysl) na to reaguje. Jsme 

pod absolutní kontrolou našich prostředí. 

Dostanete hlad, tak se najíte, potřebujete peníze, jdete do práce, zazvoní telefon, 

zvednete ho, je vám zima, natáhnete si kabát, je horko, sundáte ho, něco vás 

svědí, poškrábete si to. Pak tu máme rozsáhlejší kontrolu prostředí, kdy a kde se 

narodíte, jestli jste chudí nebo bohatí, vzdělaní, talentovaní, zdraví, vizáž, 

pohlaví, rasa, atd. 

Ověřte si to: Nejjednodušší, jak si ověřit jestli máme kontrolu nebo ne je, jestli 

někdo nezemře, jako všichni ostatní. Nikdo nepřemůže smrt, dokonce ani léčitelé 

víry a přitom nikdo nechce zemřít. Fakt, že každý zemře za méně, než sto 

padesát let, vám bez jakýchkoliv pochybností řekne, že nemáme žádnou 

kontrolu. 

Lidé si myslí, že svobodná vůle je dar, opak je pravdou. Dar je, že nemusíte 

mít kontrolu. Pouze, když s absolutní jistou víte, že život bude naprosto 

spravedlivý (v rovnováze), tak můžete skutečně vypnout a užít si tu jízdu. 

Svobodná vůle, nebo kontrola je iluze, klam vytvořený naší myslí. Je to druhý 

největší klam po klamu, že jsme naše mysl. Až se probudíte do pravdy, tak jako 

první si uvědomíte, že nemáte žádnou kontrolu. 

Uvidíte, že stvořitel a stvoření jsou v přítomnosti jedno. 

Lidé chtějí věřit ve všemocného Boha, ale také chtějí věřit, že mají svobodnou 

vůli a kontrolu. Je to další hra mysli. Život má kontrolu nade vším a celou dobu, 

ať si myslíte co chcete.  

Je snadné si myslet, že máte kontrolu. Koneckonců si děláte co chcete. Pravda 

je, že děláte něco, protože něco ve vašem prostředí vám dává důvod to dělat i 

kdyby to měla být vaše mysl.  

Prostředí je vše, co nejsem já. Albert Einstein 

Jinými slovy, vše, co je venku mimo vaše spirituální já, je vaše prostředí. Vaše 

mysl byla a je vytvářena vaší genetikou a vaším prostředím, minulým i 
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současným. Vaše mysl je částí vašeho prostředí, zrovna tak, jako je vaše tělo a 

je kontrolována rozsáhlejším prostředím přímo a nepřímo. 

Můžete namítnout, že nižší zvířata také mají kontrolu nad tím, co chtějí dělat. 

Medvěd nebo vlk se mohou rozhodnout okamžik od okamžiku co budou dělat. 

Jenom ale reagují na to, co se děje kolem nich. A vy děláte ty věci co děláte ze 

stejného důvodu, jako ta zvířata.  

Lidé dělají stejné věci, jako nižší zvířata, jenom méně přímou cestou. Naše mysl 

nám dává mnohem větší uvědomování si minulosti a budoucnosti, než u nižších 

zvířat. Takto si vezmem v potaz to, co jsme se naučili v minulosti a kam chceme 

jít v budoucnosti, když reagujeme na naše prostředí. Proto reagujeme trochu 

méně přímo, než nižší zvířata, když můžeme.  

Vše je předurčeno, začátek zrovna tak, jako konec silami, nad kterými 

nemáme žádnou kontrolu. Je to předurčeno pro hmyz zrovna tak, jako pro 

hvězdy. Lidé, zelenina, nebo kosmický prach, my všichni tančíme v 

záhadném tónu, zahraném někde v neznámu. Albert Einstein 

Jak jsem již dříve řekl, první velká světová změna přijde, až si věda uvědomění, 

že skutečná evoluce znamená, že jsme se vyvinuli ze všech nižších zvířat, tedy 

že jsme byli těmi dinosaury, hmyzem, atd. 

Druhé velké uvědomění si: Věda si uvědomí, co Isaac Newtonovi zákony 

pohybu znamenají, že zákon ovládá veškerou hmotu včetně nás, protože naše 

těla jsou hmota. Nemáme kontrolu, svobodná vůle je jen iluze a klam. Je to akce-

reakce, která stojí za pohybem všech věcí ve  vesmíru a to včetně nás. 

Neexistuje hmota ve vesmíru, která by nepodléhala těmto základním zákonům 

přírody. Jeho kniha Principy Matematiky vysvětluje zákony pohybu a byly 

prokázány být skutečností. Tato kniha je základem moderní fyziky. Naše těla 

jsou ovládána stejnými zákony, protože naše těla jsou hmotou ve vesmíru.  

Podívejte se zblízka na věci, které děláte a uvidíte pravdu. Vždy je tu důvod, 

který předchází vaší každé reakci. Z hlediska mysli, je svět obrovské bludiště. 

Máte volby, ale jejich počet je limitovaný. Vždy si zvolíte tu, o které si myslíte, že 

je nejlepší. Žádná z těchto voleb by neznamenala významný rozdíl, až nyní. 

Každý se po sobě opičí a chodí v kruzích, malých či velkých. 
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Život je to, co se děje, zatímco jste zaměstnáni děláním dalších plánů. John 

Lennon. 

Cukr a bič: Vše co lidé dělají, je vyhnout se bolesti a cítit potěšení. Kráčíte po 

cestě mezi těmito dvěma silami. Může vypadat, že někteří lidé dělají něco z 

jiného důvodu, ale to je jenom iluze a klam. Příklad: Sebeobětování se děje 

pouze tehdy, pokud se člověk, který ho dělá, cítí dobře ohledně toho. Jiným 

lidem dělá dobře, když pomáhají ostatním, nebo se cítíte dobře ohledně toho, co 

si myslíte že je správné dělat. Vše co děláte je pro sebezachování, nebo 

sebeuspokojení přímo, nebo nepřímo. Každý pohyb který uděláte, v základu 

děláte pro sebe, bez ohledu co si můžete myslet, nebo jak se to jeví ostatním.  

Věci které děláte, vás nutně nemusí dělat šťastnými, ale myslíte si, že nakonec 

dopadnou dobře, tak či onak, jinak by jste je nedělali. Matka Teresa pomáhala 

chudým, protože se ohledně toho cítila dobře a/nebo pro odměnu, kterou si 

myslela, že dostane v příštím životě (cítit se dobře později). 

   Až poznáte pravdu, tak poznáte že pomáhat druhým je nejlepší způsob, 

jak pomoci sám sobě.  

My se vžijeme do ostatních lidí a děláme věci, které bychom chtěli dělat, 

kdybychom byli skutečně jimi a takto pomáháme sami sobě dvěma způsoby. 

Pomáháme ostatním, protože víme, že nepřímo tím pomáháme sobě. Víme, že 

musíme pomoci ostatním, aby mohla lidská rasa přežít. Spirituální bytost 

přirozeně pomáhá ostatním. 

Síla bolesti: Vyhýbáme se bolesti a hledáme potěšení a nepotřebuje to mnoho, 

aby nás to zcela kontrolovalo. Mnoho lidí může a akceptuje určité množství 

bolesti, aby si mohli užít více slasti v budoucnosti, tak či onak. Jdou do práce, 

aby si mohli užít zábavu později, atd, Takže byste mohli říct, že nejsme pod 

přímou kontrolou bolesti a slasti a měli byste pravdu. Lidé mohou záměrně zažít 

bolest a vyhnout se potěšení, ale pořád se snaží vyhnout se bolesti a dostat více 

potěšení v pozdějším čase. Lidstvo to dělá hodně. Nižší zvířata jsou prostředím 

kontrolována příměji. Způsob, jakým lidstvo zachází s kontrolou bolesti a 

potěšení není jenom tak přímý a je těžší ho vidět, ale pravda je, že se to nakonec 

vše promíchá do té samé věci. Prostředí nás kontroluje. To nejlepší a nejhorší se 

nám v minulosti již stalo a stane se znovu, pokud neopustíme animální říši, 

dokud můžeme. 
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Nejdůležitější věc: Co se točí dokola, tak se zase vrátí a proto se musíme 

dostat ze světa, kde existuje extrémní bolest a zlí hoši mají veškerou výhodu. A 

můžeme to udělat pouze nyní, takže není nic důležitějšího. 

Znalost minulosti bude každého motivovat, aby opustil zvířecí říši. 

Zvířecí cesta: My všichni kráčíme po cestě pryč od bolesti, strachu a nepohodlí 

směrem k potěšení a bezpečnosti. A budete pokračovat po této cestě i poté, co 

budete znát pravdu. Život používá těchto sil, aby nás dovedl domů. Mysl používá 

těchto sil, abychom se neustále točili v kruhu. Pokud znáte základní pravdu, tak 

půjdete do nebe. Pokud ne, tak se točíte v kruzích, jste uzamknutí v brutálním 

vzorci, dokud nepoznáte pravdu. 

Člověk/zvíře: Lidé dělají, to co dělají z těch samých důvodů co zvířata dělají. 

Proč váš pes nebo kočka dělají to, co dělají? Lidstvo není jiné. Jdeme za tím, co 

chceme a jdeme od toho, co nechceme. Pokoušíme se přežít, adaptovat a 

prosperovat v našem prostředí, jako veškerý ostatní zvířecí život. Jediný rozdíl 

je, že lidé si myslí, že mají kontrolu a nejsou tak naplněni, jako ostatní zvířata.  

Všechna zvířata jsou stejná, s tím rozdílem, že lidé mohou znát pravdu. 

Je důležité vědět, co nemůžete znát, jako je vědět co můžete znát ohledně 

velkého obrazu života, jinak to bude mrháním času pokoušet se poznat něco, co 

není možné znát, na čem dokonce ani nezáleží, místo toho, aby jste žili, když 

můžete.  

Jsou zde věci, kterým můžeme naší myslí porozumět a věci, kterým ne. 

Nekonečno: Některé věci jsou mimo mysl a takto se vymykají pochopení. Mysl 

si musí uvědomit svoje meze. Všechno nekonečné a nikdy nekončící věci, jsou 

mimo mysl a také esence všeho, co je nekonečné a nikdy nekončící. Například 

nemůžeme pochopit, že vesmír se navždy rozpíná, ale můžeme rozumět, že 

musí. Pro vesmír není možné, že by zastavil svoje rozpínání . Něco se musí 

rozpínat i kdyby to měl být jenom prázdný prostor. To nám říká, že nekonečno 

existuje. Můžeme porozumět tomu, že nekonečno existuje, bez toho, abychom 

nekonečnu rozuměli. Venkovní prostor je nejjednodušší místo, kde se dá vidět 

nekonečno, ale je to vlastně přirozenost všeho tím, či oním směrem. 

Vnitřní prostor: Vnitřní prostor také nemá žádný konec. Pravda je taková, že 

zde musí být nekonečné číslo vesmírů uvnitř každého atomu v našem těle. 
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Pokud si vezmete kousek sýra a říznete ho napolovic a pak tu půlku znovu 

rozříznete napůl a tak budete moci pokračovat do nekonečna a nikdy se vám 

nestane, že nebudete mít nic, co by se nedalo říznout napůl.  

Není možné udělat nic z něčeho. Energii není možné vytvořit, nebo zničit a 

hmota je forma energie. Pokud by jste udělali nic z ničeho, tak by jste ničili 

energii, což není možné. Takto je možné použít deduktivní logiku, aby jste 

poznali něco, co nemůže být poznáno jiným způsobem. Nic není ztraceno. 

Jenom to změnilo formu, pohybující se v kruhu, nebo cyklu.  

Fraktály: Nekonečno můžete vidět v něčem, co je nazýváno fraktály. Podívejte 

se na Mandelbrot set (https://www.youtube.com/watch?v=PD2XgQOyCCk). Prostá formule, 

nebo vzor se mohou opakovat nekonečněkrát, aniž by se kdy opakovaly. Většina 

věcí si bude hodně podobná, ale nikdy úplně stejná. Takhle život pracuje. Ta 

samá prostá věc se znovu a znovu opakuje (vyrovnávací protějšky) a takto s 

pomocí kolektivního nevědomí vytváří nejkomplikovanější a odlišné věci v 

přírodě, včetně nás. 

Fraktály je cesta, jak můžeme porozumět, jak se fyzický vesmír hýbe v 

dokonalé rovnováze a není nikdy stejný. Je skutečně vždy nový. 

Pravda je, že byste nechtěli mít kontrolu, ani kdyby jste ji mít mohli. Až se 

dozvíte základní pravdu, tak si uvědomíte, že život mimo zvířecí mysl je dokonalý 

tak, jak je a nic by jste neměnili. 

Život není nedokonalý, je to jenom lidské vnímání života, které je 

nedokonalé. 

Děje se příliš mnoho věcí, aby je mysl mohla kontrolovat i kdyby mohla. 

Život se nepotřebuje změnit. Nemůže se změnit, existuje proto, že je dokonalý. 

Aby něco mohlo existovat navěky, tak to musí být dokonalé. 

Skutečně svobodní jste pouze tehdy, pokud víte s jistotou: Nemáte 

kontrolu. 

Pouze jediná věc se může změnit a musí změnit a to je lidské vnímání a úroveň 

uvědomování. Lidé musí vidět dokonalost života. Když ji uvidí, tak se stanou 

odrazem (reflekcí) dokonalosti a sami se stanou dokonalí. Animální mysl svojí 

samotnou existencí, dělá váš život nedokonalým a nenaplněným a stále sílí, jak 

https://www.youtube.com/watch?v=PD2XgQOyCCk
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se to snaží opravit. Čím silnější se stane, tím se život jeví méně dokonalým. Je to 

ultimativní začarovaný kruh. 

Nemůžete kontrolovat život, ale můžete změnit způsob jeho vnímání. 

Potřebujeme vidět pravdu a život a relaxovat, nechat se životem unášet, přijmout 

život, vzdát se životu a žít život tak, jak je nám dáván. V tomto světě není možné 

žít absolutně naživu celou dobu, ale čím více života budeme žít, tím více 

naplněni budeme. Jediné, co musíme udělat, je vypnout naše mysli, když je 

nepotřebujeme a to můžeme. Pravdou je, že můžeme bez nich žít většinu času. 

Co by mohlo být zřejmější, snazší a chytřejší? Pravda je prostě příliš jednoduchá 

a zřejmá na to, aby to naše mysl mohla rozpoznat a ani nechce. 

Zřejmé je to, co není nikdy vidět, dokud to někdo jednoduše nevyjádří. 

Kahlil Gibran 

Cíl: Nemít kontrolu, neznamená že naše budoucnost je předurčena. Nikdo nezná 

budoucnost, ta nemůže být poznána. Může se stát cokoliv. Jediná věc, kterou si 

můžeme být jisti je, že to bude hodně podobné tomu, co bylo a že to bude 

vyváženo. 

Být, či nebýt: To je ta otázka. Tu volbu máte nyní a v každém okamžiku vašeho 

života a to je žít, či nežít. Žít v přítomnosti, nebo nežít v přítomnosti, být zcela 

naživu, nebo nebýt zcela naživu. 

Jediná volba, na které záleží: Je úplně jedno, jestli máte svobodnou vůli, nebo 

nemáte, když přijde na fyzický svět, protože bude nastolena rovnováha, ať 

chcete nebo ne. Na čem skutečně záleží je, jestli znáte pravdu a život a žijete v 

přítomnosti. Tu volbu máte nyní a té jediné skutečně záleží. 

Není náhoda, že tuto knihu právě čtete. 

Nové prostředí: Znalosti obsažené v této knize, se nyní stanou součástí vašeho 

prostředí a změnili vás a vaše volby. Pokud tomu zcela rozumíte, tak vás to 

naprosto změní i způsob, jakým vnímáte svoje prostředí. 

Je pravda, že nemáte kontrolu, ale tato kniha změnila prostředí, které vás 

kontroluje a dala vám novou volbu. Volbu jít do nebe. Vaše prostředí vás 

kontroluje. Dělá něco a mysl na to reaguje. Znalost této knihy změní vaší mysl, 

vaše vnitřní prostředí a povede vás k pravdě a životu. Pamatujte, já jsem 
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nenapsal tuto knihu. Vše to ke mně přišlo ze spiritu a zachránilo mě to také. Nyní 

je to dané vám. 

Mysl/mozek: Nová znalost vás mění fyzicky. Vzpomínky a další aspekty vaší 

mysli, jsou vytvářeny a uloženy biochemicky ve vašem mozku. 

Poznání způsobuje, že se váš mozek mění, čímž se fyzicky měníte. 

Jak čtete tuto knihu, tak se fyzický stav, vašeho mozku mění a tak se mění i vaše 

prostředí. Trochu se fyzicky měníte. Vše, co se naučíte, změní trošku váš mozek 

chemicky. Čím více času strávíte s něčím, nebo čím větší dopad na vás něco 

má, tím více vás to změní. Váš mozek se právě nyní fyzicky mění. 

Znalost vás může fyzicky změnit do nového druhu, nové životní formy. 

Opakování: Pokud je něco opakováno, tak to dělá větší dojem a změní více váš 

mozek, vaše vnitřní prostředí a vás samotné. Takže, čím více opakování, tím 

lépe. Proto některé věci opakuji tolikrát a říkám stejné věci jinými způsoby. TV 

reklamy se opakují ze stejného důvodu. Doufám, že jsem věci opakoval dost, 

aby jste se dostatečně změnili.  

Jako jeden krok nevytvoří pěšinu na Zemi, tak ani jedna myšlenka 

nevytvoří cestu v mysli. Abychom mohli vytvořit hlubokou fyzickou pěšinu, 

tak musíme znovu a znovu kráčet. K vytvoření hluboké mentální cesty, 

musíme myslet kolem dokola ten druh myšlenek, které chceme, aby 

dominovaly v našem životě. Henry David Thoreau 

Prostředí vás kontroluje, ale vaše prostředí se právě změnilo. 

Božský smysl pro humor: Až začnete život vidět pravdivě, tak se budete cítit, 

jako byste se měli pořád smát, jako nějaký dement. Budete vidět, jak lidé 

považují zřejmé mýty za pravdu a tito samí lidé si o sobě myslí, že jsou 

inteligentní bytosti. To je směšné.  

Krásní lidé a úspěšné celebrity budou pravým opakem v příštím životě. Ti kteří 

mají nejlepší věci v tomto životě, budou mít ty nejhorší v příštím. Ti, kteří mají 

nejvíce potěšení v tomto životě, budou mít nejvíce bolesti v příštím životě. Ti 

nejspokojenější, budou nejméně spokojení. Ti nejmocnější budou ti bezmocní. 

Lidé půjdou z těch nejlepších situací do těch nejhorších, pokud se nedozví 

základní pravdu života před tím, než zemřou. 
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To je špatná zpráva pro ty, co jsou nahoře a dobrá pro ty, co jsou dole, ale 

pravda je, že to není dobrá zpráva pro nikoho z nich. 

Pohybovat se v nekonečných kruzích není dobré pro nikoho. 

Spousta mocných a úspěšných lidí chodí kolem, přemýšlejíce, že mají to, co 

mají, protože jsou nějakým způsobem lepší, než neúspěšní lidé. Sbírají uznání 

za jejich životní pozici. Jak se říká v Bibli, pýcha předchází pád. 

Co se točí dokola, se vrátí. 

Pravda je taková, že cokoliv lidé mají, tak jim dal život. Mnoho bohatých a 

úspěšných lidí sbírají uznání a dívají se z patra, na ty méně úspěšné a přitom už 

byli a znovu budou jako oni. To je legrační. 

Musíte se stát krásným a bohatým, aby jste v příštím životě mohli být Sloním 

mužem. Sloní muž byl nejošklivějším člověkem světa v jednom životě, takže se 

musí stát nejkrásnějším člověkem v druhém životě. Kterýpak je nejkrásnější 

osobou v těchto dnech? Ten by mohl příště vypadat, jako Sloní muž, nebo tak 

nějak v blízké budoucnosti. Jít z Elvise, nebo Toma Cruise do Sloního muže, to 

není způsob, jak žít. Vizáž, talent, moc, osobní rysy, jdou tam a zpátky, jako vše 

ostatní. Žít v pravdě života je lepší způsob, jak žít. Pozvedněte sami sebe nad 

protiklady. Pokud ne, tak dnešní vítěz, bude zítřejší prohrávající. Pokud se 

pozvednete nad protiklady, tak na tom nebude záležet.  

Pravda je, že nikdo není výjimečný, nebo jiný, než ten druhý. Nikdo není 

výjimečný a každý je výjimečný. Život musí být v rovnováze, aby byl 

spravedlivý. 

Probuďte se bohatí a krásní: 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 nějaký chudý a nemocný člověk? Neudělali jste nic, že mám pravdu? 

Pokud se neprobudíte a nezměníte své způsoby, tak brzy to budete vy, ten 

chudý a nemocný člověk. 

Lidé narození s vysilujícím fyzickým handicapem, nebo chorobou, jsou v 

cyklu. 

Takhle rovnováha pracuje, to je to, co dělá život pro každého spravedlivým. To je 

to, co dělá život dokonalým a dává nám možnost, žít bez mysli. 
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Radost z poznávání a chápání, je nejkrásnější dar přírody. Albert Einstein 

Hrana: Už se více nemusíte podivovat nad tím, proč se někteří lidé rodí chudí, s 

devastující chorobou a druzí bohatí a zdraví, proč je někdo zavražděn sériovým 

vrahem a jiný vyhraje mnoho peněz v loterii. Jsou to jenom lidé žijící na hraně 

rovnováhy. Nemusí vám být líto jednoho a závidět druhému, protože oni si nutně 

vymění místa v dalším životě, aby vytvořili rovnováhu. Každý další dělá to samé, 

pouze většina lidí žije blíže středu rovnovážných sil a žijí normální životy s 

drobnými výkyvy. Samotný střed je to nejlepší místo. 

Superman: Občas se stane, že je život s velkými výhrami a prohrami v jednom 

životě. Není jasnějšího příkladu, než je Christopher Reeve. Stal se bohatou a 

famózní hvězdou, když hrál Supermana. Po pádu z koně se během několika 

sekund stal quadraplegikem, který nemohl ani sám dýchat. Hrozné i dobré věci 

se mohou stát velice rychle. Vyrovnávací síla může vše změnit během jednoho 

úderu srdce. 

Až jednou budete znát pravdu a život, tak se už nikdy nebudete muset ptát 

proč. 

Jeden z milionu: Bohatí a úspěšní lidé si myslí o těch méně úspěšných, že je to 

jejich chyba, že nejsou taky tak bohatí a úspěšní. Nikdy nepřiznají, že měli prostě 

štěstí a většina z nich to ani neví. Oni si skutečně myslí, že jsou lepší, chytřejší a 

pracují více, atd. Věří iluzi, protože jí chtějí věřit. Pravda bude nejdříve viděna 

chudými lidmi, protože ji budou chtít více vidět. 

Výhra trvá pouze okamžik v čase, pravda a život jsou navždy. 

To se může přihodit pouze těm ostatním: Lidé tomu skutečně věří a je to klam 

vytvořený myslí. Co se točí, to se vrátí každému. 

Jediná cesta jak uspět, je poznat pravdu a život. 

Bez snu by nebylo příležitosti k rozdělení světa.  Friedrich Nietzsche  

Skutečná rovnost: Nyní znáte pravdu, takže víte, že nikdo není lepší, nebo 

horší než jste vy v žádném směru. Život je spravedlivý a vy dostanete svůj díl. Až 

budou bohatí a mocní znát pravdu, tak začnou sdílet svoje bohatství a budou 

mnohem pokornější. Oni budou, pakliže nebudou chtít zažít protějšek a pokud 

budou chtít být naplněni nyní a navždy. Být bohatý trvá pouze pár let a není to 
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tak skvělé, jak si lidé myslí. Pravda a život trvají navždy a je to tak dobré, jak 

může být a celou dobu. 

Bohatý/chudý cyklus: Půjdete tam, kam budete chtít jít, ale jenom pokud to 

bude vyrovnávat váš život. Možná jste byli bohatí a známí v minulém životě a 

nejste nyní na řadě.  

Pokud obrátíte svojí pozornost k tomu, aby jste zbohatli, tak i když uspějete, tak 

sebe akorát dostanete do cyklu bohatý-chudý. Čím výše vzlétnete, tím níže se 

propadnete. Bude vám dáno si zahrát velkého bosse na pár let a až zemřete, tak 

si zahrajete velkého chudáka na pár let. A tak to jde sem a tam navždy, dokud 

neuvidíte pravdu. Pokud jste vysoký, tak budete malý, pokud jste bohatý, tak 

budete chudý. V těchto cyklech jste byli již mnohokrát a nyní to můžete  změnit.  

To nejsem já: Bez pravdy se lidé dívají na někoho, kdo nemá dobrý život a myslí 

si: “To nejsem já a tak to není můj problém.” S pravdou ví, že je to jejich problém. 

Tento náhled již nenechá ostatní lidi na holičkách a to změní svět. 

Merry chodí dokola: Pokud zaměříte svoji pozornost na pravdu a život, tak jimi 

stanete. Zbavte se Merry chodí dokola ze svého života. Je to jediný způsob, jak 

se stát tím, čím chcete a zůstat tak navždy. 

Odstíny šedé: Rovnováha se většinou projevuje v odstínech šedé. Například: 

Krásní a bohatí lidé mají hrozný život a mnoho chudých lidí žije šťastné životy. 

Některým lidem se finančně daří, ale nemají štěstí v lásce, nebo mají špatné 

zdraví a tak podobně. Používám černobílé analogie, aby to bylo srozumitelné. 

Způsob, jakým rovnováha probíhá je nekonečně komplikovaný, ale pravda je, že 

rovnováha nakonec vše vyváží rovnoměrně a spravedlivě tak, či onak. 

Střed života: Až se stanete spirituální bytostí, tak zjistíte, že máte vše rádi skoro 

stejně. Skutečně nezáleží, co vám život servíruje. Vše jíte s hlubokou vděčností. 

Máte rádi tmu zrovna tak, jako světlo, ticho zrovna tak, jako zvuk, nic zrovna tak, 

jako něco. Vše je to život a dříve nebo později dostanete ochutnat od všeho, 

takže si užíváte všeho, co se děje v přítomnosti bez ohledu na to, co je to. Bolest 

se vám nelíbí tak, jako potěšení, ale vydržíte jí a vychutnáte si potěšení s 

vědomím, že v příštím životě už žádnou bolest nezažijete. 

Vydržíte bolest, dokud nepřestane s vědomím, že povede do stejného množství 

potěšení. Tato znalost vás osvobodí. 
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Flákat se: Nicnedělání je druh umění. Mysl se snaží nutit lidi se za něčím hnát, 

nebo před něčím utíkat. Pro spoustu lidí je nejtěžší věc, nedělat prostě nic. 

Strach ze svobody: Není žádné morální správné, nebo špatné, protože se vše 

vyvažuje a není nic, co by zastavilo lidi od dělání hrozných věcí druhým. 

Myšlenka je taková, že se všichni stanou hromadou zvířat a roztrhají se 

navzájem na kusy při první šanci, kterou dostanou. Opak je pravdou. Lidé, kteří 

znají pravdu neubližují ostatním, protože již nejsou zvířaty. Pouze zvířata jednají 

jako zvířata. Lidé, kteří znají pravdu rovnováhy se stanou spirituálními bytostmi a 

jako takoví jednají. 

Důsledky: Znalost rovnováhy neodstraní všechny důsledky chování. Opak je 

pravdou. Nyní máte zodpovědnost.  

Zločinci si nyní myslí: “Podívej, čím si moje oběť prochází a přitom 

neudělala nic, čím by si to zasloužila, takže zásluha nemůže mít nic 

dočinění s tím špatným, co je jim děje,” a mají pravdu. 

Pokud znáte pravdu, tak víte, že pokud se budete chovat jako zvíře po tom, co 

jste poznali základní pravdu, tak jdete na začátek potravního řetězce. Není 

většího důsledku a tak bude pravda největší odpuzovač špatného zvířecího 

chování. 

Všechny kostky: Lidé si myslí, že když se vše vyrovnává, tak je jedno, co 

děláte. Pravda je, že na všem co děláte záleží, protože hrajete o všechny kostky. 

To co děláte, rozhodne vaší nekonečnou budoucnost. 

Pokud se chcete vyvinout mimo animální říši, do říše, kde není žádná bolest, 

strach, nebo smrt, tak se musíte naučit a šířit pravdu života. Musíte žít jako 

spirituální bytost. Pokud budete žít jako zvíře, tak jím zase budete. 

Souhrn: Nebe je skutečné místo. Je to místo, kde nejvyšší formy života žijí. Je to 

vrchol evolučního žebříku. Dostanete se tam pomocí poznáním pravdy a žitím 

opravdového života. Je to na vás, ve vašich rukách. 
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Kapitola 11 

Skutečný příběh 

 

Tady poté: Pokud chcete vědět, co se stane poté, co zemřete, tak se podívejte 

na svůj vlastní život. To je tady poté. To je, co se stane po vaší smrti. Je to tady 

poté života, který jste žili poté, co jste se narodili. 

My jsme lidstvo, všichni z nás. Každý je zpátky, aby odkryl pravdu a život a 

abychom otevřeli přítomnost my všichni dohromady. 

Jsme znovu všichni nazpět: Všichni lidé, kteří žili a zemřeli v minulosti jsou 

znovuzrozeni aby se opět spojili s lidstvem. Skoro každá lidská bytost, která kdy 

na Zemi žila, je zrovna nyní naživu, nebo se narodí v této generaci. Mohli byste 

být George Washington, Hitler, nebo Columbus, někdo z nás musí být. Jejich 

spirit je zpátky spolu se všemi ostatními, co žili v minulosti a nepoznali pravdu. 

Jsou pouze v jiném těle, mají jinou mysl a nejsou jako nic, čím byli v předchozím 

životě. Každý je zpátky, nebo brzy bude. Ten bezdomovec, co vás požádal o 

drobné mohl klidně být George Washington.  

Žádné vzpomínky z předchozího života: Nemáme žádné vzpomínky z 

předchozího života, protože vzpomínky jsou biochemickou součástí našeho 

mozku a naše předchozí vzpomínky zemřely spolu s naším mozkem. Každý, kdo 

nepoznal pravdu a život v předchozím životě je zpátky včetně nás, nebo brzy 

bude. Musíme se do tohoto světa vracet, dokud nepoznáme pravdu a nestaneme 

se spirituální bytostí. Každý, kdo začal evoluční cyklus na Zemi je zpět, aby 

dostali šanci ukončit tuto dlouhou cestu a mohli tak opustit animální cyklus.  

Předci: Nemusíme naše předky obviňovat, nebo jim děkovat za to, že bojovali 

všechny ty války a konáním toho všeho, dostali naší civilizaci tam, kde je nyní. 

My jsme byli tito naši předci, my jsme to dokázali. Dělali jsme to pro nás, dělali 

jsme to pro tuto chvíli. My byli všemi těmi hrdiny a mizery skrz naší historii. My 

jsme vybudovali tuto civilizaci k jedinému účelu: stát se spirituálními bytostmi. 

Nejstarší na Zemi: Lidstvo je nejstarší život na Zemi. Jsme potomci prvního 

animálního života na Zemi. Jsme na úplném vrcholu evolučního žebříku, protože 
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jsme se vyvíjeli nejdéle. Lidé, kteří uvidí pravdu a život jako první, byli tím 

nejdřívějším zvířecím životem, který se na Zemi vyvíjel. Cestovali jsme spolu po 

dlouhou dobu, viděli vše a vytrpěli vše. Výsledkem našeho stáří bude, že 

poznáme pravdu mezi prvními a budeme ji mezi prvními šířit. 

Exponenciální progres: Evoluce lidské rasy zrychluje v exponenciální 

geometrické progresi. Více se toho stane za našeho života na Zemi v několika 

dalších letech, než se nám stalo za 750 milionu let. 

Sněhová koule: Nyní jsme v progresi, která bude postupovat geometricky. 

Lidské populaci trvalo deset tisíc let, aby dosáhla dvou miliard obyvatel. V 

samotné poslední generaci jsme přidali více jak dvakrát tolik. Průměrná délka 

života vzrostla ze třiceti pěti na sedmdesát osm let. V technologii jsme přešli z 

mušket na atomové bomby, během sta let. Rychlost cestování přešla z koní na 

trysková letadla. Světová komunikace šla z měsíců na sekundy.  

Je to jako sněhová koule valící se dolů z kopce, valí se stále rychleji a stává se 

větší a větší. Nyní, když je velká, valí se rychle a nabaluje stále více sněhu v 

jedné otočce, než dokázala za všechny ty revoluce v minulosti. To je ten důvod, 

proč se můžeme vyvinout během pár let víc, než v předchozích sedmi stech 

milionech. To se ale může pouze stát, pokud začneme čelit pravdě a přestaneme 

si hrát na to, že věříme. Pokud ne, tak můžeme zničit všechny zisky za 

posledních sedm set milionů let hodně rychle. 

Může to jít jednou z cest. Jednou cestou to půjde pro ty, co poznají pravdu a 

život a druhou, co ji poznají, ale nepřijmou. 

Lidská rasa půjde tam, kam většina populace půjde. 

Většina lidí si vůbec neuvědomuje, že to co vytváří náš svět se již stalo. TV, auta, 

ledničky, AC, rozvod vody, toalety, myčky, mikrovlnky, počítače, atd. Některé z 

nich přišli v posledních generacích a většina v této poslední.  

Před sto padesáti lety mohli Američané legálně vlastnit otroky. Ženy nemohly mít 

žádné vlastnictví, podepisovat smlouvy, nebo volit až do roku 1920 a neměly 

stejná práva až do roku 1960. 

Každý se chová, jako by život byl vždy takový, jako je nyní, nebo už jsme si 

takhle žili pěkně dlouhou dobu, ale tak to není. Právě se to stalo a zrovna tak 

náhle to může skončit. 
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Nic takového jako je náš současný svět v minulosti neexistovalo. Vše 

považujeme za dané. Je to klam, ten největší a nejnebezpečnější klam. 

Vše v minulosti nás směřovalo sem. Kvůli tomu jsme pracovali a bojovali a na to 

jsme čekali. Tento svět je nový a dočasný. Musíme se probudit do pravdy, 

abychom mohli jít dále.  

Musíme se probudit, nebo to skončí. 

Kniha života: Kdyby méně, než dvě stě tisíc let naší historie (Homo sapiens) 

bylo vloženo do dvou set stránkové knihy, tak každá stránka by reprezentovala 

tisíc let. Po více, než sto šedesát stránek (sto šedesát tisíc let), by jste pouze četl 

o divokých zvířatech, dělajících to, co divoká zvířata dělají. Nedělali jsme nic 

jiného, než to, co jiná divoká zvířata dělají, po tři čtvrtiny času, co jsme byli v 

těchto tělech. 

Náš mozek měl stejnou velikost jako nyní a my vypadali úplně stejně jako nyní. 

Jediný rozdíl je v tom, jak jsme žili. Neměli jsme žádný stálý přístřešek, kromě 

jeskyní, klacky a kameny jako zbraně. Neuměli jsme rozdělat oheň. 

Byli jsme potrava: Zkuste si představit sebe a svého přítele, jak běžíte nazí v 

horké džungli, nebo po planině ozbrojeni pouze klacky a kameny. Po většinu 

historie na této planetě jsme byli zaživa sežráni velkými kočkami, medvědy, 

ještěry a dokonce velkými ptáky. Pták jako Haast orel měl drápy jako tygr a 

požíral nás po více, než devadesát procent této knihy. Byli jsme pro něj jako 

velcí, pomalí králíci.  

Být sněden zaživa zní hrozně, protože je to hrozné, tak hrozné, jak může 

být. 

Donedávna to bylo hrozné, žít na Zemi. Pro nás to bylo horší, než pro jiná zvířata 

a nejhorší pro naše děti. Většina z nich nevyrostla. 

Jeskyně: Nejsilnější lidé žili ve studených, temných, špinavých a hmyzem 

zamořených jeskyních. Pokud jste byl největší a nejsilnější, tak jste měl štěstí, 

protože jste mohl zabrat a držet to nejlepší místo. Jeskyně nám dala trochu 

ochrany od zvířat, která se nás pokoušela sežrat, ale museli jsme pořád o tu 

jeskyni bojovat s ostatními lidmi. Pouze ti největší, nejsilnější a nejzdravější v 

nich mohli žít. Většina lidí žila venku v malých skupinách. Většina lidí zůstávala 

venku a když padla tma, tak se nám moc dobře nespalo. Většina skutečných 
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monster, která nás zaživa žrala se v noci vyplížila ven, když jsme se pokoušeli 

spát. 

Až do nedávna jsme byli téměř bezbranní.  

Dnes večer, až budete ležet v posteli, tak si představte, jak ležíte venku na zemi 

v černočerné tmě. Žádné zdi, dveře a tisíce různého hmyzu a dalších podivných 

stvoření, jsou tam s vámi venku a dělají hlasité zvuky. Představte si, jak tam 

venku jsou predátoři, násobně větší než vy s drápy a zuby. Můžou ve tmě vidět a 

vycítit, kde ležíte. Tohle jste zažili. 

Bestie jako šavlozubý tygr, žil na stejných místech jako my a vymřel asi před 

deseti tisíci lety. A bylo to pouze jedno ze stvoření, která nás zabíjelo a jedlo 

zaživa. Takhle to bylo 90% naší historie. 

Oheň: Poprvé jsme dokázali rozdělat oheň asi před čtyřiceti tisíci lety. To 

znamená, že jsme asi sto šedesát tisíc let museli jít spát bez hořícího ohně. Po 

většinu času, co jsme na Zemi, jsme se báli, až přijde tma.  

Ještě před nedávnem byste dostali hlad, pokud byste viděli běžícího zajíce. 

Pokusili byste se ho zabít a sníst ho syrového. Zajíce jsme často neměli, protože 

bylo obtížné je chytit. Snědli bychom cokoli, co jsme byli schopni chytit, nebo co 

jsme našli, většinou hmyz, nebo ještěrky spolu s bobulemi a kořínky. 

Asi sto šedesát stránek naší dvou set stránkové knihy, jsme neuměli rozdělat 

oheň a jedli vše syrové. 

Takhle jsme žili mnohem déle, než jsme byli v teplém a bezpečném domě s 

lednicí plnou jídla. Je obtížné uvěřit pravdě, ale je to pravda, která nás osvobodí. 

Poslední odstavec: Pouze na poslední polovině stránky naší knihy, bychom 

četli o světě s knihami. Ve skutečnosti jsme mezi sebou nekomunikovali do té 

doby, než byl vynalezen tiskařský stroj.  Pravda je taková, že skoro vše se 

stalo během jednoho procenta času, co jsme se stali lidské bytosti. 

Všichni smrděli: Většina lidí se až donedávna roky nekoupala. Za George 

Washingtona každý hrozně smrděl. Téměř nikdo se v zimě nekoupal. Před 

zavedením tekoucí vody do domů, bylo koupání velice obtížné a málokdo se 

koupal. Odpadky se začaly vyvážet až v roce 1895. Život páchl a to doslovně až 

do poslední generace a stále ještě páchne ve většině světa. 
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Poslední věta: Téměř vše, z čeho je složen náš svět, se stalo v poslední větě, 

poslední stránky naší dvou set stránkové knihy. 

Už začínáte vidět pravdivý obrázek? 

Lidské bytosti žili v neuvěřitelně brutálním a divokém světě alespoň 99% naší 

historie na této planetě. Teprve malou chvíli se užíváme žití v polobezpečném, 

čistém, polocivilizovaném a pochopitelném světě.  

Zlí hoši vyhrávají: V naší minulosti, čím lepší zabijákem jste byli, tím úspěšnější 

jste byli. Je to zafixovaná hra, ve které ti horší vyhrávají. Proto se musíme dostat 

pryč z animálního světa, dokud můžeme. Zvířecí svět je pouze zabij a buď zabit. 

Ten zlý je obvykle agresor a agresoři mají výhodu. 

Musíme udělat pravý opak toho, co jsme dělali v minulosti, abychom byli 

úspěšní. Musíme v krátkém čase zcela změnit svou mysl, která se vyvíjela po 

miliony let, abychom byli úspěšní. Musíme vidět a šířit pravdu.  

Být sežrán zaživa je to nejhorší, co se vám může stát a to je osud většiny 

zvířecího života. 

To je to, co se nám stalo milionkrát. Je to absolutní stimul k tomu, abychom se 

stali spirituálními bytostmi a opustili animální říši.  

Když jsme potřebovali se najíst, nebo družit, tak byli nejvíce zranitelní. To je 

jeden z nejhorších rysů  animálního světa, že když si myslíte, že něco skvělého 

se stane, tak se naopak stane to nejděsivější.  

Jíme a družíme se jako nikdy předtím a myslíme si, že něco dobrého se 

stane. To to dělá nejnebezpečnější dobou v naší historii. 

Animální říše nás nutí vydržet ty nejhorší věci, abychom se stali tou nejlepší věcí. 

Musí to pro nás být nejhorší, aby to mohlo být nejlepší. 

Nefunguje to nyní: Příroda nás nutila k tomu, abychom se stali spirituálními 

bytostmi. Trvalo to dlouhou dobu, ale v minulosti to fungovalo. Nyní to nefunguje, 

protože síla klamu odstranila motivaci udělat ten poslední krok. 

Horská dráha: Bolest kterou jsme zažili v minulosti byla vyvážena, ale to 

neznamená, že vše je v pořádku. Když jste vyhráli bitvu, nebo boj o život, nebo 
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jste na lovu zabili zvíře, tak to bylo extrémně příjemné, protože to znamenalo 

přežití. To je důvod, proč se muži stále cítí dobře, když něco zabijí. Mnohem více 

jsme si uvědomovali přítomnost, takže byl život mnohem více naplňující, ale to 

neznamená, že to bylo v pohodě. Žití na horské dráze velkých vítězství a také 

proher, vám brání v poznání pravdy a života. Pouze zřídka se dostanete z horské 

dráhy animálního života a dostanete šanci vidět pravdu a život a máte schopnost 

se vyvinout mimo animální říši. Víme, že se to za posledních sedm set milionů let 

nestalo, protože jsme byli až do teďka příliš zaměstnáni naším vlastním přežitím.  

Oko hurikánu: Lidé jsou nyní jakoby v oku hurikánu v cyklónu animálního života. 

Pouze na krátkou chvíli je ticho v centru života, tak že je možné vidět základní 

pravdu a přetransformovat se z animální říše navždy. 

Považovat za dané: Považujeme způsob života, jaký nyní žijeme za daný a 

jednáme, jakoby se naše minulost nikdy nestala a nemohla se znovu vrátit. 

Vytvořili jsme si mýty o minulosti, takže můžeme projektovat falešné mýty i do 

naší budoucnosti. Takto, pokud zapomeneme, nebo ignorujeme naší skutečnou 

minulost, tak nás to doslovně bude stát vše. Ujít takovou cestu a pak zakopnout 

při posledním kroku, je ta nejhorší věc, jaká se může stát, tečka. Je to ultimativní 

pád. 

Po miliony let, byl náš život každodenní boj přežít den a noc. Po milion let jsme 

měli hlad a strach. Věci jako vražda, znásilnění a kanibalismus byly standardním 

chováním a přihodily se každému. Bylo to strašlivější, než si může kdo 

představit, nebo to slovy popsat a nyní, když jsme konečně na krátký čas v dobré 

situaci, tak ztrácíme svůj čas pokusy zbohatnout, stát se vítězi a mít tolik sexu, 

jak je možné.  

Skutečně jsme inteligentní bytosti? Rozhodně se tak nechováme. 

Švábi mají sex dvěstěkrát denně. Spousta lidí se pokouší dělat to, co švábi umí 

lépe. Pokoušet se dělat to, co švábi umí lépe, zařídí, že se to stane. Pokud 

chcete být jako šváb, tak se jím stanete. 

My jsme vyjímka: Švábi žijí na země v současné podobě po více než tři sta 

milionů let a vždy jich bylo o mnoho víc, než nás. My jsme vyjímka v pravidle 

animálního života, oni jsou pravidlo. Jenom se podívejte, co se děje ve 

zvířecím světě okolo vás. 
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Naprostá tragedie: Nyní máme příležitost změnit naší přirozenost a uniknout 

navždy ze zvířecí říše a místo toho, abychom toho využili, tak považujeme naši 

situaci za neměnnou a pokoušíme se žít s očima vůči pravdě zavřenýma. 

Až si lidé pravdu uvědomí, tak se přestanou starat o to, jestli jsou příliš 

velcí, nebo malí, jestli jsou cool a populární, vítězi, nebo lůzři, atd. 

Hlupákovo ráj: Uniká nám naše krátká příležitost, opustit zvířecí říši. Miliony lidí 

strkají hlavu do písku a doufají, že je nějaký mýtus zachrání. Jsme příliš 

zaměstnaní hraním her mysli, že nám uniká příležitost, která přichází jednou za 

sedm set milionů let. Pro co?  Stejně nejsme šťastní, když žijeme ve lži. 

Vše, co musíme udělat, je přiznat pravdu, ale my děláme opak a snažíme se žít 

ve lži.  Mohlo by být něco pitomějšího nebo tragičtějšího? 

Einstein řekl, že jsou dvě nekonečné věci: vesmír a lidská blbost. 

V minulosti to bylo omluvitelné, protože jste s jistotou nemohli znát pravdu, ale 

nyní, když můžeme to je neodpustitelné. Přijdeme o vše. 

Cena nebe: Asi sedm set milionů let jsme strávili placením ceny za to, se dostat 

do nebe. Už to máme skoro zaplacené, jen potřebujeme ujít ještě kousek. 

Bohužel jsme ve stavu, kdy nejvíce spíme. 

Pro co to vše bylo? Proč jsme museli tak dlouho trpět a bojovat? 

Ultimativní pozornost: Je důsledkem našeho vývoje. Strach z toho, že budete 

sněden způsobuje, že lidské formy vyvíjejí lepší smysly, aby jim pomohli se 

vyhnout predátorům a najít si kořist. Způsobuje to, že si více uvědomujeme 

prostředí, tedy život. 

Vše, co se stalo, se stalo kvůli tomu, abychom si byli více vědomi života. 

Vyvinuli jsme si veliký mozek, abychom si více uvědomovali naše prostředí, ale 

bylo to nepřímé vnímání. Byl to úplně nový způsob vnímání života. Naše smysly 

se vyvinuly, abychom mohli lépe přímo vnímat naše prostředí. Naše mysli dělali 

pravý opak. Mysl blokuje přímé vnímání našeho prostředí. 

Máme dva druhy pravdy, pravdu kterou znáte a pravdu kterou zažíváte. 
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My potřebujeme obě, přímé a nepřímé vnímání, abychom dosáhli ultimativního 

vnímání (pozornosti). Pouze tehdy, když dosáhneme ultimativní pozornosti, tak 

jsme dosáhli vrcholu evolučního žebříku a dosáhli jsme absolutního uvědomění 

si našeho prostředí a života. Naše mysl nám dala schopno znát pravdu. Pravda 

je nepřímé uvědomění si našeho prostředí. 

Naše nepřímá pozornost přišla na účet naší přímé pozornosti našeho prostředí, 

uvědomování si života. Co musíme udělat, to je spojit naší nepřímou a přímou 

pozornost dohromady a tak poznat pravdu a život a udělat poslední krok v 

evoluci. Na to kladu maximální důraz, protože vše na tom záleží. 

Pravda a život = absolutní uvědomování si 

Poslední stránka: Nyní se obrací poslední stránka knihy naší historie. Co bude 

napsáno na té další?  

Další stránka: Pokud se probudíme do pravdy a života, tak bude o nebi na 

Zemi. Pokud budeme spát déle, tak to bude o pekle na Zemi, mnohem horším, 

než tu jaké kdy bylo. To je cena za to, dojít tak daleko a pak to vše zahodit.  

Vše se může stát tak dobré, jak jen může být, nebo tak hrozné, jak jen může být. 

To je způsob, jakým rovnováha pracuje a je to tak jisté, jako Slunce vstává a 

zapadá. Můžeme být tak chytří, jak to jen jde a nebo tak pitomí, jak to jen jde.  

Úsvit a západ, den a noc nám ukazují přirozenost vesmíru a rovnováhy. Nic  by 

nemohlo být více zřejmé a pořád nikdo stále nevidí pravdu. Slunce se chystá 

rozsvítit, nebo zhasnout nad lidskou rasou.  

Život po smrti: Proč se zdá, že se lidé mají větší starost o budoucnost lidské 

rasy, než jejich osobní budoucnost? Proč lidé obětují svůj život ve prospěch 

budoucnosti lidstva? Vojáci obětují svoje životy ve prospěch lepší budoucnosti, 

proč to dělají? Proč lososi plují proti proudu, kde odevzdají své životy jejich 

mladým? Proč většina zvířat riskuje své životy, aby zachránila svoje mladé? To 

není jenom láska. 

Nejsilnější instinkt je přežití, nebo sebezachování, tak proč často považujeme 

přežití a dobré bytí našich potomků za přednější, než naše vlastní? Je to proto, 

že podvědomě víme, že my sami budeme jednou našimi vlastními potomky. 

Pokud máte děti, tak se pravděpodobně vrátíte jako vlastní vnuci, nebo jejich 
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děti. Můžete dokonce zdědit i nějaké svoje peníze. Z toho důvodu se králové 

vždy snažili předat korunu svojí vlastní krvi. 

Pokud nemáte děti, tak se vrátíte jako sirotek, nebo příbuzný s nejbližší DNA k 

DNA, kterou máte nyní. Váš spirit jde s tím, co zná, ale je tu mnoho faktorů, které 

mohou změnit vaši trajektorii, jako rovnováha, nebo pravda a života. Tato kniha 

je poprvé jasně odhaluje. 

Až se probudíte, tak je vše zřejmé a vy víte, co se děje. 

Spirituální agenda: Kolektivní nevědomí společně s přežitím těch 

nejpříspůbivějších způsobilo evoluci. Je za vším progresem a současnou 

populační explozí. Udělalo, co bylo třeba a dostalo nás to až sem. 

Poslední doba ledová: Kolektivní nevědomí spolupracuje s přírodním 

prostředím, aby mohlo pohnou spirituální agendou kupředu, kdykoliv je k tomu 

příležitost. Když skončila poslední doba ledová, tak se pohla a tak daleko, že 

výsledkem je svět, v jakém nyní žijeme. Dostalo nás to, až k samotným dveřím 

nebe, perfektní existence.  

Prostředí: Nezvykle dlouhá perioda dobrého počasí v posledních deseti tisících 

letech umožnila, abychom dostatečně postoupili a lidstvo tak dostalo šanci se 

dostat do nebe. 

Stále více zemí má nukleární a biologické zbraně a pokud nebude pravda 

viděna, tak je otázkou času, kdy je nějaká použije. 

Máme volbu, život, nebo smrt. 

Dokonce, ani když to nebudeme my, kdo zničí životní prostředí, tak to udělá 

příroda. Počasí se mění v přirozených cyklech. Brzy přijde další velká pohroma, 

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 dokonce ani malou celosvětovou změnu v počasí, protože to spustí 

bestii v nás.  

Nyní všichni společně: Vůbec poprvé jsme všichni společně a máme vše, co 

potřebujeme k tomu, abychom provedli přechod, jako skupina spirituálních 

bytostí a vytvořili nebe na Zemi. Vůbec poprvé také máme prostředky, abychom 

sami sebe zničili. To není náhoda. 
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Budeme pokračovat v objevování a na konci toho všeho našeho průzkumu 

se dostaneme tam, kde jsme začali a poprvé budeme vědět, kde je naše 

místo. T.S. Eliot 

Život je putování. Moudrý muž neodpočívá v hostincích kolem cesty. Kráčí 

přímo do nenapodobitelné oblasti nekonečného požehnání, jeho 

ultimativního cíle. Oscar Wilde 

Kdekoliv se nacházíte, tam to je. 

Přítomnost je ultimativní dar, dar pravdy a života. Přítomnost je vždy stejná 

(naplňující) a vždy nová a odlišná a trvá věčně. 

Musíte žít v přítomnosti a svézt se na každé vlně, najít svoji věčnost v 

každém okamžiku. Henry David Thoreau 

Udělejte to, co pro vás nikdo nemůže udělat. Opomeňte dělat cokoliv 

jiného. Henry David Thoreau 

 

                                          

Kapitola 12 

Proměna 

 

Pamatujte si že vše, co děláte je, že oddělujete skutečné od toho, co vytváří 

vaše mysl. 

Můžete říci, jaký je rozdíl mezi tím, co je vyrobeno myslí a co je vyrobeno 

životem? Jasně že můžete, každý může, takže to není o tom, že nevíte co dělat. 

Pokud je to něco, co mysl vytváří obavy, strach, zloba, pocity méněcennosti, 

smutek, nebo jakékoliv mentální utrpení, tak to není opravdové. Pokud jste 

nemocní, tak je to opravdové. Pokud si narazíte palec, tak ta bolest je opravdová 

atd. Pokud vás něco vytočí, tak to není opravdové. Vidíte ten rozdíl? 
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Pokud je jeho spirit zanesený, tak by to měl prostě napravit- očistit ho, 

udělat ho dokonalým, protože není žádného jiného úkolu v našem životě, 

který by si zasloužil větší námahu. Hledat dokonalost bojovníkova ducha, 

je jediný hodný úkol v naší dočasnosti. Carlos Castaneda 

Stanete se spirituálním bojovníkem, ne fyzickým. Nejprve věci, které jste četli v 

této knize způsobí, že budete více přemýšlet, ale pak, jak se to do vás vsákne, 

tak budete přemýšlet méně a méně. Nakonec budete manifestovat Přítomnost v 

přítomnosti. 

Skutečně dobrá kniha mě učí lépe, než ji pouze číst. Brzy ji musím odložit a 

začít žít podle jejích rad. Co jsem započal čtením, musím dokončit 

jednáním. Henry David Thoreau 

Čím méně chtíčů mám, tím jsem blíže Bohu. Socrates 

Místo přemýšlení, co ještě potřebujete, přemýšlejte, bez čeho se obejdete. 

Komplikovaný: Musíte odkomplikovat váš život, aby jste se dostali k pravdě a 

životu. To neznamená, že váš život nemůže být komplikovaný v práci. Práce je 

práce, ale její starosti necháte v kanceláři a zbytek vašeho života by měl být 

prostý. 

Komplikace jsou přítelem mysli, jednoduchost je přítelem ducha. 

Tím, jak zjednodušíte svůj život, tak i zákony vesmíru se stanou 

jednodušší. Samota již nebude samotou, chudoba nebude chudobou, ani 

slabost slabostí. Henry David Thoreau 

Měli byste udělat váš pracovní život tak jednoduchý, jak je to jen možné a váš 

osobní život zcela jednoduchý. Některá práce je komplikovaná, ale té dáte těch 

osm hodin a necháte ji v práci a až se vrátíte domů tak už o ní nepřemýšlíte. 

Každý inteligentní hlupák může udělat věci větší a složitější. Chce to dotek 

génia a spoustu odvahy, jít opačným směrem. Albert Einstein 

Prostě započněte rutinou, která začíná každé ráno tím, že sázíte zrna pravdy 

ostatním lidem. Musíte pravdě pomoci, aby pravda pomohla vám. Ostatní bude 

následovat. 
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Pokud je vaším ultimativním cílem znát ultimativní pravdu, tak musíte dát 

(pomoci šířit), aby jste dostali. Musíte dát, aby jste obdrželi. Sklidíte, co jste 

zasadili.  

Učím tě supermanem. Člověk je něco, co má být překonáno. Co jsi udělal k 

jeho překonání? Friedrich Nietzsche  

Každý bude benefitovat už jenom ze snahy najít pravdu a žít vědomě. Čím více 

lidí okolo vás to bude dělat, tím to bude pro každého snadnější. Budete mít 

mnoho falešných začátků a vaše jasnost přijde a zase odejde, během doby 

přeměny. Nenechte, aby vás to znechutilo, tak se to prostě děje. Pokud děláte to, 

co máte, tak se to nakonec stane. 

Dejte si načas: Určitě nechcete, aby se to stalo moc rychle, protože vaše mysl 

potřebuje čas na to, aby se změnila a to se děje postupně, většinou když spíte. 

Čekali jste miliony let a milion životů, takže počkat trochu déle není žádný 

problém. Čas na přeměnu je nutný a důležitý. 

Buďte na sebe hodný: Nikdy nedělejte nic, co je pro vás špatné, jenom dobré 

věci. Ne jenom proto, že můžete žít déle a lépe, ale proto, že je to tak správné. 

Člověk, který zná pravdu dělá vždy, to co je správné. Snaží se zůstat na 

spirituální cestě.  

Dokončete každý den a buďte s ním hotovi. Udělali jste, co jste mohli. 

Jasně, nějaké boty a šílenosti se mohou vplížit. Zapomeňte na ně tak 

rychle, jak je to možné. Zítra je nový den, tak ho začněte klidně a nerušeně 

s duchem nezatíženým starými hloupostmi. Ralph Waldo Emerson 

Řekl jsem vám vše, co jsem mohl. Až se probudíte, tak budete vědět věci, 

které jsem vám říci nemohl a budete vědět, proč jsem vám je říci nyní nemohl. 

Nyní je to vše na vás: Víte vše, co potřebujete vědět. Potřebujete akorát začít 

aktivně žít v pravdě, pomocí šíření této knihy.  

Je to vše o nyní, přítomnosti, prostě proto, že nic jiného doopravdy 

neexistuje. Vše, co děláme a učíme se je proto, aby nás dostalo do NYNÍ. 
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                       NENÍ JINÉ CESTY 

Tato kniha odhaluje:  

Že jsme nesmrtelní 

Naší skutečnou minulost a přítomnost  

Že pravda je pravý opak toho, co si lidé myslí 

Že máme volbu mezi životem a smrtí 

Že lidstvo žije ve stavu  polospánku 

Že se musíme z tohoto polospánku probudit, abychom mohli vidět pravdu 

Že se vše vyvažuje a je spravedlivé pro každou živou bytost 

Že jsme v procesu udělání posledního kroku v evoluci 

Tato kniha odhaluje mnoho dalších důležitých věcí o kterých nikdo předtím 

neslyšel. 

Nevěřte mi: Citoval jsem a referoval A. Einstein 31 krát, Friedrich Nietzsche  

18 krát, Henry David Thoreau 9 krát, The Beatles, a další z velkých proroků, 

filozofů, vědců, vůdců, věštců, básníků a umělců, kteří kdy žili na této planetě. 

Pokud jim nemůžete uvěřit, tak věřte svým vlastním očím. Pravda je zjevná. 

OVĚŘTE SI TO SAMI.  

Zkusili jsme již vše. Zkuste pravdu, kterou důkazy podporují. 

Lhát a zemřít: Až si lidé uvědomí, že budou v blízké budoucnosti trpět a umírat 

spolu s jejich rodinami, tak již nebudou více motivovaní bohatstvím, mocí a 

slávou, ani jinými vlivy vytvořenými naší zvířecí myslí.  

Nový svět: Jediné, co bude pro vás důležité, bude pravda a život, protože to 

jsou jediné věci, které skutečně existují a které nás mohou zachránit. Vše ostatní 

je pouze BS vytvořený naší myslí.  

Být, či nebýt, je ta otázka, jediná otázka. 
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Důležité: Začněte každý den myslet na to, že zemřete, protože jednoho dne 

budete mít pravdu. To vám pomůže být seriózní ohledně hledání pravdy.  

Zeptejte se sami sebe: Zeptejte se sami sebe jestli chcete žít bezúčelný život v 

klamu, nebo jestli chcete žít naplněný život v pravdě, který trvá navždy.  

Věčné útočiště: Přítomnost je to, kde je vše a když jste tam a znáte pravdu, tak 

je život po celou dobu dokonalý a trvá věčně.  

Přítomnost je tu pro vás. Jediné, co musíte udělat je ji přijmout.  

“ Šel jsem do lesů, protože jsem si přál svobodně žít a tak konfrontovat 

jenom ta nejnutnější fakta života a vidět, jestli bych se nemohl dozvědět to, 

co jsem měl učit a ne, když se přiblíží okamžik mojí smrti, abych zjistil, že 

jsem vůbec nežil. Nepřál jsem si žít něco, co nebylo životem, žití je mi tak 

drahé, ani jsem si nepřál praktikovat rezignaci, pokud by to nebylo zcela 

nutné. Chtěl jsem hluboce žít a vysát veškerou podstatu života, žít tak 

pevně, jako Sparťan, rozdrtit vše, co nebylo životem”. Henry David Thoreau 

Bestie uvnitř dělá vše proto, aby donutila lidi přeskočit pravdu a jít přímo do 

života, což není možné. To je ten hlavní problém. Lidé chtějí zkratku, rychlou 

opravu a tento trik mysli, drží lidstvo v zajetí. Lidé zkouší peníze, sex, moc, 

drogy, slávu a vše ostatní, kromě pravdy. Lidé však nebudou nikdy svobodní, 

dokud nepoznají základní pravdu.  

Rozdíl mezi vědět a nevědět je kontrolovat. Nic není jednodušší. Pokud se 

zajímáte o to, co pravda doopravdy je, tak ji budete znát. Smutná pravda je, že 

většinu lidí pravda nezajímá. Radši hrají animální hry. Pokud vás zajímá, tak je 

čas to prokázat. 

Kdyby se každý dobře podíval na velký obraz života, tak bychom všichni 

viděli tu samou věc. Tato prostá věc by sjednotila lidské bytosti a všichni 

bychom žili v ráji. 

Je pouze jedna cesta: Musíte znát plnou pravdu, aby jste mohli poznat plný 

život. 

Jak si můžete užít život, když nevíte jak pracuje? Nikdo si nemůže plně užít 

život, dokud neví, proč se věci dějí a kam jejich život povede. Poznání 

základní pravdy života a smrti je skutečná mise lidstva. 
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Přečtěte si knihu Přítomnost ( s náboženstvím) dokonce i když nemáte 

náboženství rádi. Je to komplexnější verze této knihy. Obsahuje náboženství a 

spoustu dalších věcí. Je to dlouhá verze této knihy. Musíte si ji přečíst z toho 

důvodu, aby se pravda dostala do podvědomí. Pomůže vám to změnit se ve 

spirituální bytost.  

Vyvolení: Možná se zajímáte, proč tolik lidí není nyní schopno vidět pravdu, proč 

se zdá, že je všem fuk ta nejdůležitější věc, co tu je. To nedává smysl. Jak je 

řečeno na první stránce Přítomnost ( s náboženstvím), pravda byla zahalena, 

schována před lidským vědomím, kolektivním nevědomím. Musí být ta správná 

doba  technologie, politika a ostatní společenské aspekty se musí vyvinout do 

určité míry a být připraveny před tím, než může být pravda spatřena, jinak to 

nadělá více škody, než užitku. Jako se zpívá v té písničce od Beatles “All you 

need is love” “Není tu nic, co by se dalo vidět, co není odhaleno.” Úroveň 

pravdy, kterou můžeme nyní vidět, nebylo možné vidět předtím a dokonce i nyní 

může být viděna pouze několika lidmi. Jste jedním z nich? Pokud ano, tak jste 

byl vybrán, aby jste pomohl-la rozšířit pravdu pro zbytek lidské rasy. Je to volání, 

které nelze odmítnout. 

Nejskvělejší rodina: Pracujeme s The Beatles, Newtonem, Einsteinem, Teslou, 

Nietzschem, Thoreauem a dalšími velkými proroky a mudrci a vědci, kteří kdy 

žili. Jsou to naši přátelé, partneři a naše rodina a my jsme jejich. Je to vaše 

příležitost a naše pozvání se k nám přidat.  

Práce s námi z vás udělá proroka, což je další krok v lidské evoluci. Každý, 

kdo šíří neviděnou pravdu života a smrti je prorok.  

Dokonce i když zrna pravdy, která sázíte do druhých lidí nevyrostou, tak zrna 

která sázíte vyrostou ve vás. To co sázíte, to sklidíte. Nemůžete mít jistotu v 

tom, že ostatním pomůžete, můžete se pouze pokoušet, ale pomáhání ostatním 

na jistotu pomůže vám samotným. Pokud sázíte pravdu, tak pravdu sklidíte. 

Jinými slovy, to co dáte, to se vám vrátí. Je to ta nejlepší práce, kterou můžete 

pro sebe a tento svět udělat.  

Učit druhé a tak se dozvědět: Musíte pravdu, kterou znáte učit druhé, aby jste 

se sami mohli dozvědět novou pravdu. Pokud ne, tak nebudete mít žádný 

progres. Lidé to mají naopak a myslí si, že se to nejdříve musí sami naučit, aby 

to pak mohli učit ostatní. Je to trik mysli, aby zabránila odhalování pravdy, 
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protože lidé, kteří neučí to, co už sami vědí, nikdy nepoznají ultimativní pravdu a 

tak se pravda nebude šířit.  

Pokud chcete, aby se váš život změnil, tak nejdříve musíte změnit sami sebe. 

Pokud sami sebe nezměníte a zůstanete stejní, tak také váš život zůstane stejný.  

Lidé, kteří čtou jednu knihu za druhou se nikdy nestanou osvícenými spirituálními 

bytostmi. Nejlepší je číst Přítomnost znovu a znovu a potom udělat další krok.  

Čtení knihy Přítomnost je první krok. Další krok je pomoci pravdě se šířit ji. 

Ti, kteří mají privilegium vědět, mají povinnost jednat. Albert Einstein 

Pokud nejste součástí řešení, tak jste součástí problému.  

Mnoho lidí přečte tuto knihu a myslí si, že znají pravdu a pak se ztratí zpět v 

animální říši. Síla a vliv animální mysli nemůže být podceněna. Přes půl miliardy 

let jste v žili v animální říši. Co dělá lidi si myslet, že po přečtení jedné knihy se 

vše změní. Musíte tomu dát 100% vaší snahy zůstat v pravdě. 

Pokud jste dostatečně staří (váš čas na Zemi) a splatili jste všechny svoje 

povinnosti pomocí šířením pravdy, tak se vám objasní, jak život pracuje. Váš věk 

na vás není, ale pomoc pravdě je, tak tomu dejte vše, co můžete. Je to o tom, jak 

se ohledně sebe cítíte. Pokud cítíte, že jste tomu dali vše, co můžete, tak jste v 

té nejlepší pozici, v jaké můžete být a prostě to víte. Pokud jste tomu nedali vše, 

co můžete, tak to víte také. Soudíte sami sebe. Nikdy nevíte, kdy umřete a tak 

chcete být v té nejlepší pozici, v jaké můžete být.  

Čtením o pravdě neznamená, že pravdu znáte.  

Reflekce prostředí: Díky naprostému porozumění rovnováhy, nesmrtelnosti a 

naší historii se stane to, že můžete zcela relaxovat a zcela se oddat přítomnosti, 

což vás zcela naplní. Problém ale je, že jste reflekcí vašeho prostředí a animální 

prostředí nedovolí výše zmíněnému, aby se příliš často stávalo, takže co můžete 

dělat, je pracovat na tom, aby jste to změnili s vědomím, že to změníte, nebo, 

během snažení se to změnit zemřete.  

Vyhrajete tak i tak, protože když zemřete při zkoušení se změnit, tak jste 

znovuzrozeni v budoucím prostředí na Zemi, které se změnilo díky vaší snaze a 

snahy ostatních na stezce. Znovu se narodíte do prostředí pravdy a života, které 

náboženství nazývají nebe. Mohlo by to být za deset, tisíc, nebo milion let. Vám 
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na tom nezáleží, protože z vaší vlastní perspektivy to bude jenom vteřina mezi 

tím co zemřete a znovu se narodíte v nebi. Nakonec jednou nebe na Zemi bude i 

kdyby to mělo trvat další miliardu let. Nemůžete tratit, pokud pomáháte šířit 

pravdu a pomáháte vytvořit nebe na Zemi. Klidně se to může stát během pár 

dalších let. 

Cíl této knihy: Je těžké být hledačem a šiřitelem pravdy a žít v pravdě a životu, 

dokud se nespojíte s tím, co nazývám kolektivní nevědomí a náboženství to 

nazývají Duch svatý. Cílem mých knih a všeho co děláme, je navázat toto 

spojení. Poznáte, až se to stane,, protože si uvědomíte, že nejste sami, protože 

jste spojeni se všeznající silou, kterou náboženství zvou Bůh, který je 

všudypřítomný a všemocný, je všude a dělá vše. Je vším, kromě animální mysli 

a je animální myslí nepřímým způsobem. Až to uvidíte, tak se s tím spojte a váš 

život se stane dokonale jasný. Uvidíte kouzlo života, dokonalost. Stanete se 

nezdolnými a jste uzamčeni na cestě do nebe a vy to víte. To dělá tento život tak 

dobrý, jak jenom může být a ten další dokonalý. 

ŽIVOT ZNAJÍCÍ ŽIVOT, POZNEJ HO & ZASLUŽ SI TO 


