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ÚVOD
Zrevidoval jsem anglický překlad této první a stěžejní Německé knihy o
Lidském Gnosticismu z Ledna/Února 2012, který jsem velmi rychle
připravil a zveřejnil na této stránce v dílech bez větších problémů. Nyní
jsem se ho rozhodl zredigovat, aktualizovat a přidat četné odkazy
k novým publikacím, které se od té doby na této stránce objevily a
taktéž pojednávají o tématech, které jsou s touto knihou spojeny. Také
jsem učinil několik poznámek ze svého současného úhlu pohledu, abych
zajistil větší srozumitelnost.
Po sedmi letech, kdy jsem poprvé tuto knihu přeložil, se toho mnoho
událo a o to více po dvaceti letech, kdy došlo k jejímu početí a kdy jsem ji
v r. 1999 načrtnul jako koncept a poté s přestávkou v r. 200 a 2001
napsal. Proces Vzestupu lidstva a Gaii, který PAT vykonal
s neporovnatelnou odvahou a vytrvalostí již přetransformoval tuto
planetu k nepoznání. Stal se tak největším příběhem úspěchu v celém
Vševesmíru. Tento rok značí vyvrcholení a dokončení naší světelné
práce ve fyzických tělech, zatímco opravdové změny pro lidstvo teprve
nastanou. To vše a ještě mnohem více bylo probráno v této knize.
Je to nejvíce prorocká a vědecky přesná gnostická kniha o Konečných
Časech lidstva a staré zemi, která na této planetě existuje a je mnohem
více aktuální, než když byla poprvé napsána. Proto jsem se rozhodl tuto
knihu zveřejnit ještě jednou po dílech v nové, zrevidované verzi, aby tak
byla prodchnutá novými kódy transfigurace ze Zdroje, které
momentálně zaplavují Zemi a všechny lidi. Začal jsem dnes za úplňku a
portálu částečného zatmění měsíce, 16. Července, 2019 a doufám, že
budu přibližně hotov k otevření Lví Brány a k jejímu vrcholnému bodu
8. Srpna, portálu 8.8. Poté bude možný jakýkoli zázrak a můžete ho
očekávat.
8

Georgi Alexandrov Stankov, Itálie, Červenec 2019

Předmluva
Psaní této knihy o vědecké Gnózi Univerzálního Zákona jsem dokončil
v červnu 2001. Prorocké a organizované mladé duše v té době ve formě
prestižních institucí předpovídaly v USA a Evropě silný růst HDP o více
než 3% a Německý kancléř ještě nezačal s jeho hrdinným bojem proti
"dvojce" před čárkou. Zároveň s tím byla světová ekonomika již tři měsíce
v recesi, jak zpátečnicky orientovaní prognostici národních statistických
úřadů víceméně až na podzim toho roku hlasitě oznámili.
Vnímání našeho světa je historického charakteru, jak v této Gnózi ukáži.
Na konci roku se celý ekonomický růst od předpovědi "ekonomických
mudrců" odchýlil o 400% – 600% bez uvažování nad raison d'être těchto
ekonomických proroků. V dřívějších, méně "osvícených" časech byli ti,
jejichž předpovědi byly očividně špatné, odměněni smrtí, po čemž mohli
plně dosáhnout jejich astrálního vědění budoucnosti. Profesionální
mladé prorocké duše musí naopak pokračovat s jejich marnými
předpověďmi ve stavu úplné amnézie, což je jejich odpovídající karma,
protože mladé duše potřebují mnoho frustrujících zkušeností, aby se
dokázaly vyvinout.
Současnou recesi jsem předvídal anti-cyklicky již v roce 1998. Následující
rok jsem napsal stručnou analýzu důvodů k probíhající světové krizi a
zveřejnil ji na internetu. To se stalo v době, kdy se světová ekonomika
"Nové ekonomické bubliny", známé také jako "Internetová horečka"
vznesla do euforických výšek.
Příběh je tím pádem dobře znám. Bublina splaskla. NEMAX index
(Německý ekvivalent NASDAQ) začal klesat krátce po zveřejnění mé
předpovědi a za 18 měsíců ztratil více než desetinásobek své vrcholové
hodnoty.
9

Národní ekonomická aktiva, desetkrát větší než tolik vychvalované
daňové škrty v důsledku široce proklamované německé "daňové reformy
století", byla zničena mrknutím oka. Od té doby přežíval "Nový Trh
Budoucnosti" bez nových IPOs (Initial Public Offering, první veřejná
nabídka akcií, pozn. překl.) na velmi nízké úrovni a je to jen otázkou
finanční zbožnosti, kdy bude tento tavící kotlík "jedno-eurových akcií"
jako nezávislá burza navždy zavržena (to se stalo o dva roky později).
Dow Jones Index během této doby ztratil 60% své maximální hodnoty a
přes Západní svět se hitherto přelila nebývalá vlna bankrotů.
I po roce od začátku recese se scénář děsivě opakuje. Sbor politiků a
odborníků neúnavně vyvolává konec recese a to jen krátce před tím, než
nastane opravdový a nezvratitelný kolaps globální ekonomiky, jehož
rozsah a následky si žádný smrtelník zatím nedokáže představit.
10

Ale co má tato ekonomická diskuze společného s ezoterickým textem, ptá
se užaslý čtenář? Mnoho! Gnostická učení byla vždy prokázána
pravdivostí jejich prorockých výroků. To je hlavním tématem této eseje.
Přesné ekonomické předpovědi jsou v takových gnostických učeních
běžné, jeden by se jen měl zamyslet nad pravdivými detaily, kdy nám Jan
v jeho zjeveních poskytuje rozsah, velikost a design Nového Jeruzaléma,
nebo Josefův přesný, prognostický a ekonomický výklad snu Faraóna ve
Starém Zákoně.
Lidé se vždy strachují o své přežití a tím pádem mají na mysli svoje
ekonomické přežití, navzdory doporučením nějakých jejich proroků, aby
následovali příklad bezstarostnosti lilií na poli.
V posledních letech jsem byl hlavně znepokojen výkladem viditelných
znamení doby – v podstatě přirozeně makroekonomických – a zasadil je
do vztahu s vnitřními duševními změnami astrálních říší, které somaticky
zažívám jako Proces Světelného Těla (LBP – Light Body Process,
pozn. překl.) a mentálně a intelektuálně jako stimulaci ze kauzálních
světů (vyšší astrální dimenze, 9D – 12D). Z tohoto jsem rozvinul
prognostickou syntézu společenského vývoje - astrálně-vědecké základy –
které v této knize stručně nastíním.
Tato nová předpověď nedává žádné přesné informace o konkrétních
událostech, ale spíše ukazuje obecný trend vývoje. Může to vysvětlit dění
určitých klíčových události v prostoru a času a ospravedlnit jejich
nutnost. Kvůli tomu jsem krátce po 11. září, 2001 napsal pojednání o
útoku na Světové Obchodní Centrum a přidal ji jako prospektivní studijní
případ do této knihy:
Prorocký Charakter Nového Gnosticismu Univerzálního
Zákona
Tato katalyzující událost posloužila jednak jako ověření mé prognózy a na
druhé straně je to generální zkouška pro skutečnou událost – Vzestup
první multi-dimenzionální osobnosti, což značí vyvrcholení
Evolučního Skoku lidstva. Šok, který tato událost po celém spustila,
nám dává vágní představu o šokovém efektu, který bude vyvolán u všech
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lidí zprávou o "Druhém Příchodu Krista" (řecky: parousia), jenž je temně
zmiňován v Bibli.
Následné kolektivní zpracování této události povede k úplnému zmatení
a deziluzi většiny lidské populace a to zahájí přechod těchto mladých duší
do cyklu dospělých duší. Další detaily o pozadí těchto unikátních
kosmických procesů, které navždy změní naší planetu a přetransformují
lidský druh do transliminální bytosti, která bude oproštěná od omezení
časoprostoru, se nalézají v této knize. Vědecký Gnosticismus zde
prezentovaný tím pádem nabývá charakteru obsáhlého a přesného
proroctví, které přesahuje úzkoprsý světonázor současného lidstva a
posune ho na novou úroveň spirituální evoluce. Proto je titul této knihy
nazván: "Evoluční Skok Lidstva".
Zde popsané astrálně-energetické procesy jsou již v platnosti a mohou
být vnímány každým mediálně obdařeným jedincem a sledovány v jejich
postupném vývoji na Zemi. Zjištění, která čtenář tohoto Gnosticismu
Univerzálního Zákona získá, mu umožní inspirované pozorování tohoto
jedinečného astrálního a kosmického procesu, pro který v současné
společnosti neexistuje terminologie; tento vhled mu odhalí smysluplnost
lidské existence ve Všem-Co-Jest. Nová Gnóze je tedy také Písmo zjevení
- první Písmo zjevení v historii lidstva, které je vědecky prokázáno
nadevší pochybnost.
Berghaselbach, Červenec 2002
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Druhá předmluva
Mezitím uplynulo sedm let, co jsem sepsal Gnózi Univerzálního
Zákona. Během této doby transformace mého těla – Proces
Světelného Těla – neoblomně a neúprosně pokračovala. Nesnesitelné
fyzické a psychologické těžkosti, které jsem musel během této doby
snášet, byly tak nelidské, že by jen stěží byly vhodným materiálem pro
slovní prezentaci.
Jelikož lidstvo nemá zkušenost s tímto astrálně-energetickým procesem,
který by výrazně formoval jeho budoucí vývoj, bude mít v tuto chvíli příliš
malý smysl hovořit o psycho-mentálních a somatických překážkách, které
musí každá inkarnovaná osobnost nejprve překonat, než může být
osvobozena od omezení fyzického prostoru a času a může se považovat za
transliminální duši jak ve fyzické schránce na Zemi, tak jako beztělesnou
entitu, jako Nanebevzatý Mistr v astrálních říších.
Tento proces začne semnou, jak v této knize znovu a znovu ukazuji.
Transformací mého těla do astrálního krystalického světelného těla budu
moci prokázat nesmrtelnost duše a její inkarnované osobnosti a navždy
z toho světa odstraním představu konečnosti biologické smrti. Důvodem
pro to je, že jsem prvním člověkem, který objevil Univerzální Zákon a
vyvinul současné konvenční, heterogenní a extrémně mylné vědy, které
odmítají výše zmíněné objevy shrnout do konzistentní, logickoaxiomatické a gnostické vědy celého lidského vědění. V důsledku tohoto
obrovského intelektuálního úsilí jsem musel vyvrátit všechny základní
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myšlenky vědy, filozofie, náboženství a každodenního přemýšlení, nebo
je významně upravit.
Panteorie Univerzálního Zákona je především teorie lidského myšlení.
Počínaje Prvotním Pojmem lidského vědomí ukáži, jak může kdokoli
zkonstruovat jeho vlastní myšlení logickým a axiomatickým způsobem.
Takto bude člověk schopen obsáhnout všechno nastřádané vědění a
zkušenosti do konzistentních a pravdivých kategorických systémů a
udělat je přístupným jeho bližním v bezvadně strukturované psané
formě.
Dosud lidé nebyli schopni prezentovat jejich roztříštěné vědění, které
v jejich historii nabyli, do formy která by nebyla lingvisticky rozporuplná,
bez paradoxů, bez antinomií a omylů. Protože tyto lidské znalosti musí
být v té či oné formě realizovány ve 3D časoprostoru, jsou jeho materiální
a intelektuální produkty dosti nedokonalé a nesou v sobě zárodky zkázy.
Tato nedokonalost "nižšího světa fyzických forem, a “stáváním se“"
(Novoplatonismus) je hlavním motivem všech Západních filozofií a
nachází její vrchol v Leibnizovo teodicei. Toto je z energetického pohledu
destruktivní zásah. Tyto jevy jsou základním tématem této knihy.
Klasické řecké filozofie Platóna a Aristotela a zvláště Novoplatonismus
Plótína jsou dalším vývojem Nové Gnóze. Kvůli tomu jsem v minulých
pár letech a v krátkých zotavovacích obdobích, během kterých byla bolest
Procesu Světelného Těla zmírněna, napsal další knihy o Gnózi a Nové
Filozofii, které doplňují a dokončují současné zpracování na základech
lidské Gnóze. Všechny mé gnostické práce staví a tím pádem dokončují
sbírku všech filozofických a existenčních uplatnění nové Panteorie
Univerzálního Zákona s přihlédnutím na naší pozemskou existenci (Bytí)
a mohou být pochopeny a oceněny jen v celé své celistvosti.
Když jsem tuto knihu psal, tak jsem věděl, že bude muset zůstat
nezveřejněna a po mnoho let zůstat v šuplíku, tak jako všechny mé
ostatní gnostické a filozofické práce, protože čas na její zveřejnění zatím
nedozrál. Nechám to na čtenářově fantazii, aby si představil, jakou oběť
mě to stálo vědění, že jsem dosáhl největšího objevu lidstva a zároveň se
musel dobrovolně stáhnout do ústraní a držet tak pod pokličkou spoustu
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let mé vědění o budoucích důsledcích tohoto úspěchu, abych tak
neohrozil plán astrálních říší – uvedení Evolučního Skoku Lidstva, jejímž
poslem jsem byl na Zemi ustanoven. Podřídil jsem svou svobodnou vůli
nadřazenosti kauzálních říší a stal se pověstným "Beránkem Božím".
Osvobodil jsem se od všech pozemských obav a výhrad, které
charakterizují život na této planetě a značně ho deformují (O tři roky
později jsem byl povolán Zdrojem, abych se oficiálně stal kapitánem
Planetárního Vzestupného Teamu, PAT, v 2011, funkce kterou jsem
neúnavně vykonával, i když nevědomě od 1999).
Mezitím se celosvětová ekonomická krize, kterou jsem před deseti lety
předpovídal a vysvětlil, spustila od Července 2007 naplno končeným a
neodvolatelným způsobem. Od začátku roku 2008 postupuje všem lidem
na očích viditelně a neúprosně. Tím pádem nebudou žádné oddechové
přestávky, které byly pozorovány v letech 2003 - 2006 jako dočasné a
iluzorní hospodářské oživení, kdy byla v USA vytvořena subprime
mortgage krize s ohromující kriminální energií.
V té stejné době jsem se nacházel v poslední a nejvíce intenzivní fázi
Procesu Světelného Těla. To je jistě znak toho, že moje parusie – fáze
přechodu mého biologického těla do astrálního světelného těla – je
okamžitou. Tato událost, o které detailně pojednávám v této a mých
ostatních gnostických knihách, bude spouštěčem skutečné světové krize a
opravdovým vzestupným vývojem lidstva.
(V tomto bodě je důležité zdůraznit, že poté, co jsem v létě 2011 svolal
PAT k otevření hvězdné brány 11.11.11, byl planetární vzestup Gaii
zpečetěn a následně pevně završen během hvězdné brány 12.12.12 –
12.21.12, kdy všichni skuteční členové PAT vzestoupili do nové 5D země a
navrátili se do 3D jako avataři, aby zachránili lidstvo. To bylo na této
stránce rozsáhle zdokumentováno, což je souvislá kronika procesu
vzestupu lidstva a Gaii.)
Tato apokalypsa už je zmíněna v Bibli a bude prvotně Zjevením Nové
Teorie a Gnóze Univerzálního Zákona. S nimi prokazuji vedoucí roli
astrálních světů – 7F-tvůrčích říší – ve tvoření všech pozemských
existencí. Skrze moji transformaci do multi-dimenzionální
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osobnosti budu tento fakt moci demonstrovat přesným způsobem. To
také označuje Konečný Čas utajené existence mých apokryfních prací,
aby tak nyní mohli být uvolněny ke zveřejnění.

Úvod:
Gnóze v Historické Perspektivě
Od pradávna až do současnosti se lidstvo vždy zabývalo původem své
existence. Představa Boha, na které je základem většiny náboženství, je
mentálním zvnějšněním panteistické síly, kterou člověk vždy vnímal s
neomylnou intuicí jako zdroj veškerého života. Do té míry, do jaké se
lidstvo stalo nezávislým na Přírodě, měl stále větší tendenci považovat se
za nezávislou entitu a tuto životní sílu začal považovat za vnější jev.
Dokud primitivní člověk stále cítil svojí jednotu s Přírodou, tak
nepotřeboval žádnou zvláštní představu o síle, které vděčil za svou
existenci – cítil se býti její nedílnou součástí a tím pádem totožným
s okolním prostředím. S formováním lidského "Já Jsem-konceptu" již
byla vyvinuta poznávací schopnost rozpoznání, kdy lidská mysl prvně
vytvořila dvě širší kategorie: Já a lidské společenství na jedné straně a
Příroda na straně druhé.
Každá myšlenka začíná schopností odlišení a rozdělení Celku do částí a
shrnutí jednotlivých věcí do abstraktních skupin a kategorií. Stupňující se
považování sebe sama za suverénního tvůrce – nejdříve jako výrobce
surových nástrojů a později modeláře přírody a jako farmáře, jenž kácí
lesy, staví domy a kultivuje krajinu – bylo pro něj od té doby nemožné
pojmout tuto Životní sílu jako shodnou s Přírodou, kterou on tak
přetransformoval a která mu tak byla stále více poddajná.
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Protože se primitivní člověk stále cítil ve srovnání s Přírodou velmi slabý,
tak se s touto všemocnou silou nemohl zcela ztotožnit. Co tedy bylo pro
něj více přirozené, než pomyslet na Stvořitele, který by nebyl zcela
sjednocen s Přírodou a ani s lidstvem? Zde leží zrod Boha jako vnějšího
stvořitele, nebo Boží moci.
Tento vnější stvořitel musel být vybaven atributy, jak lidský duch naléhal
kognitivní vřavou, vše, co vnímal - ať už viditelný předmět nebo vnitřní
impuls - aby byl odlišen a opatřen dalšími charakteristikami. Jak se
člověk stále více cítil být nadřazený přírodě, bylo logické, že nyní vybavil
životodárnou sílu, jejíž existenci stále cítil tak akutně jako předtím, nikoli
vlastnostmi přírody, ale lidskými bytostmi.
Tento proces samozřejmě postupoval velmi pomalu, takže první stvořitel,
kterého člověk vymyslel, vykazoval jak antropocentrické, tak
naturalistické rysy. Řecká mytologie se svou neustálou změnou ras bohů
nám dává pozoruhodný příklad toho, jak se koncepce Boha v průběhu
lidských dějin kreativně mění. Čím více společenské prostředí nahradilo
Přírodu jako nejbližší lidské prostředí, tím více se přírodní vlastnosti
Stvořitele ubíraly do pozadí a tím více převládaly ryze lidské vlastnosti.
Pozdější generace dvanácti Olympských bohů kolem Dia jsou v jejich
psychologických vlastnostech nerozeznatelní od těch lidských s jejich
vášněmi, slabostmi a ctnostmi. Jejich raison d'ê-tre je důkladně
antropocentrická: Máme bohy války, obchodu, vědy, lásky, atd.: Olympští
bohové existovali jen, aby podporovali lidské činnosti.
Tito vnější bohové, kteří byli původně symbolem Životodárné síly, jsou
lidmi stále více zneužíváni – musí sloužit určitým lidským účelům a
potřebám. Tuto tendenci lze naleznout jak v polyteistických a
monoteistických náboženstvích.
V monoteismu Židů je Bůh, který se chová tak zlostně, mstivě a
nekontrolovatelně jako dítě a je často zneužíván pro účely kmene.
Pomáhá Židům v jejich boji proti nepříteli a Přírodě, kdy používá
nadpřirozené síly, aby je tak bez slitování zničil a často se objevuje
v přestrojení náboženských odpůrců, např. modlářů.
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Tvořivost nezpracovaného náboženského smýšlení se hrozivě rozšiřuje.
Aby lidé využili Boha jako spojence pro sobecké účely se dokonce smířili
s myšlenkou, že Bůh překračuje své vlastní přírodní zákony a činí
zázraky. Stejně jako člověk, ani Bůh se nemusí neustále držet pravidel,
která sám stanovil.
Prospěchářský pohled na Boha byl dodnes s velkou oddaností živen a
ukován Křesťanskou církví. Nejpozději v tuto chvíli se stává zřejmým, že
bohové, jejichž duchovní původ leží v pokusu vyložení životodárné síly
rozeznatelným způsobem, na člověka a jeho chování museli mít výrazný
efekt. V závislosti na pokročilosti jeho intelektuálního vývoje člověk
vytvořil své bohy k obrazu svému, který rozpoznával a byl ochoten ho
následovat. Ve jménu této své abstrakce ustanovil zákony, postavení a
pravidla chování a následoval je bez milosti bez jakéhokoli ohledu na
život. To je klíčem k bojovné lidské historii posledních dvou až tří tisíců
let.
Ale čím více se vnější bohové podobali lidem, tím více ztráceli svou moc.
Od Pozdní antiky napříč Helénismem a až po pozdní Římskou říši
množství bohů stále rostlo; byli pevně zapojeni v lokálním soupeření a
jejich moc (energeion) byla vzájemně napadána.
Zdrcující božská síla, která se projevuje potřebou lidí a skutečností, že
člověk nikdy neví, zda se něco, co člověk plánuje v životě, někdy
uskuteční, se projevuje v existenciálním vnímání, aby byl bezmocně
vystaven náhodné šanci (tyche, fortuna) nebo nevyhnutelnému osudu
(heirmar-méne, fatum). A tato zdrcující božská síla, která číhá
v Neviditelnu, má méně a méně společného s příliš lidskými bohy
starověké mytologie, kteří více a více zdegenerovali do pověrčivosti.
Řešení snad leží pouze v nahrazení lidské mnohočetnosti Řeckých bohů
ve více či méně abstraktních, sjednocených konceptů Boha: Polyteismus
byl odsouzen k podlehnutí Monoteismu.
Tato změna byla zprvu politicky příhodná. Nesporný vládce jako Císař
spojil svou sílu s jediným Bohem, což bylo poprvé vykonáno
Konstantinem Velikým a jeho představa Caesaropapismu byla pokřtěna
jako aplikovaný koncept Boha (pozdní Římská říše a Byzantské období).
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Tato představa sahá zpátky až k Alexandru Velikému, který si už za svého
života užíval postavení boha. Z tohoto božského pohledu si Makedonská
dynastie Seleuků vybudovala své impérium a připravila tak intelektuální
základ pro vznik Křesťanství.
V tomto organickém spojení klasické mytologie s Křesťanským učením,
získal Boží koncept filozofické teologie Řeků, Logos, roli stavitele mostů.
Jakožto nejvyšším (eschatologickým) principem výkladu byl použit
prvními Křesťanskými gnostiky (poprvé Janem) k vysvětlení všeho, co lze
v Novém zákoně (Synoptická evangelia) nalézt jen implicitně. Tím se
v době církevních sjezdů zrodily všechny doktríny a dogmata.
V nelítostném boji s velkými gnostickými naukami pozdní říše Římské a
doby Alexandrijské, Novoplatonismem Plótína a Origenismem, který na
několik století rozdělil mysl rané křesťanské epochy, byla nová
křesťanská dogmata pevně ustanovena začleněním a neutralizací všech
relevantních epistemologických aspektů tohoto posledního přílivu
antického filozofického ducha, nebo je odsoudit jako kacířství. To hlavně
platí pro doktríny Trojice, věčnosti, blaženosti, všemohoucnosti,
všudypřítomnosti, vševědoucnosti a dobrotivé správy Kosmu. Ve
stejném duchu byla teologická svoboda starověké filozofické myšlenky
nahrazena výlučností Křesťanské doktríny. Náboženská představa Boha
se začala více a více přizpůsobovat historickým a politickým podmínkám,
začala být znesvěcená a ztratila svou všestrannost. Její přitažlivost začala
od Renesance postupně upadat.
Jelikož byl efekt životodárné síly nepopiratelný a byl stálé mnoha lidmi
intenzivně vnímán, vyžadoval neutuchající vysvětlení. Eschatologie
Bytí člověkem žila nejen na protikladném vyložení oficiálních
náboženství, ale byla také sekularizována ve filozofii od dob starověku.
Od této doby byla filozofie a teosofie propleteny v neustálé interakci,
která se, záleželo na době, představila jako oplodnění (což obvykle
přicházelo z filozofie směrem k teosofii), nebo potlačení (výhradně od
teologie k filozofii).
Dokonce i Socrates (chápejte Platón) se věnoval Olympským bohům, ale
naslouchal jen svému vlastnímu démonu (daimon), který ho pravidelně
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přiváděl do kataleptických stavů, aby s ním tak mohl hovořit. Sokratova
představa Boha ztělesňuje poprvé v zaznamenané historii Západní
civilizace výrazně lidské individuální vlastnosti – představa znamenitosti
lidské duše jím byla směle představena a vydobyla si pevné místo
v Západním filozofickém a každodenní smýšlení.
Ne že by představa duše již neexistovala před ním – jako individualizace
životodárné síly promítnuté na jednotlivce se ve skutečnosti těšila velmi
staré tradici. Jen se tentokrát setkáváme s koncentrovanou sílou
přesvědčení jednoho z největších filozofů v lidské historii. V jeho dialogu
"Phaedo" Platón skrze Sokrata prokazuje nesmrtelnost duše se všemi
prostředky, které měl k dispozici. Není jich mnoho. Sokrates několika
příklady předvedl, že se svět skládá z protikladů – z duality; předpokládá
nesmrtelnost duše jako nezbytný protiklad pomíjivosti fyzického těla.
Od té doby se považuje za hlavní úkol všech filozofů poskytnutí Důkaz
Boha, ať už jsou to Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz nebo Kant. Toto
filozofické bitevní pole vidělo již nesčetné porážky – je to pole trosek
Západní filozofie – ale ani jedno vítězství, jinak by byla historie lidstva
úplně jiná. Tato okolnost vyžaduje krátkou diskuzi, jelikož nám dává
náhled do současného odmítnutí existence duše moderní vědou.

*
Téměř všechny významné pokusy k prokázání existence skryté tvůrčí síly,
ať už duše, neviditelné látky nebo duchovního principu, vnějšího
náboženství byly uskutečněny před samotným počátkem současné vědy
v 19. století. Z tohoto důvodu byly všechny filozofické důkazy Boha od
doby znovuzrození starověké tradice v během Renesance předvědecké
podstaty.
V porovnání s vědou té doby, která v podstatě obsáhla Newtonovu fyziku
gravitace a Keplerovo nebeskou mechaniku, byly takové důkazy
metafyzické podstaty, jinak řečeno, sahaly za hranici fyzického světa
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dostupného lidskému vnímání. Nic se od té doby až po toto zpracování
v tomto ohledu nezměnilo.
Se zrodem dnešní vědy se v současném světě již o takové důkazy nikdo ve
filozofii a vědě nepokouší kvůli jedinému prozaickému důvodu: Lidé se
nechtějí jako "vědci" ztrapnit. Každý důkaz neviditelné, tvůrčí síly musí
nyní dostát dostatečnému experimentálnímu ověření.
Zatímco v první polovině 19. století stále existovala teoretická možnost,
že by tato "vis vitalis" mohla být elektromagnetické podstaty
(Mesmerismus), byl tento sen náhle v r. 1860 ukončen s vytvořením
Maxwellových rovnic elektromagnetismu. V tu dobu se již vědci vzdali
vší naděje o poskytnutí přísného a experimentálně ověřitelného důkazu
pro existenci božské síly, nebo tvůrčí energie v rámci rozsahu známého a
pro experimentálně přístupného fyzického světa.
Byla-li matematika, logika, fyzika a biologie - ztělesnění čiré vědy používaná Descartem, Karteziány, Spinozou a Leibnizem jako prostředek
při poskytování Důkazu Boha, Existence Boha, nyní se tento podnik stal
předmětem zesměšnění od Maxwella.
Následný vývoj Einsteinovo obecné teorie relativity v r. 1905 a začátek
kvantové fyziky s Planckem v r. 1900, což bylo následováno teorií
elektromagnetismu (Lawrence), termodynamiky (Boltzmann) a
pokračování jejich triumfálního a neutuchajícího pochodu napříč
dvacátým stoletím jako kvantová elektrodynamika, QED, (Feynman,
Schwinger, Tomonoga), kvantová chromodynamika, QCD (Gell-Mann),
Teorie velkého sjednocení, GUT, nenechali žádný prostor naději
k vytvoření Důkazu Boha vědeckými způsoby.
Zdá se, že zatracující výrok o hnací intelektuální síle stojící za veškerým
filozofickým úsilím od dob počátku Západní civilizace až do současnosti
nadobro padl. Kdo dnes doopravdy mluví o nesmrtelnosti Platónovi
duše, entelechie Aristotela, o ‘‘Núse” od Plotína a Origena, o Důkazu
Boha od Descarta, Pascala, Spinozovi, Leibnizovi, vyjma pár filologistů,
kteří používají Ortega y Gassetův kompozitní název pro všechny
zpátečnické humanisty?
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Kantova geniální myšlenka o existenci apriorních syntetických soudů je
posledním velkým pokusem o důkazu transcendence veškerého bytí,
který poté, co jej sám Kant obětoval ze strachu před cenzurou ve status
nascendi, byl nakonec v následujícím období odnesen do hrobu
průměrnými Novokantovskými filozofy (čtěte zde).
Kdo se stále diví, proč byl od té doby "Důkaz boha" ponechán jako
podřadný produkt ezoterikům, kteří se v tomto ohledu chovali spíše jako
znesvětitelé než svědomití hledači pravdy? Tajemství a uctívání guruů
dosáhlo vrcholu a lidské ego kvetlo všude. Byli vítanou náhradou za
intelektuální neschopnost ezoteriků k vyřešení tohoto problému
pořádnými vědeckými způsoby. Vrozené pokrytectví a pokračující
svádění logického myšlení se od té doby rychle rozšiřovalo a bylo
poháněno do hnutí New Age, proti kterému nebyli ani největší myslitelé
moderní ezoteriky - jako Rudolf Steiner - imunní.
Jak může někdo v takové situaci učinit jakýkoli vážný pokus o proniknutí
skrz tajuplnost skrývající se za hnací silou vší existence a pokusit se jí
vyjasnit a snad o ní i získat jistotu?

*
Dnes je to stále status quo. Ale ne úplně! V posledních 20-30 letech zde
bylo pár čistě channelovaných knih, které dávají více či méně logické a
soudržné náhledy, informace o podstatě duše, spirituálních světech a
snaží se pomocí opravdových příkladů osvětlit jejich spletité a vzájemné
působení s pozemskou realitou.
Takové knihy jsou vytvořeny společně s vyššími říšemi duše
inkarnovaného média, kde médium obvykle funguje jako pasivní vodič,
aby tak struktura channelované astrální informace nebyla pokřivena
nebo zfalšována nezpracovanými přesvědčeními inkarnované bytosti.
Upřednostňované channelující techniky jsou ve stavu tranzu. V mnoha
případech je udržované denní vědomí. V takových případech si médium
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stále spontánně vybavuje, co řeklo. Další technikou je automatické psaní.
Některá média mohou používat obě techniky.
Takoví lidé, kteří působí jako médium, jsou buď vyzrálé duše, nebo staré
duše a mají více otevřenou výměnu informací se svou duší než ostatní
lidé, ale také mohou v této výměně informací zaujmout pasivní roli.
Taková role vyžaduje absenci intelektuálního myšlení a vědeckých
aspirací, které jsou ze své podstaty přenášeny aktivním přístupem k
získávání nových znalostí. V některých případech je tato jednostrannost
vynahrazena přidáním kritického tazatele k médiu. Taková partnerství
jsou vždy v astrálních říších předem dohodnuté úmluvy.
Nejtěžší a nejnáročnější forma informační výměny s astrálními světy je
vědomá a nevědomá inspirace, která se výslovně zdržuje jakýchkoli
slovních nebo vizuálně formulovaných představ a myšlenek a namísto
toho je vyvolá jako spontánní a nezávislé myšlenkové vzorce jednotlivce.
Spousty inspirovaných spisovatelů, ale také umělců, kteří byli očividně
hnáni vnitřní silou, dosáhli pozoruhodného umění za krátkou dobu, patří
do této skupiny. Tito inspirovaní lidé vykazují jinou povahovou
strukturu, než obvyklá média. Mají obecně silný charakter, který je
ovládá, a jsou pevně zakořeněni v životě, což vůbec nelze říct o většině
pasivních channelerů. Zatímco se druzí zmínění chovají velmi ezotericky,
ti první nemusí vykazovat žádné naklonění k spiritualitě, vzhledem k
tomu, že obvyklý v současnosti používaný pojem spiritualita je velmi
omezenou a zkreslenou lidskou interpretací.
Tito lidé jsou si povětšinu času nevědomi zdroje jejich inspirace a zažívají
ji jako vnitřní impulz expanze, zejména ve vědeckém poli, literatuře nebo
umění a jen vzácně v extrovertní činnosti jako je politika a obchod.
Informace kterou tito inspirovaní lidé podprahově získají od Vyššího Já,
musí být nejprve zvnitřněna a poté přeložena do jejich vlastního jazyka.
Tento tvůrčí proces může trvat velmi dlouhou dobu a může být velmi
vyčerpávající. Vyžaduje ohromné intelektuální a dobrovolné síly. Tím
pádem jsou to vždy předem vybrané osoby, které jsou většinou velmi
staré duše, a selhání těchto inkarnovaných bytostí je jejich Vyššími Já
bráno v potaz. Tito lidé musí také mít duševní sílu, aby se dokázali
vypořádat s lidskou porážkou.
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Výhoda takových inspirovaných výkonů je, že je ta osobnost rozeznává
jako své vlastní, je to ona, kdo je zodpovědná za jejich plnou
implementaci. Může nyní s touto informací kreativně vynaložit a uplatnit
ji v různých oblastech, aniž by musel být nutně duší pokaždé inspirován.
Tvorba je tedy aktivní a má vyšší intenzitu.
Tyto úspěchy působí na čtenáře nebo diváka hlouběji než pasivně
směrované texty. A co více, je to lidská inspirovaná svobodná vůle, která
je převážně zvažována jeho duší – tvoří z jeho svobodné vůle – kde
svobodná vůle a vlastní úsilí v přípravě textu u všech pasivních
chennelerů chybí.
Tento aspekt může být velmi jasně viděn u Jane Robertsové "Seth
Hovoří". Zdroj "Seth" v této slavné knize channelované v 60. letech
určuje dokonce i název každé kapitoly. Jediný rozsah, který účastníci
doopravdy mají, je popis okolností okolo channelingu, který dává pocit
hlouposti a jednoduchosti a tím pádem knihu značně znehodnocuje.
Nejlepší věc, kterou může čtenář udělat, je v této knize přeskočit
komentáře Jane Robertsové a jejího manžela.
To samé platí u ostatních knih tohoto média, i když jsou v gnostickém a
intelektuálním pojetí velmi kvalitní. V této knize je několik trapných
pasáží, ve kterých jsou médium Jane Robertsová a její manžel, který
zapisuje informace jako stenografik, zcela zahlceni a nemají ani základní
historické a náboženské znalosti. Jeden si jako znalý čtenář nemůže
pomoct a tyto autory politovat.
Podobně pasivní je role Neala Donalda Walsche, médium (automatické
psaní) třídílných bestsellerů "Hovory s Bohem" (který nyní píše pro
"spirit library" na Internetu). Zdroj, který se sám v tomto případě
troufale označuje jako "Bůh", ke konci prvního dílu informuje médium,
že budou ještě další dva díly a tato novina učiní pasivního autora
vyloženě euforickým ve výhledu na očekávané pokračování.
Tři díly jsou navrhnuté k vypořádání se se současnými pozemskými
tématy tak jako s ezoterickou Gnózí. Tyto knihy jsou plné naivních otázek
a trapných ego-zaujetí média a jsou charakterizovány úplným opuštěním
nahlédnutí za závoj a naučení se více o motivech inkarnačního procesu,
jinak řečeno – o eschatologii lidské existence. Autor byl zřejmě zahlcen
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faktem, že k němu promlouvá Bůh (nezvažuje další alternativy, např.
jeho Vyšší Já, i když to zdroj několikrát naznačuje), takže se dobrovolně
vzdává kritického smýšlení tak dlouho, dokud si může užívat příležitost
k chennelingu.
Docela odlišnou kvalitu vykazují knihy Vardy Hasselmanna (médium) a
Franka Schmolkeho (tazatel), které v této knize příležitostně cituji. Jsou
nejlepším úvodem do struktur světa duše a jejich vzájemné působení
s troj-dimenzionálním světem materiálního světa, který znám. Tito autoři
jsou intelektuálně na špici channelované ezoterické informace a
vypořádávají se s ní suverénním způsobem, nicméně jen v rámci daného
idiomu. Jelikož nejsou vědci, tak nejsou schopni rozlišit základní
energetické a fyzické principy, podle kterých jsou astrální světy
organizované, působí na zemi a vyvinout dalekosáhlou systematiku, která
přesahuje neoficiální a čistě popisné informace.
Jejich channelované knihy (většinou dostupné v Němčině) jsou nicméně
neocenitelné kvality a osobně mi hodně pomohly, abych pochopil
základní energetické struktury astrálních světů s pomocí Univerzálního
Zákona a abych přišel k důležitým závěrům týkajících se nadcházejícího
Evolučního Skoku i o nynějším intenzivně propagovanému procesu
světelného těla mojí duší, což mi dovoluje učinit důležité předpovědi o
transformaci společnosti, které se ukazují neustále a nepřetržitě
pravdivé. Některé aspekty těchto předpovědí jsou uvedeny v této knize,
ale předem čtenáře výslovně upozorňuji, aby neměl přehnaná očekávání,
pokud jde o podrobná proroctví. Protože se zabývám budoucím vývojem,
který nevyhnutelně vyplývá ze současných energetických událostí, budu
se vždy soustředit spíše na globální trendy než na přesnou předpověď
událostí s ohledem na čas a místo, protože lineární čas je iluzí; to je
hlavním motivem všech mých spisů.
Rád bych se také zmínil o dvou doplňujících knihách, které byly označeny
za "přímočaré" a jsou psány pozoruhodně odborně, a proto se podle
mých zkušeností zdá, že většinu čtenářů ohromí. Jsou to: "An Ascension
Handbook (Vzestupová Příručka – pozn. překl.)" od Tonyho Stubbse a
"What is Light-body (Co je Světelné tělo – pozn. překl.)" od Tashiry
Tachi-ren. První autor má technické zázemí, takže mu člověk důvěřuje,
že knihu napsal sám, za předpokladu, že k tomu má potřebné informace a
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inspiraci. Nebylo tomu tak - a přesto je to důležitá kniha, která doplňuje
díla Hasselmanna / Schmolkeho.
Druhá kniha je logickým pokračováním knihy první a je to technický
manuál pro Proces Světelného Těla. Hlavní nevýhodou těchto dvou knih
jsou následná nekritická a ezoterická doporučení k tomu, jak se připravit
na Proces Světelného Těla a chybí zde jakákoli diskuze o fyziologických a
psycho-mentálních aspektech tohoto procesu, které jsou v popředí zájmu
inkarnované osobnosti.
Obě knihy byly mnou ohledně vnitřní přísnosti ověřeny s pomocí teorie
Univerzálního Zákona a také do určitého rozsahu empiricky potvrzeny.
Shodují se také s ostatními knihami zmíněnými výše, takže se mohou
navzájem doplňovat a ustojí test kritické pravděpodobnosti. To nelze říct
o mnoho jiných channelovaných knihách, i když obsahují důležité
detailní informace. Proto je zde neuvádím. Tyto knihy jsem vytřídil
z tisíců ezoterických knih, které jsem pečlivě zkontroloval a v posledních
letech přečetl (v 90. letech).
Tento výběr představuje malý zlomek ezoterické literatury, která
v posledních letech enormně narostla a z celkového počtu prodaných
knih po celém světě nyní představuje 20%. Proto není divu, že se takové
knihy v masovém vydávání ezoterických sraček propadají a nejsou
vnímány kritickou, natož vědeckou komunitou: hojnost jako bariéra ke
znalosti.
Nakonec by mělo být zmíněno, že žádný autor channelovaných knih
nikdy nevyvinul úsilí k analýze ostatních, podobných knih a použil
vědomost, kterou získal z jeho výzkumu k rozšíření jeho vlastního
tématu. V tomto ohledu je v současné ezoterice otřesná ignorace a tento
fakt vysvětluje její selhání jako spolehlivého zdroj Gnóze.
Přečtěte si: Deset Důvodů Proč Hnutí New Age Vyhlásilo
Intelektuální a Morální Bankrot
Tuto diskusi o ezoterické literatuře, která je v současné době jediným
nástupcem filozofické literatury na téma "Důkaz Boha", jsem vzal do
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tohoto úvodu, abych poukázal na to, jak devastující je v této specifické
oblasti intelektuální situace. Pouze s ohledem na současný stav lze tuto
knihu ocenit a porozumět jí, než se začnou odvíjet události.
Poté se toto čtení stane centrem modlářského uctívání a přesně tento fakt
mě nutí k zamyšlení. Po oficiálním uznání vedoucí role astrálních světů,
tj. po výskytu již v Bibli ohlášené Apokalypsy (Zjevení), která je na
spadnutí, musí čtenář ustanovit velmi vysokou úroveň kritické
rozlišovací schopnosti a následovat jeho vlastní cestu k vnitřní pravdě
v blízkém dialogu se svou duší namísto toho, aby se klaněl vnější
autoritě. Jelikož znám lidskou podstatu, tak se jen bojím, aby se toto
nestalo. A to ani nikdy nebylo v mém zájmu.
Navzdory všem očekáváním čtenáře, současná Gnóze neposkytuje Důkaz
Boha – důkaz existence univerzální tvořivé síly. Tento důkaz byl již
poskytnut s objevením Univerzálního Zákona a v pětidílném vývoji
Obecné Teorie Vědy (čtyři díly o fyzice, matematice, životních vědách,
medicíně, filozofii a sbírka lekcí o ekonomické teorii). Širší vědecké
důkazy než tyto nemohou být nyní poskytnuty:

ZÁKLADNÍ VĚDECKÉ KNIHY: TETRALOGIE VĚDY
 Vol I: Das Universalgesetz in Physik und Mathematik
 Vol II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Full
version)
 Vol II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Concise
version)
 Vol II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Full
version, Bulgarian)
 Vol III: The General Theory of Biological Regulation in BioScience and Medicine
 Volume IV: Das Universalgesetz im Spiegelbild der
Philosophie
 Economics: Wirtschaftstheorie des Universalgesetzes
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Tato kniha se namísto toho zaměřuje na požadavky Nové Gnóze a vyvíjí
precizní a oblíbenou vědeckou taxonomii (učení o vědeckých termínech)
příslušné ezoterické znalosti. To zahrnuje možné axiomatické systémy,
pokud jde o energetické struktury a operace astrálních světů, které jsou
konzistentní s Univerzálním Zákonem. Nejsou ani úplné, ani
vyčerpávající, ale koncipovány pouze jako pravděpodobné kategorické
systémy a otevřené jakémukoli dalšímu rozvoji.
Čtenář je vítán, aby rozvinul svůj vlastní ezoterický kategorický systém
dle axiomatických principů Univerzálního Zákona, nebo rozšířil systémy
zde navrhované, dokud jeho individuální a spirituální potřeby nebudou
naplněny. Poprvé může těžit ze systémů uvedených v této knize.
Nakonec by mělo být zmíněno, že opravdové ezoterické učení nemůže
být slovně vyjádřeno, protože jazyk je sekvenční a je vázán omezením
času a prostoru. Přední říše Tvoření - astrální světy – jsou nicméně
vyjmuty z omezení času a prostoru. Existují v simultánním (souběžném)
čase, který si s našimi omezenými smysly nedokážeme představit. Toto
omezení bude v tomto století odstraněno.
Přečtěte si: Gnostická Tradice Západní Filozofie - Ekniha
Náš Weltanschauung (světonázor) otevře peu á peu k stále neviditelným
astrálním světům a vertikální dimenze lidské existence se spojí
s horizontální dimenzí pozemských inkarnací. Křižovatka tohoto
spirituálního kříze bude startovacím bodem nové spirituální etiky, která
pozvedne nynější a stále primitivní lidstvo do nové fáze evoluce. Tato
nová kniha o Lidské Gnózi je prvním skromným příspěvkem k tomuto
cíli.
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I. Populární Vědecký Úvod do Nové
Gnóze Univerzálního Zákona
1. Základní výroky
Vše je energie (časoprostor). Bytí je Energie. Vakuum neexistuje. Kosmos
(vesmír) je organizovaná energie. Můžeme jí nazývat "Duch". Všechny
Prvotní Pojmy a symboly pro Vše-Co-Jest jsou ekvivalentem (princip
nejvyšší rovnocennosti):

Energie = Časoprostor = Vše-Co-Jest = Vesmír = Bůh =
Duch= Vědomí = Prvotní Pojem = 1 = (nekonečno) ∞ =
každý symbol

Vše-Co-Jest má následující vlastnosti: je nekonečné, uzavřené
(soběstačné), nehomogenní (oddělené), tj. skládá se z podmnožin a je
v neustále výměně energií, což se zhmotňuje jako pohyb. Vše-Co-Jest se
skládá z podmnožin, což jsou otevřené energetické systémy – vyměňují si
mezi sebou energii.
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Každý systém obsahuje Vše-Co-Jest jako prvek, tj. má vlastnosti VšehoCo-Jest. Takové systémy nazývám U-sety (podmnožiny, pozn. překl.)
Všeho-Co-Jest – U-set je set, který obsahuje Celek a sám sebe jako
prvek. Vše-Co-Jest je energie a řídí se jediným zákonem –
Univerzálním Zákonem. To stejné platí pro všechny systémy v tomto
vesmíru, které odhalují podstatu Celku. Tím pádem je jen jeden přírodní
zákon – Univerzální Zákon. Všechny známé fyzikální zákony mohou být
dohledány zpětně k tomuto zákonu: jsou to matematické derivace
Univerzálního Zákona.

Příklady: gravitace, elektromagnetismus, teplo, jaderná energie, atd.,
jsou energetické podmnožiny Všeho-Co-Jest a řídí se Univerzálním
Zákonem. Všechna elektromagnetická zařízení, gravitační a tepelné
systémy a také jaderné reaktory se řídí Univerzálním Zákonem. Tabulka
níže obsahuje všechny základní konstanty těchto energií, které jsou
jediným předmětem studia fyziky a které jsou poprvé v historii fyziky a
vědy sjednoceny pomocí Univerzálního Zákona:
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Vše-Co-Jest si můžete fyzicky představit jako uzavřenou energetickou
entitu, jako třeba elektromagnetické spektrum skládající se
z nekonečného množství vzájemně se překrývajících vln. Každá mateřská
vlna byla způsobena podložní vlnou a naopak (uzavřená jednota).
Z tohoto můžeme odvodit, že Univerzální Zákon je matematickou rovnicí
(Univerzální Rovnice):

E = EA f
Kterýkoli systém nebo úroveň má tím pádem určitý konstantní akční
potenciál EA a frekvenci f, která představuje v nové teorii absolutní
čas a nazýváme jej "čas". Na rozdíl od času, který známe, t = 1/f, což je
reciproční frekvence se v celé nové teorii univerzálního zákona a v této
knize nazývá důsledně „konvenční čas“. Je důležité poznamenat, že
způsob, jakým je v současnosti ve fyzice definován čas, je porovnáním
frekvencí:
Přečtěte si: Esej: Systémy Měření a Jednotky ve Fyzice (Část
1.)
Na Vše-Co-Jest a jeho systémy lze pohlížet z pohledu konstruktivního a
destruktivního zasahování (vlnová teorie): konstruktivní zasahování –
k zániku. První zmíněné lze také popsat jako harmonie (rezonance) a
druhé jako disharmonie/kakofonie. Mezi těmito dvěma póly jsou
nekonečné variace, které tvoří rozmanitost přírody. Na hmotu (částice a
částicové sestavy, respektive molekulární agregáty) lze pohlížet jako na
stojaté vlny a solitony (kvantová mechanika), jejíž vytvoření, zničení a
transformace je dosáhnuto těmito dvěma jevy. Tím pádem jsou ve
skutečnosti zákony konstruktivního a destruktivního zasahování, což
jsou praktická uplatnění Univerzálního Zákona, Zákony Stvoření a
Zničení.
Přečtěte si: Kosmické Zákony Stvoření a Zničení
Na člověka může být v tomto ohledu pohlíženo jako na otevřený
energetický vlnový systém. To platí jak na jeho fyzické tělo (nádoba),
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tak na jeho myšlenky (mysl, duch, vědomí) a emoce (psychika). Na
tento aspekt bude později vedena podrobná diskuze.
Lidská bytost je především systém vnímání: je si vědom svého vědomí a
sama sebe (JÁ-JSEM). Proto užívá pět vnějších smyslů, které jsou
velmi omezeny a abstraktní myšlení, které překládá do jazyka a
symbolů. Součet smyslů včetně jazyka a symbolických systémů, které
člověk v jeho historické evoluci vyvinul, zbudovaly jeho systém
přesvědčení a předsudků. To zahrnuje všechny kategorické systémy
filozofie (láska k vědomosti), náboženství, vědu, politiku, každodenní
smýšlení atd. Když se člověk narodí do rodiny a vyroste ve společnosti,
nasaje tyto systémy přesvědčení jako houba (tj. vzhledem k tlaku na
přizpůsobení se ve škole, v práci a ve společnosti). Tyto systémy značně
určují jeho povahu.
Všechny triviální a vědecké kategorické systémy mají za cíl studium
prostředí (vše, co nás obklopuje) a druh "člověk" a zabývají se především
jejich vzájemnými působeními. V současnosti jsou všechny tyto systémy
jeden od druhého odděleny a chybí jim běžný princip pořádku.
Vše-Co-Jest je jednota. Všechny konceptuální systémy dříve vyvinuty
lidmi jsou nedůsledné s výjimkou matematiky a vedou k rozporuplným
závěrům a názorům, což může být dokázáno na základě spousty příkladů
ze současného stavu světa. Protože tyto lidské kategorické systémy odráží
systémy Všeho-Co-Jest, které se řídí Univerzálním Zákonem, je
teoreticky možné sjednotit veškeré lidské poznání. Toho bylo dovršeno
skrze vyvinutí nové teorie Univerzálního Zákona.
Sjednocení lidského poznání má dva aspekty:
1. Rozvoj logické a soudržné metody pro formaci kategorických
systémů
2. Systematické uspořádání historicky nahromaděných znalostí
lidstva touto metodou (podívejte se na uplatnění Univerzálního
Zákona v mých knihách a článcích). Nová metoda se nazývá
"Axiomatika" a zahrnuje pravidla, podle kterých můžeme logicky
a souvisle používat a odvozovat všechny lidské koncepty a
představy z Prvotního Pojmu energie = z časoprostoru. Tím
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pádem je to propedeutika logického myšlení a vybudování
konzistentního kategorického systému (taxonomie).
Nová Axiomatika umožňuje použití pouze takových termínů, které jsou
U-sety, obsahují Vše-Co-Jest jako prvek a zároveň odstraní všechny
termíny, které jsou N-sety a vylučují samy sebe a Vše-Co-Jest jako
prvek. Všechny termíny vytvořeny na základě vyloučení (oddělení),
jejichž aspektem je představa nedostatku, nepředstavují podstatu VšeCo-Jest a jsou tak mylnými představami o realitě. Uvedení jediného
termínu, který je N-set do kategorického systému, způsobí zkreslení
celého systému a povede k mylným závěrům. Takové kategorické systémy
nejsou shodné se Vším-Co-Jest a nedodržují jej: Jsou zkreslenými obrazy
reality.
Pokud budeme toto kritérium uplatňovat důsledně, pak snadno uvidíme,
že všechny kategorické systémy, které lidstvo dosud vyvinulo, obsahují
koncepční N-sety. Jsou to pouhé systémy přesvědčení a nemohou přesně
odrážet realitu. Tento výrok zahrnuje všechny známé filozofické,
náboženské, vědecké a každodenní kategorické systémy, což jsem na této
stránce prokázal ve více než patnácti knihách a tisících článků. Toto
zjištění nemůže být dostatečně opakováno, protože je lidmi pravidelně
zapomínáno, i když této teorii porozuměli.
K vyvinutí otevřeně-strukturovaného a logického uvažování se musí
jedinec zcela a radikálně osvobodit od takových přesvědčení, které jsou,
tak říkajíc, "již obsaženy v jeho mateřském mléce"; jedině tak bude moct
přesně uzřít Vše-Co-Jest, tj. astrální světy. Musí zde být jasně a
jednoznačně vyřčeno, že na Zemi není v tuto chvíli téměř nikdo, kdo by
byl schopen konzistentního a logického myšlení ve všech oblastech
života. Toto zjištění je velice důležité z pohledu blížícího se Evolučního
Skoku člověka, protože ukazuje, kde momentálně leží mentální a
psychologické problémy.
Logika je matematika. Říkáme, že matematika je prodloužením logiky
uvedením číselných symbolů a vztahových znamének. Na druhou stranu,
fyzický svět (Vše-Co-Jest) má matematickou podstatu: Univerzální Zákon
je matematickou rovnicí. Jestliže budeme uvažovat, že "Duch = Vše-Co33

Jest = organizovaná energie", tak můžeme učinit závěr, že Vše-Co-Jest je
"tvůrčí matematické myšlení". To bylo již známo všem gnostickým
myslitelům v Antice a i v Renesanci. Toto poznání bylo ztraceno
s rozvojem empirické vědy ve 20. století.
Přečtěte si: Novoplatonismus a Křesťanství – ekniha
Přečtěte si: Gnostická Tradice Západní Filozofie – ekniha
Kreativní matematické myšlení je nejen budování jazykových a
symbolických
kategoriálních
systémů,
ale
produkty
celého
matematického vědomí jsou také celé prostředí, včetně anorganické a
organické hmoty. Bytosti a přírody jsou podle matematických pravidel
energetická stvoření. To platí také pro člověka. Představa, že člověk je
produktem matematických technologií enormní spletitosti jako je
počítač, nám výrazně zjednodušuje náš následný přístup.
V matematicky organizované energii Všeho-Co-Jest jsou vytvořeny
nekonečné hierarchie, což jsou U-sety a zahrnují samy sebe jako prvek.
Lidé s jejich současným vědomím jsou na dně této hierarchie. Duše je
rodičovským U-setem a obsahuje inkarnovanou bytost jako prvek. Světy
duše a astrální světy jsou jen předstupněm Všeho-Co-Jest. Existují světy
daleko za dimenzí duše, které si ani neumíme představit, protože lidská
představivost je vázána duší. Vyšší stávající systémy vytvářejí základní
systémy a zahrnují je jako prvek.
Duše formuje a drží při životě tělo, psychiku a mysl lidské bytosti. Duše je
funkcí (individualizací) Všeho-Co-Jest. Je to část rodiny duše s více než
1 000 dušemi, rodina duše je zase část kmene duše, atd. (viz níže). VšeCo-Jest tím pádem může být rozděleno nekonečněkrát. Toto poznání je
uplatněno v následující diskuzi o struktuře astrálních světů duše
k vysvětlení nejbližší úrovně hierarchie k 3D časoprostoru.
Tím pádem nebude cílem této knihy vysvětlení nové teorie Univerzálního
Zákona se všemi jeho následky pro člověka a společnost – to již bylo
provedeno v několika dílech – ale vycházení z Nové Gnóze a vysvětlit jev
"Evolučního Skoku Lidstva", který momentálně pokračuje s plnou silou
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s vědecko-logickým způsobem, aby tak mohl být všemi opravdu
pochopen.
Pod "Evolučním Skokem" si představuji zesílení informační výměny
energií astrálních světů s lidstvem, protože tento proces se odehrává na
historické scéně a povede k celkovému otřesení lidské společnosti. Tento
proces je zde podrobně rozebrán.
Jinými slovy - zorganizuji mnoho protichůdných ezoterických výroků na
toto téma, které může čtenář znát pod různými názvy a osvobodím je od
nesrovnalostí. Mělo by zde být předem jasně a jednoznačně řečeno, že:
Evoluční Skok není abstraktní jev, ale energetická transformace
zahrnující každého člověka, který je v tento čas inkarnovaný na zemi.
Tato transformace zahrnuje, jak později podrobně ukáži, jak fyzické tělo,
tak i psychiku a mysl, které mohou být vyloženy jako nezávislé
energetické systémy a vyžadují logické a jasně strukturované myšlení.
Tento proces na individuální úrovni se nazývá "Proces Světleného
Těla, LBP".
Z tohoto zpracování vyplývá, že tato kniha nemůže mít za cíl poskytnout
další ezoterické znalosti, ale podpořit evoluční transformaci čtenáře
rozvojem jasného myšlení a konzistentních znalostí o tomto klíčovém
tématu.

1. Časoprostor ve Světle Univerzálního
Zákona
Před tím než přejdu na samotné téma, musím napřed vyjasnit dva
základní koncepty lidského vědomí – prostor a čas. Tyto termíny jsou
nejen základem vědy (fyziky), ale také Lidské Gnóze; až do teď nebyly
správně pochopeny jakoukoli školou nebo náboženstvím – ať už
východním či západním.
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Zaprvé je důležité zmínit, že Vše-Co-Jest se skládá pouze ze dvou
rozměrů – Prostoru a Času (časoprostor) – a že jsou tvořeny lidským
vědomím abstraktním způsobem. Vše-Co-Jest je jednota, ale může být
nekonečně rozdělena – proto to zformování mnoho kategorických
systémů včetně všech ezoterických učení.
O tomto spojení by mělo být řečeno, že všechny fyzikální koncepty jako
jsou náboj, hmotnost, váha, síla, atd., se kterými lze popsat fyzický svět,
jsou částí Všeho-Co-Jest, jsou abstraktní matematické definice, které se
vracejí ke dvěma Prvotním Pojmům, prostoru a času (jako časoprostor
nemohou být rozděleny, jen abstraktním způsobem v lidské mysli). V
současné době jsou tyto proměnné mylně považovány za vlastnosti
vnějšího fyzického světa. Proto bylo s novou teorií Univerzálního Zákona
dosaženo enormního zjednodušení myšlení.
Všechny ezoterické koncepty a představy vycházejí z Prvotního Pojmu
časoprostoru, aniž by jej definitivně objasnily. V tomto ohledu ani nelze
pozorovat jakoukoli snahu. Tento fakt znehodnocuje spoustu hodnotných
ezoterických poselství a činí je napadnutelné vědeckými argumenty. Tím
pádem vystopuji veškeré důležité ezoterické koncepty zpátky k jejich
původu – časoprostoru – a shrnu je do logického, axiomatického a
kategorického systému moderní Vědecké Gnóze.
Před tím, než začneme s touto diskuzí, bychom si měli vyjasnit konvenční
koncept času, protože je hlavním zdrojem nespočetných nepochopení. Co
myslíme časem, je v každodenním životě a vědě srovnání frekvencí a
opakování podobných událostí, jako jsou sekundy, vlny, atd.
Definice srovnáním je jediným operačním principem lidského myšlení.
Tento základní fakt byl mnou poprvé objeven v celém svém rozsahu.
Nazývám ho "princip kruhového důkazu ". Např., všechny fyzikální
veličiny jako hmotnost, náboj, síla, apod. a jejich SI jednotky jsou
zavedeny použitím principu kruhového důkazu. Všechny se skládají
pouze ze dvou rozměrů - prostoru a času; čtěte zde:
I.1. Esej: Systémy Měření a Jednotky ve Fyzice
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I.2. Hmotnost a Mysl: Proč Hmotnost Neexistuje – Je To
Energetický Vztah a Bezrozměrné Číslo (Část 2)
I.3. Hmotnost, Hmota a Fotony – Jak Vypočítat Hmotnost Hmoty
z Fotonového Časoprostoru (Část 3)
I.4. Co je Teplota? (Část4)
I.5. Největší Omyl Vědy: „Elektrický Náboj“ je Synonymum pro
„Geometrickou Plochu“. Její Základní Jednotka SI „Coulomb“ je
Synonymum pro „Metr Čtvereční“ (Část 5)

Definice času jako fyzikální veličiny se řídí principem kruhového důkazu
a ukazuje nám, že čas = frekvence (srovnání) je: čas = f. Každodenně
užívaný konvenční čas ve fyzice "t" je nicméně reciproční čas nebo
reciproční frekvence.

t = 1/f
[konvenční čas] = 1 / [čas] = 1 / [frekvence]

Tato definice je extrémně důležitá a měla by být každým zvnitřněna.
Jestliže nyní považujeme Vše-Co-Jest za časoprostor, tak můžeme sepsat
hlavní rovnici dle principu nejvyšší rovnocennosti následovně:

Energie (E) = časoprostor = [čas] [prostor] = 1

Následuje:

[prostor] = 1 / [čas]
a
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[prostor] = [konvenční čas]
Závěrem je:

Prostor je nepřímo úměrný času.
Prostor je ekvivalentní (shodný) s konvenčním časem.
Toto zásadní zjištění můžeme ilustrovat na mnoha příkladech, např. čím
menší je prostor, tím větší je energie, protože E ≈ f = 1/s: molekuly versus
atomové jádro, jaderná energie versus gravitace, černé díry versus rudí
obři, atd.; čím větší vzdálenost, tím je potřeba více konvenčního času (t)
k jejímu překlenutí. Na toto pravidlo se nevztahují žádné výjimky –hlavní
vlastnost časoprostoru.
Rovnost prostoru a konvenčního času může být načrtnuta v následujícím
příkladu z každodenního života. Předpokládejme, že Mnichovská
metropolitní trasa č. 6 mezi E a G Je dlouhá 50km. Vlaku trvá 1 hodinu a
45 minut (100 minut) k překonání trasy. Předpokládáme, že vlaky jezdí v
5minutových intervalech. V ten samý čas (zároveň) je na trase 20 vlaků
v rozmezí 5 minut. Protože cestují stejnou průměrnou rychlostí,
vzdálenost mezi vlaky zůstává stejná - 2500 m. Stacionární pozorovatel
(dojíždějící) na stanici vnímá vzdálenost mezi vlaky jako dobu 5 minut.
Jeho perspektiva mu nedovoluje vnímat vzdálenost mezi vlaky.
Když je ten samý pozorovatel v helikoptéře, má pohled na celou trať.
Může nyní vidět prostor mezi vlaky jako vzdálenost o 2500 metrech.
Nemůže přímo vidět časový interval mezi vlaky, může ji určit jen pomocí
složitých výpočtů.
Závěrem je: Podle toho, kde se pozorovatel nachází, je "vzdálenost mezi
událostmi" vnímána jako konvenční čas t, nebo prostor (vzdálenost s =
1D-prostor). Tato dualita vnímání je výsledkem omezené perspektivy
pozorovatele. Kdyby byl v pozici, kde by mohl pozorovat oba vlaky
zároveň z obou pozorovacích míst, mohl by potom vnímat prostor a
konvenční čas jako jednu a tu samou fyzikální veličinu. Tuto schopnost
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souběžného a přímého poznání má pouze duše, jak budu podrobně
později popisovat.
Když porovnáme dvě identické veličiny podle principu začarovaného
kruhu, který je mimochodem jediným principem, který se dnes v
konvenční fyzice používá k definování fyzikálních veličin, zápisem
kvocientu s/t získáme v rámci matematiky novou, sekundární fyzikální
veličinu pohybu v = s/t, která se nazývá "rychlost".
Rychlost je tedy abstraktní matematická entita, se kterou se měří pohyb
jako univerzální, pozorovatelné zhmotnění energie (přeměna) ve VšemCo-Jest. Tato matematická veličina pro rychlost byla poprvé uvedena
Galileo Galileem, zakladatelem novodobé fyziky. Před tím lidé
nevěděli, co rychlost je a nemohli jí měřit.
Přečtěte si: Galileův Slavný Gravitační Experiment Hodnotí
Univerzální Zákon pomocí Pythagorovy Věty
Závěrem je: Omezené vnímání člověka vede ke konceptuálnímu oddělení
dvou stejných pojmů, prostoru a konvenčního času, a utvoření jiných,
více abstraktních fyzikálních veličin v matematice. Ve skutečnosti je jen
energie, jejíž množství závisí jen na velikosti času (frekvence) E ≈ f.
"Prostor" a "konvenční čas" jsou tím pádem umělé výtvory (halucinace)
omezeného lidského vnímání. Z tohoto omezeného poznání vyvěrá
představa sekvenčního (postupného) plynutí událostí: Pohled na svět
jako příčinného řetězu fungujícím na principu příčiny a následku. Ve
skutečnosti se veškeré události dějí simultánně (souběžně).
Toto poznání – Gnóze – má zásadní význam, jakmile budu mluvit o
vzájemném vztahu mezi trojdimenzionálním časoprostorem (3D
časoprostor) a astrálních světech (světy duše). Ukazuje nám, že prostor je
jen subjektivním pojetím lidského druhu.
V zastřešeném smyslu existuje jen čas (frekvence) f, jehož vzájemná
hodnota je vyložena jako "čas" nebo "konvenční čas". Tato základní
znalost usnadňuje naše chápání mnoha ezoterický channelingů, zejména
že prostor je iluze a že posloupnost událostí se v astrálních světech odvíjí
simultánně (viz telepatie, přímé znalosti níže). Z těchto znalostí budu
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čerpat, až budu vysvětlovat simultánnost všech inkarnací duše –
minulosti a budoucnosti. To také vysvětluje omezení lidského vnímání,
což vede k současným převážně iluzorních přesvědčení, ze kterých
všechny popírají existence astrálních světů jako hlavního zdroje lidského
života.

II. Člověk Jako Energetický Systém
1. Základní Biofyzikální Znalosti
To, že je člověk otevřeným energetickým systémem, který na sebe
s okolím vzájemně působí, by mělo být všem jasné: bez jídla člověk
nemůže existovat. Energetická přeměna buněčného těla se nazývá
Metabolismus.
V současné době je na něj nahlíženo pouze
z (bio)chemického hlediska (biochemie, genetika, farmakologie,
farmaceutika, atd.). Aplikovaná chemie je nicméně kvantová mechanika,
takže správný přístup musí vycházet z fyziky. Stále nicméně neexistuje
žádná použitelná biofyzika.
Nová teorie Univerzální Zákona umožňuje rozvoj opravdové biofyziky. Ve
Svazku III o biologické regulace prokazuji, že:
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1. Metabolický obrat těla se řídí Univerzálním Zákonem;
2. Buňky a buněčná těla jsou elektromagnetické systémy, které budují
akční potenciály EA a transformují je v určitém čase (frekvenci) f
dle Univerzálního Zákona jako metabolismus: E = EA f;
3. Chemické struktury buněk, jako jejich genetický kód, jsou
výsledkem této energetické transformace
4. Hlavním energetickým jevem fyzicko-materiální regulace jsou
stojící kvantové vlny (solitony). Z toho vyplývá, že biologický
organismus je energetický vlnový systém. V současnosti do
tohoto tématu nelze hlouběji proniknout.

2. Ústřední Dogma Vědy
Člověk je nejen funkčním buněčným tělem, ale také přemýšlející druh.
V současnosti se má za to, že lidské vědomí vzešlo druhotným způsobem
z lidského buněčného těla pomocí sebeorganizace. Tento předpoklad je
základem doktríny evoluce (hypotéza), podle níž se člověk vyvinul z
jednobuněčných organismů a svým vědomím představuje završení
biologické evoluce.
Doktrína evoluce – vyloženě nemluvím o teorii, protože je to
neprokázaná teorie, ale hypotéza bez základů – je to produkt
materialismu a empirismu, jenž je momentálně převažujícím pohledem
na svět (Weltanschauung). V podstatě praví, že: tělo, které je považované
za hmotu, vytváří mysl (vědomí) a mysl rozpoznává hmotu jako předmět,
tj. vnější objekty a sám sebe jako přemýšlející bytost (fenomenologie
bytí). Tato perspektiva ve vědě nabývá formy objevů (empirismus jako
výzkum).
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Vzhledem k převažující roli vědy je dnešní kapitalistický svět (zhruba
posledních 150 let), který dnes zažíváme v jeho poslední fázi,
materialisticky a empiricky zkažený. Materialistické dogma, které je
v jeho úzké verzi uváděno jako Darwinistické dogma evoluce, vytlačilo
na okraj idealistické představy, že mysl vytváří hmotu (materialismus
versus idealismus).
Z toho důvodu opustila všechna náboženství ezoterické školy vědu a cítí
se jako outsider, který se musí neustále ospravedlňovat a omlouvat za své
názory a potřeby k utajení jejich myšlenek. Zde se setkáváme s jevem
kolektivní struktury strachu, o které v této knize často mluvím.
Představa, že mysl vytváří hmotu, je velmi stará a podpírá všechna
náboženství a polo-náboženské kategorické systémy, jako třeba všechna
ezoterická učení. Ve filozofii to byl převládající pohled na svět až do
Kanta. Idealismus prohrál bitvu proti vědeckému materialismu z
jediného důvodu: Nebyl schopen poskytnout jasnou definici mysli
(Ducha). Duch byl počat jako protiklad hmoty, i když Spinoza a Leibniz
tento pohled zpochybňovali.
Předběžná "konečná" porážka idealismu se udála v dnešních časech, kdy
nemohla poskytnout empirický důkaz pro hlavní existenci Ducha. Byl to
vlastně rozvoj empirické vědy, hlavně fyziky, který odhalil, že není možné
poskytnout důkaz pro hlavní existenci Ducha bez konvenčních metod.
Dogma bylo stmeleno, všichni odpůrci byli odsunuti na okraj společnosti
a utlačováni v jejich spirituálním vývoji. Psychologické pozadí tohoto jevu
bude v této knize podrobně rozebíráno.
Nyní zde poprvé v historii lidské vědy a Lidské Gnóze jasně a
jednoznačně definujeme, co je mysl (Duch) a vysvětlím, proč mysl nelze
být posuzována z empirického hlediska vědeckého materialismu.
Mysl/Duch je v širším smyslu organizovaná energie – je to Vše-Co-Jest.
V tomto pohledu je to podmnožina kosmického Ducha (boží mysl).
Hmota, která je vnímána jako 3D-časoprostor, je také U-subset
(podmnožina) Ducha a relativně nedůležitá. Protože je hmota vytvořená
Duchem, tak ji obsahuje jako prvek. To se vztahuje na všechny materiální
systémy, včetně lidí (panteismus). Pro účely naší diskuse shrneme pod
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termínem "Duch" všechny energetické úrovně, které existují mimo
elektromagnetické spektrum a nelze je detekovat běžnými fyzickými
zařízeními.
V ezoterice se mluví o "světlu za (elektromagnetickým) světlem". Mluvím
zde o 7F-tvůrčích světech, protože tyto úrovně jsou příčinnými říšemi ve
smyslu 3D časoprostoru, tj. 3D-časoprostor je tvořen Duchem 7Ftvůrčích říší dle přísných matematických pravidel (viz výše). Písmenem
"F" je myšlena frekvence = čas. Každá tvůrčí úroveň je charakterizována
určitým frekvenčním rozpětím, které je podobné elektromagnetickému
spektru. Samozřejmě existuje sedm takových energetických rozpětí,
kterým se také v channelovaných zprávách říká "paprsky" nebo
"plameny".
Před tím než předložím důkaz Ducha, což je kauzální entita, jak je výše
definováno, musím vysvětlit, proč není dnešní věda schopna posoudit
Ducha jako energetický jev pomocí vnějších fyzikálních nástrojů. Může
být pouze vnímán skrze lidské vědomí, což je U-subset Ducha. Tento
nález nevylučuje možnost vyvinutí nových technologií založených na
spirituálních principech, pomocí kterých bychom mohli využít tuto
příčinnou mentální energii v 3D-časoprostoru.

3. Planckova Konstanta
Veškerá hmota (částice, materiály) vyvstává z elektromagnetických vln,
které popisuji jako fotonický časoprostor a vice versa. Na 3D
časoprostor lze být nahlíženo jako energetickou výměnu mezi hmotou a
fotonickým časoprostorem. Celá struktura hmoty a fotonického
časoprostoru (považovaného za elektromagnetické spektrum) je určena
základním akčním potenciálem EA – Planckovou konstantou h. Je to
nejmenší množství energie (energetického balíku, kvantu), kterou
momentálně můžeme fyzickými zařízeními posoudit a rozlišit.
Představuje základní limit fyzické citlivosti (diferenciace, rozlišení,
zjistitelnost), která se na tyto fyzické zařízení vztahují.
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Tento fakt je ve fyzice znám jako Heisenbergův princip neurčitosti a
Kodaňská interpretace lomu vlnové funkce, ale byly zatím špatně
vyloženy. Poprvé jsem v historii fyziky byl schopen prokázat, že se
všechny částice a tím pádem hmota skládají z h – jsou násobky f tohoto
základního akčního potenciálu h (viz Svazek I a Svazek II a tabulka níže).
Hmota je tak dle Univerzálního Zákona dočasně vázané světlo, nebo
energie:

Hmota = dočasně vázaná Energie =
E = EA f = h f

Proto mluvím o h-časoprostoru. Je zde důležité zdůraznit, že hmota,
která se označuje jako látka, je jen dočasně vázaným elektromagnetickým
světlem, je vázaná na fotonický časoprostor. Hmota se neustále mění na
světlo a vice versa, světlo – do hmoty, což potvrzují zákony vyzařování,
které jsou uplatněním Univerzálního Zákona: Je známo, že atomy
vyzařují a pohlcují fotony z elektromagnetického světla. V tomto smyslu
pojem "h-časoprostor" obklopuje hmotu a fotonický časoprostor (světlo).
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h-časoprostor je vlastně jen jedna energetická úroveň Ducha Všeho-CoJest. Existuje spoustu dalších úrovní, všechny s jejich vlastními
základními akčními potenciály a určitými frekvenčními spektry, která
momentálně nemůžeme měřit a tak o jejich velikosti nemůžeme udělat
žádná prohlášení. Tyto úrovně existují v trojrozměrném h-časoprostoru
(vzpomeňte si prosím na myšlenku U-setů), protože jak jsem předtím
řekl, prostor je lidskou halucinací, takže tyto vyšší frekvenční úrovně jsou
energeticky – můžeme také říci "relativisticky" – oddělené skrze jejich
specifické základní akční potenciály. Tato oddělení jsou tedy určovány
frekvenčním skokem, je to tak časový rozdíl. Existence těchto
energetických úrovní je momentálně pozemskou a hmotně orientovanou
vědou vehementně popírána. Důvody pro toto odmítnutí jsou jen
v podstatě psychologické a níže se jimi budu zabývat.
Je zde důležité zmínit, že tato energetická pole mají nejen své vlastní
akční potenciály, ale také jejich vlastní frekvenční rozpětí, které mají
nepředstavitelně vyšší frekvence a rozpětí, než maximální frekvence
elektromagnetických vln (1022-24 v Hawkingovo vyzářování černých děr).
Tyto úrovně Ducha jsou definovány jejich frekvenčními rozpětími a jejich
specifickými základními akčními potenciály. Proto mluvím o příčinných a
vedoucích 7F-tvůrčích úrovních. Číslo "7" je pro naše pochopení
irelevantní: Je zde nicméně důkaz pro existenci sedmi hlavních úrovní
s určitým akčním potenciálem EA. V literatuře New Age se mluví o sedmi
základních energiích (paprscích nebo plamenech).
Frekvence je čas a čas je úměrný prostoru. Obrazně řečeno: vyšší
frekvence mohou překlenout prostor okamžitě. To vysvětluje, proč je
Duch simultánní, tj. proč lidské představy, jenž jsou energetickým jevem
boží mysli/Ducha, mohou okamžitě překlenout prostor. Jelikož žijeme
v 3D časoprostoru, tak můžeme vnímat energetické jevy sekvenčně
(postupně) selektivním (omezeným) způsobem, tj. jeden po druhém. To
je důvodem, proč je představa simultánnosti mysli/Ducha pro lidský
mozek, který funguje sekvenčně, nepředstavitelná. Tato simultánnost je
předpokladem k vytvoření a koordinace 3D časoprostoru, včetně lidské
aktivity na zemi (viz karma níže).

45

4. Energetická struktura Člověka
S tímto přístupem můžeme nyní analyzovat druh "člověk" jako
energetický systém a detailně zvážit jeho strukturu. Ze všeho nejdřív bych
měl poukázat na to, že každé rozdělení systému druhu "člověk", které
následně učiním, se bude řídit novými Axiomatiky Univerzálního
Zákona, jinak řečeno budu tvořit konceptuální U-subsety (podmnožiny),
které obsahují samy sebe jako prvek – a tím prvek je Duch.
Poprvé v historii lidské Gnóze a vědy se vyhnu chybě vytváření
uzavřených, vzájemně se vylučujících konceptuálních podmnožin (Nsetů). Je to přesně tato chyba, která předešla pochopení toho, co je
doopravdy Duch (a tím pádem člověk). Tento typ uvažování vyžaduje
velmi vysoký stupeň disciplíny v myšlení.
Budu se tím pádem zaobírat vědecko-gnostickým kategorickým
systémem druhu "člověk" v plném vědomí toho, že to nebude samotný
systém, ale jen použitá metoda, která si může nárokovat univerzální
platnost. Kategorický systém, kterému jsem dal přednost, je historické
podstaty, celkem známý a tím pádem je pro naše uvažování adekvátním.
Tento systém nevylučuje vytváření ostatní systémů dle principů nových
Axiomatik Univerzálního Zákona. Slouží jen jako model a pobídka pro
čtenáře, aby zvážil vývoj svého vlastního kategorického systému, které
bude lépe sloužit jeho osobním potřebám.

Tělo

Duch/Mysl

Mnohobuněčný
Mysl, intelekt,
systém
rozum, mentální
všemohoucích
tělo (ego jako
buněk;
negativní
somatické
vyjádření)
vnímání (bolest,
blahobyt)
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Psychika

Duše

Pocity, emoce,
emoční tělo
(strach,láska)

(?)

Názvy:
Vědomí, člověk = Duch/mysl + psychika + vnímání těla
Vědomí, kosmické = Duch/mysl + psychika + tělo + podíly na vnímání
duše
Duch = Vše-Co-Jest
Duch = lidská mysl jako U-subset ducha
Ego = Mysl bez duše, ovládané hlavně negativními emocemi, negativní
konotace
Ego = JÁ-JSEM-Přítomnost, neutrální konotace

Výše uvedený seznam ukazuje, jak je obtížné zachytit jasný význam
(konotaci) každého slova jasným způsobem, protože se jejich významy
překrývají. Z didaktických účelů např. použiji název "Duch" pro Vše-CoJest, zejména pro světy duše, jako i pro lidskou mysl, když zvažuji
dimenze duše. Důvodem pro tohle je, že chci jasně poukázat na to, že
mysl nesedí v mozku, ale je nefyzickým orgánem, který se skládá z energií
7’F-tvůrčích úrovní, zatímco mozek je jednoduše bio-elektromagnetický
převodník, který převádí astrální energetické pulzy Ducha, mysli a duše
do lidského těla a naopak. Každá energetická výměna je oboustranná.
V našem náčrtu jsem dal duši otazník, protože chci poukázat na to, že
náboženství a ani filozofie zatím nedali duši závaznou a správnou
definici. Nyní poprvé navrhnu platnou definici duše:

5. Co je to duše?
Duše je energetický systém 7F-tvůrčích úrovní.
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Duše obsahuje části všech úrovní. V tomto smyslu je duše roztříštěním
(individuace, funkce) Všeho-Co-Jest, Ducha. Je tak nedílnou součástí
Všeho-Co-Jest (U-subset). V této funkci může být duše méně či více
oddělena od Všeho-Co-Jest, kde by se oddělení mělo chápat jako
energetické podstaty a ne prostorové.
Téměř úplného oddělení duše je dosaženo ve stavu inkarnace, kde je
možno dosáhnout různých stupňů (viz níže). Maximální oddělení, jehož
může duše dosáhnout, je během inkarnace na zemi a zvláště v současné
době (rok 2000).
Je důležité poukázat na to, že oddělení je pouze iluzorní a podobné
zablokovanému programu na PC, který je ale stále částí celého
softwarového programu. Každé oddělení vyžaduje obrovské množství
energie. Přirozený stav všech systémů je jejich otevřenost – otevřená
energetická výměna – jako část Celku. Tato znalost musí být všemi mými
čtenáři zvnitřněna, jinak nepochopí současnou Gnózi a její dynamiku
v Konečných Časech.
Z tohoto pohledu lze v současné době probíhající Evoluční Skok lidstva
definovat jako obrácení oddělení programu blokování lidí.
Duše očividně obsahuje modrotisk pro formaci a regulaci buněčného těla.
Tento modrotisk si lze představit jako softwarový program. Astrální
(éterické) tělo je tak částí tohoto programu.
Je docela možné, že modrotisky pro lidské tělo a jiné druhy na této
planetě jsou skladovány odděleně jako automatizované programy spoustu chennelovaných zpráv na tuto možnost poukazuje – a mohou být
duši v případě potřeby kdykoli zpřístupněny. Takové programy pro nové
druhy jsou dušemi v astrálních světech vytvářeny neustále a tam
skladovány jako modrotisky.
Když ze země např. zmizí biologický druh, protože dokončil svůj
inkarnační cyklus, jeho původní modrotisk bude nadále existovat
v astrálních světech a může být kdykoli znovu zhmotněn. Dále jsou zde
genetické charakteristiky každého jedince (jakákoli inkarnace), které
může duše sama vytvářet. Tímto způsobem je rozmanitost přírody, tj.
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rozmanitost lidské osobitosti vytvářena simultánně. Duše je tvůrčí síla
nejvyššího možného stupně.
Tento nález odhaluje Darwinistickou doktrínu jako očividně špatný
přístup a tím pádem i všechny přírodní vědy na ní založené. Nejnižší
prvoci nebo viry v lidském těle jsou vytvořeny 7F-tvůrčími úrovněmi
simultánně a neustále drženy na živu. Evoluce samotné organické hmoty
tak nemůže existovat. Tato mylná představa je pouze následkem
momentálně převažujícího materialistického pohledu vědy. Špatná
představa o evoluci vytvořila spoustu dalších mylných představ o
přírodních vědách, které výrazně tvoří kolektivní lidské chování.
Např. v epidemiologii se předpokládá, že organismy mají viry a mohou je
přenést na jiné organismy. To může vést k pandemiím, které vyústí ve
smrt mnoha lidí. Současné přesvědčení je, že k zabránění šíření infekcí by
měli být infikovaní lidé izolováni a infikovaná zvířata poražena.
Biologické vědy proto dosud nedokázaly jasně ukázat, jak se vůbec takový
patogenní virus může v organismu vyskytovat, ani vysvětlit, jak se takové
viry objevují současně v mnoha organismech v různých částech světa,
aniž by došlo k výskytu přímého přenosu. Medicína nedokáže vysvětlit,
proč určití jedinci z epidemie onemocní a zemřou, zatímco jiní
neonemocní a ani nezemřou po tom, co byli infikováni. Důvody, že tito
jedinci mají odolnější imunitní systém, lze stejně dobře aplikovat na
regulační program duše, pomocí kterého vytváří buněčný organismus a
udržuje ho naživu.
Ve skutečnosti jsou takové epidemie odrazem spirituálního stavu lidstva.
Tak jako kontrolní program duše obnovuje v lidském organismu biliony
buněk denně, tak také může v lidském nebo zvířecím těle vytvářet nové
viry, které následně mohou vést podle psychologických potřeb
k nemocem. Je dobře známé, že mnoho buněčné organizmy, ať už lidské
nebo zvířecí v sobě mají tisíce virů a bakterií bez toho aniž by byly
nemocní.
Biologické vědy spíše vyprodukovaly hojné důkazy o tom, že tyto
primitivní organizmy jsou nepostradatelné pro regulaci jakéhokoli
mnohobuněčného organizmu a jen za určitých podmínek, je-li to zejména
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zmíněno v plánu duše, jednají proti této regulaci vytvářením
energetických podmínek destruktivního zásahu v buněčných tělech, které
způsobují nemoc.
V lidské společnosti hluboko usazené kolektivní strachy, které se jinak
nemohou vyjádřit, mohou nyní být vypuštěny tváří v tvář skutečné nebo
vnímané epidemii v masové panice, nebo hysterii a vést k bezpočtu
nesmyslných a destruktivních aktivit. Z tohoto důvodu je myslitelné, že
s pokročením Evolučního Skoku lidstva bude množství takových hysterií
nabitých epidemií v následujících letech dramaticky narůstat (což se
vlastně stalo, jelikož chtěla temná vládnoucí kabala vytvořit masivní
kolektivní obavy a zabránit vzestupu).
Epidemie AIDS z 80. let, která se neomezeně rozšiřuje a hrozí vylidněním
rozsáhlých částí v Africe, takový úkol splňuje. Na jedné straně to
zdůrazňuje zpackané sexuální a náboženské názory mnoha lidí, kteří jsou
prodchnuti strnulým pojetím zločinu a odčinění; na druhé straně
pandemie AIDS v Africe nastiňuje strašné životní podmínek tamních lidí,
kteří jsou stále ovlivněni kolonialismem a trpí pod neférovým rozdělením
světových zdrojů.

6. Astrálně-energetická regulace
biologického těla
A nyní zpět k astrálně-energetické regulaci biologického těla. Modrotisk
buněčného těla zahrnuje automatizované programy pro růst a stárnutí
těla, jako je puberta a menopauza, jeho obnovení každých sedm let
(některé buněčné agregáty jsou obnovovány mnohem rychleji) atd.
V případě nutnosti může duše vložit dysfunkce do regulačního
modrotisku, které se zhmotní jako karmické zkušenosti nebo
přetrvávající disharmonie mezi psychikou, myslí a duší a projeví se na
těle jako nemoci.
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Modrotisk se skládá z ultra-vysokých frekvenčních komponentů 7Ftvůrčích úrovní, které se zhmotňují jako subatomární elektromagnetické
jednotky (SE-jednotky). SE-jednotky existují mimo h-omezení 3D
časoprostoru, který v podstatě vytvářejí jako hmotu a nemohou tak být
detekovány fyzickými zařízeními. Zatímco tyto jednotky výrazně omezují
svoje frekvence (lze se metaforicky mluvit o "rychlosti"), zvyšují svoji
amplitudu (vlnovou délku) kvůli reciprocitě prostoru a času. SE-jednotky
tak tímto způsobem budují částice hmoty a poté organické hmotu
buněčného těla.
Následující informace jsou především určeny expertům ve fyzice:
Formace základních částic od počáteční energie 7F-tvůrčích úrovní se
v podstatě děje následovně. Rychlost této energie, která je
nepředstavitelně vyšší než rychlost světla (vx>>c), je SE-jednotkami
schválně zpomalena do bodu, kdy začnou formovat maličké víry. Zatímco
uvnitř tohoto víru je rychlost energie stále tak vysoká jako na počátku, na
okrajích rychle klesá, což nyní tvoří vnější okraj částice.
Tímto způsobem budují SE-jednotky skryté struktury, které jsou
současně považované za vnější okraje známých základních částic a
měřeny jako fyzikální veličiny, jako konstanty, tj. jako slavná
Comptonova vlnová délka částic (viz Tabulka výše). Tato 1Dprostorová veličina zhruba odpovídá průměru částice. Čím vyšší průměr
částice, tím menší okrajová rychlost rotující energie částice. Tímto
způsobem je vytvářena iluze prostoru. Toto je hlavní mechanismus, jak
vyšší říše vytváří 3D časoprostor jako iluzorní holografický obraz.
Všimněte si, že existují jen dva rozměry, prostor a čas, takže ve fyzice lze
měřit jen čas (frekvenci) a prostor, tedy energii (časoprostor) částice.
Základní částice jsou plně charakterizovány těmito třemi parametry.
Tohle je jedinou prací teoretických kvantových fyziků.
Elektrony jsou v kvantové fyzice např. uváděny jako elektronový oblak,
přísně řečeno jako kruhové vlny Planckovy konstanty h, což je základní
vlna fotonického časoprostoru (viz atomický model Bohru ve Svazku I a
Svazku II). Vnější okraj takových kruhových vln, který uvnitř rotuje
s neuvěřitelnou rychlostí (vx>>>c), dává částici vzhled pevné struktury,
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což lidé vnímají svými pěti smysly jako pevnou hmotu. Tímto způsobem
se zrodí představa o trojrozměrné hmotě.
Můžeme si např. vzít ventilátor, který se otáčí velmi rychle: vnímáme ho
jako rotující disk, zatímco nemůžeme vnímat jeho vnitřní strukturu,
nemůžeme vidět jednotlivé lopatky. Důvodem pro to je selektivní a
nedostatečné vnímání lidských smyslů.
Oči např. vnímají pouze fotony, které jsou vyzařovány z vnějších okrajů
(povrchu) takových skrytých struktur a ne zevnitř částice, protože tyto
fotony mají mnohem vyšší rotační frekvenci, která leží za úzkým
spektrem viditelného světla. Ve skutečnosti tyto objekty vnímáme jako
prostorové struktury, protože sítnicové čípky a tyčinky lidského oka
přijímají pouze fotony z elektronových obalů povrchu atomu a přenášejí
je dále do mozku. Kdyby bylo lidské oko schopno přijímat rentgenové
paprsky, což jsou fotony vyšší frekvence, mohli bychom také vnímat
vnitřní struktury objektů, čehož je dosaženo speciálními rentgenovými
přístroji, jako je např. CT (počítačová tomografie) v medicíně.
Jeden si může nyní představit vědomí, které vnímá všechny energetické
jevy zároveň, tedy není omezeno omezujícími frekvencemi, což je případ
lidského vědomí, které z velké části závisí na vnějších dojmech. Poté
budeme schopni vnímat různé reality, které jsou pro současné omezené
lidské vědomí zdánlivě neviditelné.
Naopak si jeden může představit, že se lidské vědomí vyvíjí a začíná tyto
vysoké frekvence vnímat. Lidé poté budou moci využít těchto nových
realit, které doposud neznali a následně popírali jejich existenci. Je to
přesně tento jev, který se děje během Procesu Světelného Těla.
Z tohoto očividně plyne, že stvoření a údržba časoprostorové hmoty
z energií 7F-tvůrčích říší je neustálá výměna energií, která se řídí
Univerzálním Zákonem. To také platí pro regulaci všech biologických
organizmů.
Tento proces je tak komplexní, že ho lidské tělo nedokáže vnímat. Naše
mysl je stále sotva schopna pochopit regulaci jediné buňky. Už jen tato
skutečnost by měla stačit k tomu, aby myšlenku zářivého vědomí člověka,
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který se vyplazil z Trepky, jejíž regulaci stále nerozumí, vyřadil jako
směšnou a absurdní.
Ačkoli jsem pronikl, veden mou duší, hlouběji do regulace mechanismu
buňky více než kterýkoli smrtelník přede mnou, jak je načrtnuto ve
Svazku III Obecné Teorie biologické regulace, musel jsem, čelící této
frustrující spletitosti, kapitulovat. V tomto smyslu by měla být
interpretována současná domněnka lidské genetiky.
Jen poukáži na výsledek projektu lidského genomu, který byl zveřejněn
na jaře 2001. Zjistilo se, že počet lidských genů není o moc větší, než
počet genů v primitivní rostlině.
Vycházíme-li z dnešních materialistických představ o genetice, tak
můžeme očekávat, že geny kódu DNA uchovávají všechny informace o
konstrukci a regulaci lidského těla. V tomto případě je nicméně těžší
vysvětlit, jak pár přidaných genů v lidech zapříčinilo evoluci jejich
"nadřazeného" vědomí, které dodnes neuspělo v určení byť jen jediného
genu, který je zodpovědný za vznik lidského vědomí.
Sám tento jasný fakt by měl být dostatečný k vyřazení doktríny evoluce
s pomocí genetiky, bez zvážení dalších Gnostických vhledů. Je důležité,
jak rychle byly výsledky projektu lidského genomu odloženy bez
sebemenší diskuse poté, co byly vynaloženy miliardy daňových dolarů a
veřejnost byla nějakou dobu krmena příznivými sliby tohoto průlomu,
namísto dalšího zamyšlení a postulování nových vědeckých vysvětlení.
Byl jsem fakticky schopen přesně demonstrovat, že DNA-kód je jen
hardware biologické regulace. Skutečná regulace, která je mnohem
složitější, než se v současné době domníváme, probíhá na kvantové
úrovni ve formě stojatých vln (solitony v řetězcích DNA a v proteinových
strukturách), které jsou zase vytvářeny podle plánu 7F-tvůrčí úrovně a
regulované softwarovým programem duše pro buňku. Tato analýza
biologické regulace lidského těla je dostatečná k odmítnutí
materialistické doktríny evoluce a zahájení paradigmatického posunu.
Stojící kvantové vlny, zvané solitony, jsou vytvářeny opakujícími se DNA
a aminokyselinovými sekvencemi, které jsem poprvé v historii vědy
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objevil a popsal precizním a jednoznačným způsobem. Jejich platnost
byla prokázána posledními experimentálními daty v biologické vědě a
mnou bez výjimky potvrzena, zakládající se na výsledku 10 000
srovnávacích vědeckých článků, které byly publikovány od roku 1975
v mezinárodních časopisech. Tyto kvantové solitony formují super
úroveň k již známým biochemickým řetězcům DNA dvojité spirály a
dovolují nepředstavitelné číslo vysoko-energetických kombinací, které
daleko přesahují známý počet lidských genů.
Na této úrovni probíhá skutečná regulace biologického organismu, která
je kontrolována astrálním programem duše. S úplným odůvodněním lze
říci, že tato úroveň představuje elektromagnetický softwarový program
buňky a organismu, zatímco známý kód DNA poskytuje hardware tuhé
buňky.
Biochemické stavící bloky těchto solitonů jsou nicméně velmi omezeny:
je jich jen pár, což jsem detailně popsal. Umožňuje nepředstavitelně
přesné prognostické informace o nadcházejících nemocech (kvantová
patologie). Tato kvantová úroveň zatím nebyla biologickými vědci
doceněna, i když některé výroky a výsledky jsou již v tomto ohledu
dostupné, protože vědci neumí zakomponovat funkci této kvantové
supra-molekulární úrovně do již existujícího biochemického a
genetického poznání.
Tento čin byl poprvé dosáhnut mnou ve Svazku III o biologické regulaci.
Doplnil jsem "chybějící článek" mezi DNA-kódem, tj. mezi geny a jejich
produkty – proteiny – které vytváří buněčné struktury. Tato nová znalost
umožňuje poprvé vysvětlení regulace buňky a organizmu dynamickým a
energetickým způsobem (kinametika) a činí možným pro všechny až
dosud známé biochemické fakty, aby byly bez rozporu zahrnuty do nové
teorie.
Tento výkon překračuje nejdivočejší očekávání současných biologických
věd. Ve skutečnosti se taková očekávání ani netěší oblibě, protože vědci
se v současné době vzdávají naděje na rozvoj soudržné teorie biologické
regulace v dohledné budoucnosti.
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Představa, že struktura a regulace biologických organizmů je
neuvěřitelně komplexní technologie astrálních říší a ne náhodný produkt
evoluce, není ani zvažována. Proto očekávám ten nadcházející šok vědců,
kdy budou přinuceni býti svědky prvního vzestupu lidské bytosti.
Představa o této nadcházející psychologické události se mi obzvláště líbí.
Z tohoto hlediska jsem vyvrátil velmi starý, zásadně špatný ezoterický,
filozofický a náboženský pohled. Duše není částí těla, která přichází a
odchází, jak se dříve věřilo, ale vytváří tělo a obsahuje ho jako prvek:

Tělo je U-subset duše.

Je to pouhý nástroj duše k získání cenných zkušeností ve stavu oddělení.
Může fyzickou schránku kdykoli vyřadit a tělo se samozřejmě rozpadne.
To je momentálně standartní proces k ukončení inkarnace. Člověk jí
může říkat" smrt"; mnoho hlavně mladých duší věří, že po smrti už nic
není.
Ostatní hlavně dospělé a staré duše naopak věří v nesmrtelnost duše,
ale ne v jeho energetický potenciál. Duše může jednak tělo zformovat a
zahodit, ale také ho vzít s sebou do vyšších říší. Duše ve skutečnosti po
smrti vezme modrotisk, taktéž nazývaný světelné nebo astrální tělo do
7F-tvůrčích říší a může ho podle svého uvážení kdykoli reprodukovat.
V tomto smyslu je tělo jen energetickým symbolem duše – symbol její
inkarnační zkušenosti. Duše ke svojí existenci nicméně žádné tělo
nepotřebuje: Je to čirá a vysoce organizovaná energie.

7.

Energetické základy Procesu Světelného Těla

Na základě těchto znalostí se zdá být logické a téměř samozřejmé
předpokládat, že duše má "technologické prostředky" k transformaci
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materiálního těla do energetických úrovní 7F-tvůrčích říší. V tomto
případě probíhá přechodná fáze, jak jí známe z fyziky. Tento proces je
v ezoterice znám jako "Proces Světelného Těla" (LBP).
Během tohoto procesu je v nízkých frekvencích organické hmoty lidského
těla postupný nárůst do frekvenčních úrovní 7F-tvůrčích říší, aby tak byla
umožněna přechodná fáze, tak jako musí být voda zahřáta, aby se
proměnila v páru. Tělo zůstává skrze LBP z vnějšku nezměněno, ale
vyzařuje mnohem více intenzivní energii (světlo, aura, vyzařování,
vibrace).
Ačkoli v současnosti víme stále velmi málo podrobností o tomto procesu,
jsme nicméně v pozici, kde můžeme poskytnout popis Procesu
Světelného Těla s pevnými základy, který je založený na Univerzálním
Zákoně.
Jak jsem zmínil dříve, tělo je kvantově-mechanický vlnový systém. Ve
srovnání s psychikou a Duchem (myslí) má tělo nejnižší frekvence (viz
níže). Proces světelného těla představuje nárůst tělesných frekvencí na
nejnižší úroveň 7F-tvůrčích úrovní. Tělesné frekvence jsou nakonec
zvýšeny na frekvenci krystalického těla, které existuje v 5. dimenzi.
Materiální tělo je v přechodové fázi převedeno na tělo světla, jinak
řečeno, do astrálního těla, které už má každý člověk k dispozici. V tomto
procesu jsou tělesné frekvence zvýšeny o mnoho mocninných číslic
v exponentu (O kolik přesně zatím nevíme). Vzhledem k věku každé duše
to může trvat několik let nebo inkarnací.
Světelného těla je na kvantové úrovni v podstatě dovršeno následovně:
Angulární frekvence základních částic, tj. předtím zmíněných
Comptonových frekvencí jsou postupně zvyšovány na frekvence
astrálního těla bez změny prostorové konfigurace částic, jejich zahalené
struktury.
Z tohoto důvodu proces světelného těla probíhá bez jakékoli vnější změny
těla, dokud bleskově neproběhne přechodná fáze do vyšších astrálních
rovin, viditelný vzestup inkarnované osobnosti.
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Jak je technologicky dovršeno tohoto frekvenčního nárůstu, zůstává
záhadou, když zvážíme, že čas (frekvence) a prostor se chovají recipročně.
To alespoň platí pro 3D časoprostor, který známe, jak nám ukazuje
Univerzální Zákon. Jeden by čekal, že se prostor smrskne s nárůstem
angulárních frekvencí základních částic biologického těla. Takový pokles
v prostoru by byl na makroskopické úrovni znát. Jelikož to ale není tento
případ, tak musíme předpokládat, že materiální a viditelný prostor
zůstává stejný navzdory nárůstu frekvencí částic.
Protože se hmotnost těla během Procesu Světelného Těla nemění,
musíme předpokládat, že čtvrtá základní síla, gravitace, zůstává touto
změnou během procesu nedotčena. Gravitace je v této přechodové fázi
zcela zrušena a světelné tělo může nyní volně cestovat skrze čas a prostor.
Nárůst frekvencí na kvantové úrovni ovšem není ojedinělý případ. Je
spíše doprovázen úplným převodem buněčného metabolismu.
S některými aspekty této transformace se zaobírá kniha " Co je Světelné
Tělo" od Tashiry Tachi-rena. Tato prezentace je v souladu s novou teorií
Univerzálního Zákona. Tuto metabolickou transformaci během LBP zde
nelze diskutovat.
Další změna, ke které dochází v elektromagnetickém poli, je následující:
Každý člověk, který je v Procesu Světelného Těla, vyzařuje vysoko
frekvenční elektromagnetické vlny. Na začátku tyto vlny na sebe
vzájemně působí s tepelným zářením vyzařovaným žárovkami a
opotřebují je mnohem rychleji. V této fázi je třeba často měnit žárovky.
Musel jsem např. v období šesti měsíců vyměnit více žárovek než za
posledních deset let. Nevědom si tohoto faktu jsem vyplnil stížnost na
nízkou kvalitu a zaslal ji výrobci. Takové rušení se může stát s jakýmikoli
jinými elektrickými zařízeními – zkraty jsou na pořadu dne. V pozdějších
stádiích procesu se frekvence vyzařovaných fotonů významně zvyšuje,
takže již nejsou pozorovány žádné další rušení s elektrickými zařízeními a
žárovkami.
Tělo dále vyzařuje velmi intenzivní astrální světlo, které je ostatními
lidmi mentálně a emocionálně vnímáno jako podprahový pocit, ale
nemohou si to vědomě vyložit. Tato astrální aura je h-limit zjistitelnosti a
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nemůže být měřen konvenčními nástroji. V pozdějších stádiích Procesu
Světleného Těla intenzita exponenciálně narůstá.
Zvláště inkarnované mladé duše, které mají nízké frekvence a vybudovaly
si v emočním a mentálním těle mnoho vzorců a bloků založených na
strachu, vnímají auru lidí v pokročilých stádiích LBP jako extrémně
nepříjemnou a iritující, protože jejich vnitřní disharmonie a fobie zesílí a
je vynesena na povrch.
Tento jev nemůže být vědci přímo měřen a tak je odmítnut. Nepřímý
důkaz, tj. vysoké procento uzdravených pomocí bio-terapie (přikládání
rukou), lze při dobré vůli dosti dobře poskytnout. Většina vědců se však
stále bojí vstoupit do takových oblastí výzkumu.
Proces světelného těla je velmi složitý, protože zahrnuje složitou souhru
mezi myslí, psychikou a duší. Abychom správně porozuměli tomuto
procesu, musíme se konkrétně zabývat těmito aspekty energetického
systému "lidské bytosti". Toto je téma další kapitoly.

III. Psychika, Mysl (Intelekt), Duše a
jejich Vzájemné Energetické Působení
Poté, co jsme diskutovali o těle jako o energetickém U-subsetu duše, se
nyní podíváme na další podsystém člověka. Začneme s psychikou.

1. Psychika
Psychika, také zvaná emoční tělo, zahrnuje všechny pocity (emoce) jako
strach a lásku. Je tvořena z nižších frekvenčních komponentů 7F58

tvurčích úrovní a může také ovlivňovat elektromagnetické spektrum.
Psychika je tedy vyšším frekvenčním rozpětím než tělo a nižším
frekvenčním rozpětím než mysl. Psychika má mnoho funkcí v kontextu
mezilidských vztahů (např. Karma). Jako součást osobnosti zásadně
formuje každou inkarnaci.
Základní strukturou psychiky při inkarnaci je pečlivý výběr duše mezi
inkarnacemi a závisí na úkolech, které si v této konkrétní inkarnaci
stanovila řešit. Dobrý úvod do tématu najdete v knize "Archetypy duše"
od V. Hasselmanna a F. Schmolkeho.
Podle ní je každé duši přiřazen určitý druh energie. Je sedm druhů
duševních energií 7F-tvurčích úrovní, které mají univerzální charakter.
Sedm rolí (energií) je definováno následovně:
1) Léčitel (Pomocník) 2) Umělec 3) Bojovník 4) Učenec 5)
Mudrc 6) Kazatel a 7) Král
Jsou seskupeny kolem centra učenec (4) jako sinusová křivka a vykazují
různé energetické vzorce, které se nalézají znovu a znovu v různých
inkarnacích. Tato taxonomie je oblíbeným ezoterickým představením
specifických energetických spekter duše, což může být také přesněji
reprezentováno matematickým způsobem v rámci vlnové teorie.
Duše zůstává ve své roli po celou dobu inkarnačního cyklu: Říká se jí
proto zásadní role duše. Každá základní role duše je přiřazena
energetickému principu akce:
1) Léčitelé – Koncept: Sloužit, 2) Umělci – Design/Tvorba, 3) Bojovník –
Bojovat, 4) Učenec – Učit se/Učit, 5) Mudrc – Komunikace, 6) Kazatel –
Uklidňovat, 7) Král - Vést
Tyto principy z velké části určují základní směr a cíle všech inkarnací
duše na zemi. Všechny ostatní charakteristiky osobnosti mohou být
z jedné inkarnace do druhé změněny. Také odpovídají sedmi základním
energiím říší duše dle principu vlastní podobnosti (hermetický princip).
Každé dítě se narodí s úplnou povahou a má jasný plán, čeho zamýšlí
v tomto životě dosáhnout. "Povahou" myslím hlavně psychiku včetně
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mysli, jelikož je od psychiky neoddělitelná. Protože úkoly duše se
většinou liší od úkolů pozemské osobnosti – to kvůli svobodné vůli ega,
které může činit rozhodnutí proti plánu duše – toto vnitřní napětí velmi
často vytváří dynamickou souhru mezi duší, myslí a intelektem, což vede
k mnoha rozhodnutím, které mohou škodlivým způsobem ovlivnit tělo. O
tomto napíši více později.
Vlastnosti inkarnované osobnosti jsou předem určené duší, kde se každá
vlastnost skládá ze sedmi typů podle sedmi základních energií 7Ftvůrčích říší. Mohou být kategorizovány následovně:

- Základní vzorce strachu, tj. netrpělivost, arogance atd., (sedm
typů pro každou vlastnost);
- Cíl inkarnace, tj. zpomalení, zrychlení, přijmutí, vládnutí, atd.;
- Způsob chování, tj. opatrnost, vytrvalost, síla, agresivita atd.;
- Mentalita, tj. stoik, cynik, realista, idealista, atd.

V každé inkarnaci jsou dále dvě ze sedmi energetických center (tělesných
čaker) duší převážně více vyvinuté v poměru 70:30. To nám říká, že
vitální energie přicházející z duše, vnikají do fyzické schránky
inkarnované bytosti přednostně skrze tyto dvě čakry. Sedm tělesných
čaker také odpovídá sedmi základním energiím říší duše. Ovlivňují nejen
tělo, ale i psychiku a mysl. Důraz na určité čakry hraje v implementaci
karmické hry na zemi hlavní roli. O efektu čaker budu podrobně
pojednávat později.
Jak je z tohoto krátkého úvodu k duševní struktuře psychiky zřejmé,
povaha inkarnované bytosti je z velké části předurčena před narozením.
Dále obdrží otisk životní zkušenosti, která je poté duší mezi inkarnacemi
vyhodnocena. Všechny zkušenosti inkarnace jsou uchovávány, všechny
inkarnace tvoří povahový řetěz, který náleží duši. Duše je tedy
multidimenzionální osobností, ale ve skutečnosti je mnohem víc.
Později se tímto konceptem budu zaobírat do hloubky.
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Psychika je tím pádem více než jen pocity (emoce), je také cílem, který je
spojen s mnoha zhmotněními lidských emocí. To také platí zvláště u
strachu, který budu probírat odděleně.
Tento přístup je opačným ke konvenčnímu pohledu psychoanalýzy,
který rozděluje psychiku a strukturu lidského podvědomí (vzorců duše),
JÁ-JSEM (mysl) a supra-vědomí (supra-ego, založené na přesvědčených
převzatých z okolí). Zatímco Freudova psychoanalýza přiřazuje
podvědomí nejnižší hodnost a nejvyšší hodnost supra-vědomí, jak to
ukládá společnost, ve skutečnosti ale z pohledu duše, která vytváří
všechny inkarnace je to přesně naopak. S každou inkarnací se duše snaží
osobnost osvobodit od jejího supra-ega, které bylo vytvářeno okolnostmi,
naroubovanými názory a přesvědčeními společnosti peu á peu během
inkarnačního cyklu, aby se tak JÁ-JSEM, mysl, mohla otevřít původní
dimenzi duše (Podvědomí). Tento proces je jednoduše popsán jako
"odevzdání ega duši ".
Je to základ pro zahájení LBP. Tímto způsobem probíhá evoluce duše
během cyklu reinkarnace.
Tento pohled je podle mě takto poprvé jasně vyjádřen a odhaluje tak
vychvalovanou Freudovu psychoanalýzu, která je základem pro dnešní
psychologii – vědu psychiky – jako očividně špatný přístup.

2. Struktura Strachu Psychiky
Strach hraje u lidí hlavní roli. Tvaruje povahu a chování. Jako všechny
emoce je strach energetický jev, který může být na psychologické úrovni
popsán jako destruktivní zasahování. Lidské obavy jsou komplexní
vlnový vzorec. Úzkost je stavy mysli, který snižuje astrální frekvenci
psychiky a tím tak vytváří energetickou izolaci pozemské osobnosti od
duše. Lidský strach je, řekněme, "strážcem prahu" individuálního portálu
inkarnované bytosti ke svému vyššímu já. Tento efekt může být
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pochopen, vezmeme-li v úvahu vzájemné působení psychiky a Ducha
nebo mysli.
Zaprvé je důležité zmínit, že jsou dva typy strachu: existenční strach,
který je pro život nezbytný a ne-existenční strach, který se vyskytuje
mnohem častěji a nejvíce působí na mysl a její rozhodnutí.
Mysl má rozeznávací funkci. Vnímá realitu a uchovává ji v paměti
v nefyzickém tělu, které funguje jako magnetická paměť. Pokračující
uchovávání sekvenčních událostí, které může člověk načíst jako paměť, je
předpokladem pro vyvinutí smyslu sekvenčního, dopředu orientovaného
lineárního času. Za tímto účelem hraje zapomínání zásadní roli.
Vzhledem ke zpožděnému příjmu a zpracování vnějších podnětů a
vzruchů v nervových synapsích nervového systému:

Funguje lidské vnímání jen jako paměť.

Dobře známým ale málo povšimnutým faktem je zpožděný přenos
podnětu z periférie, z pěti smyslů do centrálního nervového systému,
CNS, kde jsou zpracovávány a vnímány lidským vědomím. Důvodem jsou
časové zpoždění akčních potenciálů (impulsů) aferentních neuronů na
synapsích (nervové spojení) až o mnoho milisekund, které se sčítají a
způsobují kontinuální zpoždění lidského vnímání ve srovnání je skutečný
výskyt události až o jednu sekundu.
Z toho vyplývá, že naše vnímání zaostává za simultánní realitou: Čemu
říkáme realita, je už minulost a je nám přístupná jen jako vzpomínka.
Tato vzpomínka je navíc modulovaná a pozměněná neustálým procesem
zapomínání. Tento neuro-psychologický nález je zde s takovou jasností
vůbec poprvé diskutován. Vysvětluje mechanismus, který zapříčiňuje
omezení lidského vnímání.
Na rozdíl od populárního názoru není lidské vnímání objektivní – spíše je
vysoce zkreslené. V tomto ohledu hraje klíčovou roli psychika, přesněji
řečeno lidské strachy.
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Strach moduluje nefyzickou vzpomínku tak zásadním způsobem, že tak
přednostně uchovává zkreslený obraz reality. Takovým obrazům říkám
"strachem-nabitá" nebo "strachem poháněná realita". Člověk žádnou
jinou realitu nezná. Proto používám název "realita" pro zkreslené a
omezené lidské vnímání reality. Toto gnostické vědění je vědcům
neznámé. Bez něj bychom ale nemohli porozumět chování člověka jako
psychologické a společenské bytosti. Z tohoto důvodu se tyto společenské
vědy jako psychologie a sociologie prokázaly býti zcela zásadně mylnými
agnostickými naukami.
Tento "designová chyba" (konstrukční selhání) lidské paměti a
vnímání je z vůle duše: je to tělesný orgán duše určený k růstu. Lidská
paměť je částí mentálního těla a tvoří databázi všech lidských smyslů, se
kterými inkarnovaná bytost poznává sebe a okolní svět. Tyto zkreslené
obrazy v paměti představují neustálou výzvu lidské mysli (Ducha). Kvůli
své vysoké frekvence je schopna zkreslené obrazy reality rozmotat skrze
strachy a zasadit je tak do perspektivy. Tyto zkreslené obrazy reality jsou
energetickým
jevem
zapříčiněným
relativním
destruktivním
zasahováním.
Lidskou úzkost lze obrazně popsat jako astrální čočky, nebo hranol, který
láme světlo a dovoluje vnímat jen velmi omezené a zkreslené obrazy
energetické reality. Mysl používá takové nepříznivé energetické
podmínky k evoluci. Ovládá tyto strachem poháněné deformace lidské
reality tím, že neustále buduje konstruktivní zasahování a opravuje
špatné obrazy. Této schopnosti mysli se říká od doby Antiky "Logos". Je
jádrem nových Axiomatik Univerzálního Zákona, s jehož pomocí může
být konzistentním způsobem sjednocena celá lidská věda.
Lidská mysl si není vědoma tohoto faktu, protože je proces zkreslení
lidské paměti opakovací a běží na podvědomé úrovni poloautomaticky.
Tento proces probíhá jak na individuální úrovni během inkarnace, tak na
kolektivní úrovni, jak je historicky zaznamenáno, neustále posilující
vzorce chování v astrální atmosféře Země. Dějiny lidstva, včetně všech
současných událostí lze z této perspektivy pochopit mnohem lépe.
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Psychika se svou negativní složkou, strachem, vykresluje jako
individuální a kolektivní jev trvale fungující materiál pro mysl a duši, na
nichž mohou růst. Míra zkreslení je subjektivní a závisí pouze na velikosti
individuální úzkosti inkarnované bytosti a také na kolektivních obavách
populace.
Strachem pohánění lidé a národy, jako Němci, kteří mají svou novodobou
historii v živé paměti a s láskou pečují o svou kolektivní neurózu, vnímají
realitu mnohem více zkresleně, než jedinci kteří ovládli své strachy a ví,
jak se s nimi vypořádat. Zde mluvím jen o ne-existenčních obavách, které
se vyskytují mnohem častěji, než vitální existenční obava a hluboce
ovlivňují lidské myšlení a konání.
Jak později uvidíme, strach (obava) se s věkem duše snižuje. Mladé a
nevyzrálé inkarnované duše vykazují výrazné vzorce strachu a vyvíjí
silnou tendenci k vytváření neustálých zkreslených obrazů reality.
Protože se takové obrazy zhmotňují na společenské úrovni, tak vytváří
společenské formy a normy, které jsou na míle daleko od opravdové
reality duše a jen odráží zkreslené a strachem poháněné vnímání
mladých a nevyzrálých duší, které představují většinu nynější lidské
populace.
Jelikož mají tyto společenské struktury na lidskou psychiku a mysl
důsledky, mají potenciační účinek na strukturu strachu jednotlivce. Řekl
bych, že plave v moři kolektivního strachu. Později budu o tomto bodu ve
spojitosti s Procesem Světelného Těla detailně pojednávat.
Tento základní aspekt lidského poznání nebyl dosud plně identifikován v
jeho psycho-sociálním významu, i když některé náznaky na toto téma lze
vysledovat v několika channelovaných knihách.
Uvědomění, že člověk a jeho mysl (psychika a paměť) je schválně špatně
navrhnuta duší, aby tak mohla získat maximální zkušenost v těžkých
energetických podmínkách, může být pro lidské ego, které si sobě velmi
libuje, bolestivé. Uvědomění, že člověk se z tohoto zmatení může pomocí
Ducha (boží mysli) vymotat, jako vyřešit puzzle, by mělo sloužit jako
pobídka pro všechny během jejich bolestivého inkarnačního cyklu.
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V tomto případě je třeba se více identifikovat s duší a méně s tělem jeho,
lidskou osobností a současnými sociálními formami a normami. To je
hlavním cílem Procesu Světelného Těla, které také osvětluje eschatologii
lidské existence jako pokračování inkarnačního procesu.
V tomto kontextu strach, jakožto hlavní zdroj destruktivního zasahování
v lidském vědomí, převezme funkci indikátoru za vyzrálost duše a její
schopnosti milovat. Intenzita strachu během inkarnace neustále klesá a
schopnost milovat (konstruktivní zasahování) inkarnované bytosti stále
roste. Schopnost bezpodmínečně milovat je energetický protipól strachu
a úzkosti, když pohlížíme na lidskou psychiku ve smyslu astrálního
spektra. Láska rozpouští strach:

Láska je podmínkou konstruktivního zasahování.

Otevírá a přesahuje lidskou povahu a spojuje ji s duší a Vším-Co-Jest.
Odstraňuje energetické bariéry. V širším smyslu můžeme říct, že vesmír
funguje dle principu lásky. Tím tak míníme, že vesmír je konstruktivní
zasahování. Láska je psychické a fyzické (somatické) vnímání této
harmonie. Jako lidský pocit ukazuje, že tělo, psychika, mysl a duše vibrují
v naprosté harmonii.
Ve stavu lásky mysl funguje bez zkreslení a je spojena s vesmírným
Duchem, který mu odkryje nejvyšší pravdu. Biologická regulace těla běží
hladce a nejsou zde žádné nemoci. Veškeré výše zmíněné jevy jsou
energetické podstaty a mohou být také vyjádřeny více mechanickým
(vědeckým) způsobem.
Uvědomění, že všechny psychické a mentální jevy jsou založeny na
konstruktivním a destruktivním zasahování a že jsou schválně vytvořeny
duší, aby tak mohlo lidské vědomí růst jako vnější referenční bod Ducha,
který zásadním způsobem eliminuje veškerou morální, náboženskou a
pseudo ezoterickou dualitu dobra a zla, která pronásleduje jako
představa mysl lidí a ukazuje jevy, jaké doopravdy jsou - jsou čirá
energie. Tento střízlivý přístup ke struktuře lidského strachu jako čistě
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energetického jevu sám rozpouští více úzkosti, než kterékoli myslitelné
psychiatrické léčení.
Cyklus inkarnace lze rozdělit jako lidský život do věků duše. Běžnou
strukturou by byla:

1) Duše batolete, 2) Dětská duše, 3) Mladá duše, 4) Vyspělá
duše a 5) Stará duše.

Věk duše bude později podrobně probrán. S narůstajícím věkem duše
strach inkarnované osobnosti klesá. To je výsledkem zvětšující se
zkušenosti duše, která se s každou další inkarnací učí mít více odvahy a
čelit větším výzvám.
Největší výzvou pro inkarnovanou bytost je její ochota zcela se odpojit od
materiálního světa a její odvaha se zcela poddat péči duše. V křesťanském
náboženství se mluví v tomto kontextu o "Beránku Božím". Toto úplné
opuštění ega, jak uvidíme později, je nepostradatelným předpokladem
pro úspěšné dokončení Procesu Světelného Těla. Důvody jsou čistě
energetické podstaty a žádným jiným ezoterickým zdrojem nebyly
doposud správným a celistvým způsobem projednávány.
Láska je nejefektivnější transformační silou, která také umožňuje uvolnit
se z tohoto světa, protože otevírá přístup k duši, která je čirou láskou. To
bylo hlavním poselstvím Ježíše. Toto zpracování vyvolává otázku role
emocí jako energetických jevů. Je úzce spjata s rolí čistého rozumu (čisté
mysli).

3. Mysl (Lidský Duch)
Mysl (podle Kanta čirý rozum) je energetická část lidské povahy, která
byla vyvinuta jako poslední a je tím pádem z lidských systémů nejslabší.
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Na lidskou mysl lze pohlížet jako na vnější referenční bod k Duchu
Všeho-Co-Jest. I když je po celý čas podporována Duchem duše, tak se
očividně nezávisle vyvinula pod vlivem prostředí, které je vlastně
vytvořeno duší.
Duch má nejvyšší frekvenční spektrum. Je velmi přizpůsobivý a může
kmitat mezi frekvencemi těla, mysli a duše. V širším smyslu existuje
pouze Duch. Duše je zvláštní forma energie, která je stejně jako lidská
bytost, vytvořena a provozována Duchem. Duch je zároveň silou řádu a
osvícení.
Již jsme si řekli, že všechny části Všeho-Co-Jest, Ducha, jsou energetické
U-subsety logicko-matematické podstaty. Proto je Duch ve své
dokonalosti čirá logika. Z toho samého důvodu starověcí filozofové
pochopili zhmotnění Ducha jako Logos. Logos je jednak Univerzální
zákon všech časoprostorových jevů a i ztělesnění logiky, se kterou lze
mentálně pochopit Nous, Vše-Co-Jest.
Lidská mysl určitě není dostatečně vyvinuta, aby mohla Nous pochopit –
přednostně pracuje nelogickým způsobem. Zkreslení psychiky, zvláště
obavami, hraje v tomto ohledu rozhodující roli. Lidská mysl stále
nedokáže překlenout tato zkreslení a dát je do pořádku a tím tak navázat
spojení s úspěchy kosmického Ducha, božské mysli. To se musí a brzy
změní.
Dokonalost mysli samozřejmě nehraje během reinkarnačního cyklu na
zemi stejnou roli jako rozvíjení schopnosti milovat. V jiných způsobech
inkarnace to na jiných planetách může být jiné, může být naopak – to
zatím nevíme.
Vytváření logické mysli je nicméně vskutku nejtěžší, ale zároveň nejvíce
efektivním způsobem k posílení Procesu Světelného Těla a navázat
neomezené spojení s duší.
Mysl má nejvyšší frekvenci a může efektivně zneškodnit strach
s racionálními argumenty. Pocity a emoce jsou automatizované a z duše
předurčené, energetické jevy, které vykazují nižší frekvenční rozpětí než
rozpětí Ducha (čirá mysl, boží mysl). Pokud stojí v popředí, mohou
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emoce výrazně ovlivnit mysl, mohou omezit její frekvenci a vyvolat
úzkost, nebo zvýšit frekvenci a vzbuzovat lásku. Člověk je tak přednostně
více veden svými pocity a méně logikou čirého rozumu.
Je to tak, že pocity jsou automatizovaný energetický složený jev, který
umožňuje snazší napojení na duši, i když mají nižší frekvenci než
samotná mysl, protože mají vyšší intenzitu (vztek, ospravedlněný hněv
má například nejvyšší intenzitu a může mnoho věcí v životě efektivně
změnit). Intenzita lidské mysli je naopak ve srovnání slabá, aby tohoto
efektu mohla dosáhnout.
Důvodem je to, že pocity jsou „prefabrikované“ energetické jevy, které se
objevují snáze v rezonanci se 7F- úrovněmi než s myslí, která je oslabena
argumenty plnými strachu a posílá kosmickému Duchu protijdoucí
signály. Kdykoli je lidská mysl inspirovaná milující racionalitou
kosmického Ducha – tím myslím v podstatě energiemi kauzálních světů,
které se zjevují jako inspirace – je schopna provést zázraky, které žádný
pocit sám o sobě nemůže dosáhnout.
Evoluce inkarnované duše tím pádem zahrnuje odstranění struktury
strachu – např. staré duše žádný strach nemají. Snížení úzkosti lze
v rámci psychické struktury inkarnované osobnosti dosáhnout nárůstem
lásky.
Tento proces může být myslí efektivně podpořen a zrychlen, stejně jako
může být egem zpomalen. Mysl nemůže fungovat bez lásky a naopak.
Ideálně, ve stavu perfektní blaženosti, což Platón nazýval "Eros", fungují
psychika a mysl v úplné harmonii s milujícími frekvencemi duše a VšehoCo-Jest. Ačkoli je vzácné najít na této planetě opravdovou lásku, je to
stále více běžné než najít opravdovou logickou mysl – lidské vyjádření
boží mysli. Proto dávám v této knize důraz na logické myšlení.
Strach je také energetický mechanismus, který podněcuje oddělení od
duše jak v inkarnovaném stavu, tak i ve stavu bez těla. Strach nicméně
není univerzálním jevem. Strach ve velmi zeslabené formě také existuje
v astrálních světech: je to aspekt fragmentace duše od Všeho-Co-Jest.
V porovnání s kauzálními světy tam žádný strach není (od 5. dimenze
nahoru), protože fragmentace je v monádě (sjednocené rodině duší)
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kompenzována a rodina duše nyní funguje jako entita, která otevřeně
interaguje s jinými entitami v kauzálních světech.
Pro obecné porozumění by mělo být zmíněno, že existují světy duše a
světy ducha mimo duši. Duše je tak jen určitá forma organizace
Ducha. Jelikož jsme duševní podstaty, můžeme vnímat jen světy duše do
určité míry. Organizační forma neduševních světů jde mimo lidské
chápání, které je vázáno ke struktuře duše.
Když tedy mluvím o Duchu a Vším-Co-Jest, myslím tím jen světy duše –
duší v astrálních světech, které jsou v cyklu reinkarnace a rodičovských
kauzálních světech, které jsou po tom, co dokončili svůj inkarnační
cyklus, osídleny rodinami duše. To by prozatím mělo stačit.

Až budete číst tuto kapitolu, tak prosím zvažte, co jste
si v brzkém podzimu 2001 mysleli, věřili a
emocionálně cítili, když byla tato esej sepsána, abyste
tak ocenili její prorocký charakter, který lze taktéž
uplatnit na scénář Konečných Časů vzestupu
George

IV. Subjektivita a Objektivita Lidského
Vnímání
1. Základní problém filozofie
Objasnění mechanismu psychoenergetického zkreslení lidského vnímání
řeší poprvé v dějinách filozofie zásadní epistemologický problém: Co je
subjektivní a co je objektivní? Jak lze rozlišit subjektivní pravdu od
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objektivní pravdy? Je jasné, že vzhled každodenního života rozhodně
závisí na adekvátním řešení tohoto problému.
Z nadhledu rodičovských 7F-tvůrčích úrovní (jiné slovo pro astrální říše),
je lidské vnímání schválně omezeně navrhnuto, aby tak mohla duše
získat na této planetě zkušenosti ve stavu úplného oddělení od Zdroje. Je
to tím pádem v podstatě subjektivní. V tomto případě by mělo být
vnímání duše považováno jako objektivní. Ve srovnání s vnímáním
kauzálních světů (viz níže) je vnímání individuální duše opět subjektivní:
může zachytit Vše-Co-Jest pouze neúplně. Je zřejmé, že oba pojmy,
subjektivitu a objektivitu, lze vzhledem k referenčnímu systému
definovat a čistě rozlišit pouze relativně.
V rámci inkarnované populace duší na Zemi existují značné rozdíly v
individuálním vnímání, které do značné míry závisejí na věku duše. Čím
menší je individuální a kolektivní strach, tím méně je vnímání narušené,
a tedy objektivnější a naopak. Z tohoto důvodu je vnímání staré duše,
která má zmenšený strach, objektivnější než vnímání mladší duše.
U staré inkarnované duše jsou nejhustší vrstvy strachu, které se nacházejí
v astrálním těle a brání výměně informací s vyšším já v podobě vnitřních
impulsů a inspirací, z velké části odstraněny, takže vědomí takové staré
duše zahrnuje větší části z objektivního vnímání vyššího já. Ve srovnání s
duší batolete, dítěte a mladé duše je tak vědomí inkarnované staré duše
rozšířené: Zatímco má přístup k vnitřní duchovní dimenzi, získává o
některých věcech jistotu, které mladší duše dosáhne až za několik tisíc
let, kdy v mnoha inkarnacích získá rozmanité zkušenosti se vzorci
založenými na strachu.
Staré duše vidí skryté vzájemné vztahy, které pro mladou duši neexistují,
protože ta se s těmito vztahy setkává s nevědomým strachem a neguje je jsou mimo její obzor vnímání.
Vnímání, které je mladé duši přístupné jako paměť - a její paměť je velmi
selektivní a zároveň krátká (viz aktuální politické a jiné diskuse v
masmédiích) - je silně deformováno strachem a automaticky vylučuje
všechny důležité informace, které se do jejího vědomí dostanou z
vnějšího světa.
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Protože však stará duše v současné době nedokáže uceleně vysvětlit, jak
dospěla k tak důležitým duchovním vhledům, které drtivá většina
inkarnovaných nezralých duší na Zemi v současnosti vehementně popírá,
nejsou tyto pozoruhodné rozdíly společensky oceňovány a odměňovány.
Právě naopak, staré duše jsou většinou mladými dušemi pronásledovány
pro svou jedinečnost, ačkoli poskytují důležité poznatky o současné
situaci a budoucím přežití či vývoji lidstva.
V minulosti byly staré duše uctívány jako duchovní průvodci a jejich
výroky byly vysoce respektovány. Dnešní navenek obrácená,
materialisticky orientovaná společnost, tvořená převážně mladými
dušemi, odráží velmi omezené psycho-mentální potřeby této populace
duší a netoleruje žádné odlišnosti duší, natož duchovní nadřazenost.
Objektivní, transcendentální vnímání staré duše je proto v současné
pokleslé společnosti, v níž převládají mladé duše, společensky
nevýhodné. Mladé duše nesnášejí nic důvěrněji než odlišnost, zejména
pokud vás nemohou pochopit, a okamžitě vás za vaši jedinečnost trestají.
Tímto způsobem se zbavují všech možných vnějších skutečností, které
poukazují na jejich omezené vnímání a znalosti, a zpochybňují tak jejich
sebevědomí a sebeuspokojení. Vše, co je odlišné, nebo dokonce lepší,
považují za nepřítele a musí být potlačeno nebo zničeno. Takové je
psychologické smýšlení každé temné entity.
Tento strachem vyvolaný impuls naprostého odmítnutí je v dnešní době
rozšířený a vede k mnoha krutým činům na individuální i kolektivní
úrovni: od šikany na pracovišti až po války a genocidu. V současné době
mladé nezralé duše téměř výhradně obsazují všechny úrovně moci ve
společnosti jako politici, manažeři, ředitelé atd. Shromáždily se tam
proto, že jejich inkarnační plán pro ně v tomto nízkém stádiu vývoje
jejich duše předpokládá takové zkušenosti, jako je uplatňování moci a
manipulace s lidmi.
Jediné, co se zatím ve své hře oddělení naučili opravdu dobře, je pečlivě
rozlišovat mezi přítelem (stejným smýšlením) a nepřítelem (devianty).
Stále jsou plně zapojeni do této karmické hry separace a neuvědomují si,
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že pravidla se za posledních deset let výrazně změnila a že stará pravidla
již brzy přestanou platit.
Všechny známé i neznámé válečné konflikty v krátké psané i nepsané
historii lidstva byly způsobeny tímto stavem mysli mladých duší, které v
tomto posledním období představují většinu inkarnované lidské populace
na naší planetě. Dějiny lidstva se podobají věčné válce, která je přerušena
pouze krátkým oddechem, jenž nám dává iluzi míru.
Pokud nebude válka mezi zeměmi, bude se místo toho bojovat uvnitř
společnosti - ať už mezi levicovými a pravicovými stranami,
zaměstnavateli a odbory, intelektuály a politiky - válkou se má prožít
subjektivní vnímání rozdělení mladých bojovných duší. Aneb jak říká
Hérakleitos: "Válka je otcem všech věcí."
Kdyby se každý člověk cítil spojen se svou duší a s celým lidstvem a
přírodou a to by znamenalo, že by se měl cítit především spojen se VšímCo-Jest, pak by na této planetě již nebylo války. Vzhledem k důležitosti
tohoto tématu prohloubím naši diskusi klíčovou událostí ze současnosti.

2. Zkreslení Spojená s Úzkostí v Politickém
Smýšlení jako Ukázková Studie
Reakce USA, kde žijí převážně mladé duše, po nedávném útoku na
Světové obchodní centrum v New Yorku 11. září 2001 dramaticky a
přesvědčivě ilustruje omezené subjektivní úzkostné vnímání reality tímto
mladým, nezralým národem.
Nereflektovaná jednomyslnost Američanů čelit teroru terorem a vyvolat
nelegitimní válku proti nevinným lidem v Afghánistánu, aniž by se byť
jen na okamžik zamysleli nad příčinami tohoto teroru, ilustruje myšlení
mladých duší a odhaluje jejich omezené, krátkozraké a na ego zaměřené
vnímání reality.
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V rámci tohoto způsobu myšlení mají jen velmi omezené možnosti
reakce. Není proto překvapivé, že si Američané vybrali tu nejhorší: "Oko
za oko, zub za zub" - reakce, kterou někdo, kdo je považován za
zakladatele světového náboženství, již před 2000 lety odmítl jako
neadekvátní a primitivní.
Dějiny lidstva nás učí, že násilím nelze dosáhnout míru - násilí plodí jen
násilí. Proč tedy na tento truismus zapomněli nejen Američané, ale z
velké části i západní Evropané, když s válkou v Afghánistánu tak ochotně
a bezvýhradně souhlasili?
Vnější tlak Američanů, který Bush formuloval v (ne)logice mladé duše s
nápadnou upřímností: "Kdo odsuzuje terorismus proti civilizovanému
světu, musí být s námi, kdo není s námi, je pro teror!" není dostatečným
vysvětlením nereflektovaného, submisivního následování Evropy. Zde je
třeba vzít v úvahu také strukturu kolektivního strachu v průmyslových
zemích.
Nejprve krátký komentář k Bushovu prohlášení, než se k tomu dostanu.
Výše uvedený výrok implikuje přesvědčení, že USA jsou ztělesněním
civilizovaného světa. To zdaleka není zaručeno a měl by o tom diskutovat
svět jako celek. Možná právě v tom spočívá dialektický aspekt tohoto
útoku - rozpoutat na Západě konstruktivní introspekci, jak zásadně
přehodnotit své představy o tom, co je "civilizované" a co "primitivní".
Za druhé, zřejmý fakt, že většina lidí v západních zemích je proti teroru,
pokud je namířen proti nim (probíhající teroristické a válečné akce v
jiných částech světa nechávají obyvatele Západu v jejich drtivé většině
většinou klidnými), neznamená, že jsou pro teroristickou válku proti
afghánským "barbarům", nebo že podporují jednostrannou militarizaci
zahraniční politiky při řešení mezinárodních konfliktů.
Tento postoj se stává den ode dne zřetelnějším poté, co počáteční
kolektivní panika, která ochromila myšlení světové komunity, začíná
ustupovat. Stejně jako se zmenšuje kolektivní strach z dalších útoků,
zmenšuje se i zkreslení z pohledu veřejnosti a komentáře jsou stále
různější, promyšlenější. Jedním slovem, úhel pohledu se stává
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objektivnějším. Už to není černobílý obraz, ale nabývá i pravdivých
odstínů, i když se stále nebere v úvahu mateřský astrální imperativ.
Vycházíme-li z Nové Gnóze, víme, že nežijeme v náhodném světě, ale že
většina událostí na Zemi, zejména těch, které mají velký historický
význam, je pečlivě naplánována v astrálních sférách. Musíme tedy
předpokládat, že útok na Světové obchodní centrum byl správnou
událostí, ve správný čas a na správném místě, zatímco otázka, kdo tento
útok spáchal, se z tohoto celkového pohledu jeví jako druhořadá. V
závislosti na dalším americkém přístupu se tyto otázky mohou dostat do
popředí, ale v jiném směru, než se dosud předpokládá.
Základní gnostické poznání potvrzuje, že okamžik našeho zrození a smrti
- začátek a konec inkarnace - je předem určen. Jsou pečlivě naplánovány
ve vyšších sférách. Bylo to svobodné rozhodnutí obětí tohoto útoku, že se
v tomto historickém okamžiku kolektivně rozloučí se světem. Tímto
způsobem posloužily lidstvu: Vytvořily nové paradigma, které má
mnohem větší dosah a symboliku, než se v současnosti předpokládá.
Formulace komentářů, které se projevují častým používáním slov
"Apokalypsa" a "Konec času" v masmédiích, však ukazují, že vnitřní
impuls začal působit, takže drama Evolučního Skoku Lidstva dostává v
kolektivním podvědomí konkrétní podobu. Toto gnostické poznání nás
osvobozuje od falešných morálních úvah a otevírá nám oči pro imperativy
mateřské kosmické etiky.
Člověk má sklon získávat nové poznatky z vnitřního přesvědčení a
převádět je do činů, nebo k nim musí být donucen mnoha bolestnými
zkušenostmi. To je účelem inkarnačního cyklu duší na zemi.
Uvědomění si posvátnosti veškerého života je základní zkušeností, kterou
každá duše získává na konci svého inkarnačního cyklu. Zříká se svobodně
použití síly, a nikoliv kvůli porážce, protože ta málokdy vede k hlubšímu
poznání.
Mladá duše nebo národ, jako jsou USA, potřebuje více než jednu porážku
- jeden debakl ve Vietnamu nestačí - aby se naučil, že násilím nikdy nelze
dosáhnout míru. Ten může nastat pouze v důsledku vnitřní změny
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hodnot. Evropa si tuto lekci osvojila teprve v tomto století, avšak, jak
dokazují nedávné události, ještě ji plně nezvnitřnila.
Co by tedy měla dělat americká vláda a její prezident, kdyby byli zralými
či starými dušemi a měli rozšířený obzor vnímání?
Nejprve musí určit jejich příčiny. Měli by se ptát zejména na to, proč je
svět v zahraničí vůči USA tak nepřátelský, jak tvrdí a pravděpodobně i
cítí. Některé odpovědi již přišly z arabského světa, ale byly příliš snadno
ignorovány (omezené vnímání).
V rozdělení bohatství na této zemi totiž existuje zásadní nespravedlnost,
kterou vnucuje a udržuje mezinárodní finanční architektura, jíž v
současnosti dominují Američané. Američané a jejich spojenci využívají
tyto struktury jako nástroj moci nad ostatními zeměmi způsobem, o
němž se domnívají, že je natolik rafinovaný, že jeho zákeřnou povahu
samolibě ignorují, a jsou pokaždé překvapeni, když je jejich oběti postaví
před soud.
Zejména Američané, kteří jako mladé, nezralé duše hluboce nenávidí
jakýkoli neúspěch a ochotně svalují vinu za svou tíživou situaci na chudé,
i když tato vina může mít podobu propracované ekologické teorie nebo
politické doktríny, nechtějí nic z toho slyšet. Američané jako pachatelé
této do očí bijící nespravedlnosti pěstují umění bigotnosti a chybné
apologetiky tím, že hlásají všelék v podobě volnotržního hospodářství,
ačkoli vědí, že právě oni jsou největšími hříšníky proti skutečným
principům volného trhu. Pocit vnitřní nepoctivosti se nemůže před
Američany skrývat, protože kolektivní duše tohoto národa zná pravdu
velmi dobře.
Potlačování duchovních pravd je čin plný těžkých následků, které se
mohou kdykoli s velkou vehemencí projevit navenek. Potlačování pravdy
je zpočátku produktem strachu: kolektivní strach Američanů zužuje jejich
vnímání problémů a obav mezinárodního společenství.
Strach má však svou vlastní dynamiku a mnoho tváří. Protože Američané
nechtějí a nemohou přijmout skutečné příčiny svého strachu, vytvářejí si
představu, že jsou obklopeni a ohroženi nepřátelskými státy. V klasické
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Orwellovské "Řeči Nového Světa" mladé americké duše takové země
odsuzují jako "darebácké státy" a v lepším případě jako "nevděčné
přátele" nebo "slabochy". Slovník je stejně tvrdý a nelítostný jako na
Divokém západě nebo v Bibli.
Tento postoj není nový a byl již hojně demonstrován během třetí studené
světové války. Novinkou je, že americká paranoia nepřátelského obklíčení
již nenachází oporu v astrální atmosféře Země, protože kolektivní
nepřátelské vzory zde byly v posledních deseti letech eliminovány. Z
tohoto důvodu se obavy Američanů jeví okolnímu světu jako podivné, ba
přímo patologické. Jejich produktivní rozšíření, např. zapojení spojenců
z NATO do schématu nepřítel-přítel, se jeví rovněž podivně slabé a
nepřesvědčivé. To je samozřejmě v příkrém rozporu s vojenskou
převahou Američanů.
Tento rozpor mezi mentálním vnímáním "jsme obklopeni nepřáteli a
máme právo se bát" a materiálními okolnostmi, kterým člověk stále
přikládá velký význam: "Máme nejsilnější zbraně a každému, kdo není
ochoten přijmout důvody našich obav, ukážeme, jak se nakonec vždy
můžeme chopit práva prohlásit ho za nepřítele a zničit ho ve válce",
ilustruje hlavní energetický jev Evolučního Skoku, který se projevuje
zejména v chování mladých duší.
Na jedné straně pozorujeme, jak se naplňuje staré přesvědčení spojené se
strachem, jako je prohlášení víry "My, Američané, bráníme sami západní
civilizaci před zničením barbary, za které dnes považujeme muslimské
teroristy a darebácké státy". Na druhé straně protagonisté procházejí
zkušeností, že události, které tato přesvědčení uvedla do pohybu, se
vyvíjejí přesně opačným směrem, protože nevědí, že jejich zastaralé
chování se už netěší podpoře životodárné síly z vyšších sfér. Místo aby se
jim dostávalo vděčnosti od zbytku světa za jejich angažmá v roli
světového četníka, vítr kritiky vane Američanům stále více do tváře a
jejich pocit "osamělého jezdce" je den ode dne silnější.
V této přechodné fázi obrovské energetické transformace na Zemi
existuje jasný rozpor mezi záměrem a výsledkem, který je schopno
rozpoznat jen několik jasnozřivých lidí. Pro tento proces používám řecké
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slovo "oxymóron". Oxymóron je rétorický výrok, v němž jsou
ontologicky spojeny dva protichůdné pojmy, např. "výmluvné mlčení"
(vyšších sfér) nebo "mírumilovní váleční štváči" (američtí vojáci ve válce
proti afghánskému lidu pod cynickým heslem "trvalá svoboda").
Společenské oxymórony, které v současnosti zažíváme, jsou výrazem
změny paradigmatu, která je vždy diskrétní, ale nyní se začíná jasně
projevovat ve fyzické sféře.
Všechny energetické procesy ve vyšších sférách vstupují s určitým
zpožděním (časovou prodlevou) do 3D-časoprostoru Země. Oznamují se
však již v rané fázi (viz např. listy svatého Pavla Tesaloničanům o
současném Konci Času). Vnitřní psychické napětí, které vzniká z rozporu
mezi starými vzorci chování řízenými strachem a opačnými zkušenostmi,
značně urychluje vývoj pomalé, od přírody líné lidské mysli.
V současné době se objevují staré vzorce strachu, které charakterizovaly
lidské chování po tisíce let. Projevují se jako povrchní duševní deprese a
mánie, které rychle vyprchají, protože nejsou skutečné. Zúčastněným
stranám zanechávají přemýšlivou připomínku a jistotu, že život jde dál na zemi a ještě více ve vyšších sférách.
V tomto smyslu útok na Světové obchodní centrum ohlašuje začátek
procesu, který odhaluje bezmocnost nejmocnějšího národa (další
oxymóron). Bezmocnost vyvolává hněv, zatímco skutečná emocionální
síla vyzařuje mír a klid. Hněv je reakčním vzorcem spodních tří čaker,
když je jejich energetický tok zablokován strachem. Je to nejničivější
emoce ze všech, pokud není nasměrována do tvůrčích kanálů. Tato
kolektivní zkušenost čeká poslední, největší, nejmocnější a nejnadutější
národ na světě. Vysoké sebevědomí předchází pád (další oxymóron).
Na druhé straně je také hněv. Pocit méněcennosti a diskriminace, který
pociťují chudí obyvatelé třetího světa vzhledem k současnému
nespravedlivému uspořádání světa, se v některých zemích prolíná s
radikálním výkladem islámu a vyvolává teror, který je výrazem hněvu a
bezmoci.
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V rámci Evolučního Skoku lidstva vždy existuje rovnováha událostí, které
se nevyhne žádné místo na Zemi: ti, kteří se v současnosti inkarnují,
získávají zkušenosti a mutují.
Teror utlačovaných existoval ve všech dobách a ničeho nedosáhl.
Současné rozhořčení a válečné štvaní "civilizovaných světových
mocností" tváří v tvář "islámskému terorismu" však jednoduše ukazuje,
že nejen třetí svět, ale i ony samy mají ke skutečné civilizaci, která se
poučila z minulosti a umí ji uplatnit v současnosti, ještě daleko.
Symbolicky řečeno, teroristický útok byl namířen proti současnému
"světovému obchodnímu podvodu" a jeho centru (Wall Street, burza,
finanční metropole New York). Pád věží není bez obdoby, jak se nás snaží
přesvědčit historicky negramotní novináři.Stejně jako v případě
babylonské věže poukazuje na babylonské zmatečné představy ve vědě,
ekonomice, politice a každodenním myšlení a ohlašuje jejich pád.
Vyvinuté duše, které na tento útok temných proti lidstvu dohlížely z
vyšších astrálních sfér, milují symboly - symboly jsou energetická
znamení s velkou silou a mnohostrannou funkcí. To byl důvod, proč
dovolily, aby k této události došlo.
Útok měl nejen symbolický charakter, který pocítily miliardy televizních
diváků, ale působil také jako katalyzátor již započaté globální
hospodářské krize, kterou zviditelnil a zároveň prohloubil. Současný
ekonomický a politický světový řád, který je produktem vnímání a
přesvědčení mladých duší ve vyspělém světě, se musí zásadně změnit. O
tom není pochyb.
Kosmická dialektika však vyžaduje, aby byly ovlivněny všechny aspekty
mentality mladé duše. Úzkoprsý militantní islamismus je jen jedním z
projevů mentality mladé duše, stejně jako válečnická zahraniční politika
světové velmoci. Z tohoto důvodu musí vláda Talibanu odejít. Ze stejného
důvodu USA nedosáhnou svých cílů v Afghánistánu a vstoupí do období
konfrontace se zbytkem světa.
Současná debata, která je jen zdánlivě namířena proti islámskému
terorismu, je ve skutečnosti o kolektivním uznání nesmyslnosti všech
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forem teroru a násilí.Proto bych se vůbec nedivil, kdyby scénář
pokračoval a ukázalo se, že neexistuje žádná taková teroristická skupina
vedená Usámou bin Ládinem, strůjcem tohoto útoku, ale extremistické
americké bojůvky (zde jsem měl na mysli vykolejené jedince řízené
temným deep state v součinnosti se zločineckými sionistickými sítěmi),
které operují v pozadí a bojují za globalizační politiku americké vlády s
cílem nastolit NWO. To, že využívají fanatické islamisty jako
sebevražedné zbraně, udržují kontakty na americký zločinecký svět a
zpravodajské služby a mimochodem se obohacují na burze díky své
zasvěcené znalosti útoku, jak nedávno potvrdila Komise pro cenné
papíry, ale bez zjevného důvodu se tím dále nezabývala, je druhořadé. Až
se Američané dozvědí pravdu, budou hluboce šokováni a jejich pocit
národní bezpečnosti bude navždy podkopán. Pravda jim jednoduše
představí zrcadlový obraz jejich falešných přesvědčení.
(V době, kdy jsem psal tuto esej, tedy koncem září 2001, ještě
neexistovaly žádné "konspirační teorie" o tom, kdo spáchal zločin z 11.
září. Objevily se až o několik měsíců později, ale já jsem velmi pečlivě
studoval první zprávy o této události, které nebyly vládnoucí kabalou a
jejími presstituty v mainstreamových médiích dobře koordinovány a
obsahovaly spoustu rozporů, ba přímo lží. To mi jasně ukázalo, že se
jednalo o zinscenovanou událost hlubokým státem USA, aby pod
záminkou boje proti islámským teroristům vstoupil do nové světové
války o hegemonickou nadvládu proti zbytku světa).
Později v knize ukáži, že Evoluční Skok je doprovázen nejistotou a
zmatkem populace mladých duší, aby byl zahájen přechod mladých
duší do cyklu dospělé, zralé duše. Důležitou roli v tomto
psychologickém procesu bude hrát zahraničněpolitická porážka, kterou
Američané utrpí v Afghánistánu i jinde.
Nesmíme zapomínat, že tato válka není legitimní a že Američané od 2.
světové války vedli a podněcovali nebo finančně podporovali více než 200
válek, vojenských konfliktů a občanských válek mimo své území, aniž by
válku jednou oficiálně vyhlásili a tím ji legitimizovali. Tímto způsobem
nemohli být oficiálně označeni za agresory.
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Tato skutečnost vrhá světlo na katastrofální stav mezinárodního práva,
které světová velmoc USA systematicky torpéduje, jak ukazuje nedávné
nelidské zacházení se zajatými bojovníky Al-Káidy. Od ochrany životního
prostředí přes zřízení nezávislého mezinárodního tribunálu až po
kontrolu chemických a biologických zbraní Američané blokují vytvoření
spravedlivého a účinného mezinárodního právního systému, kde jen
mohou.
Tato situace musí být a bude překonána. Nejprve je třeba zveřejnit
skutečnosti. Dokud budou Američané trvat na právu a pořádku, ale
vojenskými botami budou bezostyšně pošlapávat mezinárodní právo,
nemohou být příkladem civilizovaného národa. Fanatismus, dvojí metr
americké politiky nemůže být vůdčí zásadou mírového, civilizovaného
světa.
Z tohoto důvodu Amerika nepřežije Evoluční Skok, stejně jako se po pádu
komunismu zhroutil Sovětský svaz. Nejde o proroctví vzdálené
budoucnosti, ale o zjištění reálných procesů, které v současnosti účinně a
podstatně utvářejí osud lidstva. Jsou koordinovány v důvěrné znalosti
vnitřní psychické dynamiky inkarnované lidské populace.
Každá hluboká nejistota mladé duše vyvolává její mysl, která je pouhým
souborem tradičních přesvědčení a je mnou definována jako "ego". Ego
mladé duše si chce udržet kontrolu nad událostmi, protože popírá tvůrčí
sílu duše. V důsledku toho se propadá hlouběji a hlouběji do bažiny svých
vlastních omylů.
Současné snahy západních vlád, zejména německé, omezovat svobodu
svých občanů a přijímat svévolně panické protiteroristické zákony jsou
ztělesněním marné snahy politického ega zastavit tok kosmických
událostí. Je příznačné, že většina občanů se proti tomuto omezování
osobních svobod sotva brání, protože jsou sami hluboce nejistí a chtějí
vidět své domnělé bezpečí v péči falešné státní moci.
Jejich rozčarování přijde brzy a hluboce otřese jejich vírou ve stát.
Začínají si uvědomovat, že národní stát je skutečnou příčinou teroru,
útlaku a násilí. Od tohoto poznání ke zrušení národních států, které
ztělesňují princip oddělenosti, a k vytvoření láskyplného, mírumilovného
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světového společenství už bude jen kousek, jak působivě ukážou
apokalyptické události v příštích několika letech.

V. Inkarnační cyklus duše
1. Energetická Struktura Říší Duše
Vše-Co-Jest, Duch, je roztříštěné a může se projevovat jako samostatné,
individuální systémy se specifickými funkcemi. Duše je takovým
systémem, který se podílí na Duchu a má všezahrnující vědomí. V
průběhu této diskuse budu mluvit o "vědomí a" (awareness a
consciousness mají v češtině stejný význam, pozn. překl.), když budu mít
na mysli Kosmického Ducha, a slovo "vědomí c" (consciousness, pozn.
překl.) budu používat pro omezené vnímání druhu "člověk".
Ve skutečnosti duše neexistuje samostatně, ale v rodině více než 1000
duší, které jsou v úzkém energetickém kontaktu. Když tedy mluvím o
vědomí "a" duše, mám na mysli vědomí celé rodiny duší, protože lidská
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inkarnovaná bytost je prostřednictvím své duše vždy schopna sdílet
nashromážděné zkušenosti a znalosti své rodiny duší.
Kromě toho existují další převažující asociace duše na základě čísla "7".
Neměli bychom se zabývat složitou hierarchickou strukturou říší duší, i
když nám může poskytnout cenné informace o organizaci a struktuře
nejen říší duší, ale také o historii inkarnací na Zemi. Dobrý úvod do
tématu lze nalézt v knihách V. Hasselmanna, F. Schmolkeho "Sféry duše"
a "Rodina duše".
Tyto channelingové knihy jsou populárními esoterickými taxonomiemi
(kategorickými systémy) struktury sfér duše, které se zdržují konkrétního
objasnění energetických vztahů a nutností, a to především proto, že jak
médium (Varda), tak tazatel (Frank) nemají vědecké vzdělání a byli by v
tomto ohledu zahlceni. Nejsou také v LBP a nerozumějí pojmu energie.
Přesto je didaktický přístup v těchto knihách mnohem lepší než ve
většině ostatních esoterických knih na toto téma. Také varuje zdroj těchto
knih, aby nebral příliš doslovně kategorický systém, který předkládá, a
opakovaně odkazuje na omezení lidského jazyka, který umožňuje pouze
sekvenční popisy a není schopen adekvátně reprodukovat složité,
současně probíhající energetické interakce a vztahy. Tato námitka
samozřejmě platí i pro tento popis.

Přečtěte si: Jazyk jako Limit Gnóze

Vše-co-je je simultánní jednota, která se neustále mění a uchovává v sobě
paměť této změny. Tato skutečnost vysvětluje, proč se život odehrává v
"Neustálém Nyní". Minulost, přítomnost a budoucnost jsou konstrukce
lidského mozku, který funguje jako elektromagnetický převodník
extrémně pomalu a sekvenčně.
Z toho vyplývá myšlenka kauzálního řetězce událostí, která implikuje
princip příčiny a následku. Ve skutečnosti je každá příčina zároveň
důsledkem, protože výměna energie ve Všem-Co-Jest probíhá současně
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oběma směry. Z omezeného lidského pohledu však vzniká dojem, jako by
takový kauzální řetězec existoval. Ve skutečnosti je to jen didaktická
"berlička" pro lidi při jejich využívání kosmické energie v rámci
omezeného vnímání trojrozměrného časoprostoru.
Na tomto místě vyvstává zásadní otázka: "Proč se musí duše, která má
neomezené vědomí, vnucovat do omezeného vědomí druhu "člověk", aby
získala zkušenost?" To je, jak vidíte, ústřední eschatologická otázka
týkající se smyslu a účelu existence člověka. Tuto otázku lze zodpovědět
pouze na úrovni duše, protože ona je tvůrcem lidské existence.
Tuto otázku jsem v zásadě rozebral v Svazku I. Jejím vyvrcholením je
formulace poslední antinomie (logického rozporu) Všeho-Co-Jest.

"Bytí je něco. Bytí je Nic."

Pokud je vše, co existuje, energie a představuje jednotu, která sama sebe
jako takovou vnímá, pak jediným možným protikladem k ní by byl stav
oddělenosti v rámci jednoty Všeho-Co-Jest, protože prázdnota (Nic)
neexistuje. V tomto případě stav oddělenosti napodobuje nicotu,
prázdnotu, a vytváří iluzi poslední antinomie.
Bytí lze definovat pouze prostřednictvím nebytí. Protože vše je Bytí, musí
být Nebytí uměle vytvořeno jako stav oddělenosti od Zdroje, aby VšeCo-Jest mohlo z této perspektivy prožívat samo sebe ve své
individualizaci jako duši. To je konečné eschatologické vysvětlení
reinkarnačního cyklu duše a lidské existence z naší současné perspektivy.
Tento aspekt lze zkoumat pod různými aspekty, jak to praktikují některé
kanály (např. Walsch v "Hovorech s Bohem").
Abychom skutečně pochopili jednotu, potřebujeme jako referenční bod
stav odloučení. Duše je neoddělitelnou součástí Všeho-Co-Jest a neví, co
znamená oddělenost. Je například nezničitelná, nesmrtelná, a proto neví,
co je pomíjivost, z vlastní zkušenosti, ale pouze teoreticky. Protože je
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duše vysoce dynamická a zároveň tvořivá, vyhledává extrémní situace,
které sama vytváří a následně ovládá.
Aby duše dosáhla stavu odloučení, musí zapomenout, kým je a co může
dělat. Amnézie, kterou si během inkarnace v lidském těle způsobí, jí
tento stav odloučení umožňuje.
Ve skutečnosti je situace mnohem složitější. Duše ví i během své
inkarnace, kdo je, protože hlavní složka duše vždy zůstává ve vyšších
sférách a má přístup ke Všemu-Co-Jest. To, co se inkarnuje, je pouze
malá část duše, fragment duše jako aspekt tohoto základního
energetického systému Celku. Tato malá část je přesto všemocná a
dostatečně silná, aby vytvořila lidské tělo a vědomí (mysl, psychiku,
smyslové a somatické vnímání). Například biologická regulace těla
probíhá z velké části bez povšimnutí každodenního vědomí inkarnované
entity. Toto zjištění bylo známo již Plotínovi.
Z tohoto pohledu pro nás není těžké si představit, že duše může mít
několik inkarnací v různých světech a na různých planetách, které
současně koordinuje. To by však nemělo být nadále naší starostí.
Vzhledem k těmto úvahám je zřejmé, že 3D časoprostor, hovoří se také o
slunečních vesmírech, je pro duši školou k získávání zkušeností, kterou
uměle vybudovaly úrovně 7F-stvoření, aby mohly experimentovat s
novými extrémními podmínkami existence.
Vše-Co-Jest je kreativní: Vše, co může dělat, je reprodukovat se v nových
variantách. Jakmile se duše jako individuace uvolní ze Vše-Co-Jest a
začne se vyvíjet jako suverénní stvořitelská bytost, projde různými stádii
a vrátí se zpět do Jednoty Zdroje, který se neustále vyvíjí a mění.
Reinkarnační cyklus duše je tedy nedílnou součástí této evoluční změny,
která přináší velmi často překvapivé výsledky. To je "Alfa a Omega", jak
se říká v ezoterice.
Inkarnační cyklus duše na Zemi je pouze jednou částí jejích různých
úkolů, které podle některých zdrojů zahrnují vývoj nových druhů,
koordinaci a dohled nad inkarnovanými sestrami duší, kolonizaci nových
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planet při plném vědomí, společné bytí s ostatními dušemi v duchovních
světech atd.
Inkarnační cyklus může trvat různě dlouho, v závislosti na planetě, vývoji
civilizace na ní, úkolech, které je třeba vyřešit, atd. Reinkarnační cyklus
duší na Zemi trvá v současnosti, tedy v posledních 10 000 letech, asi 70
až 90 životů a zahrnuje historické období v průměru 6000 až 8000 let.
Období mezi jednotlivými inkarnacemi je v průměru 70 let, ale v poslední
době se výrazně zkracuje. K velkým osídlením nově inkarnovaných duší
dochází jednou za 2000 let, přičemž k poslednímu velkému osídlení
došlo mezi lety 1000 a 1700 našeho letopočtu. Od té doby nedochází k
žádnému novému šíření duší na Zemi s ohledem na nadcházející Konec
Času.
Pět věků inkarnované duše se dělí vždy na sedm stadií, z nichž každé má
1-3 inkarnace duše podle úkolů. Cyklus duše batolete se skládá z
přibližně 10-15 životů, cyklus dětské duše - 15-20 životů, cyklus mladé
duše - 20-25 životů, cyklus dospělé (zralé) duše - 25-30 životů a cyklus
staré duše - 10-15 životů.
Podle velkých osad duší vykazuje současná populace duší na Zemi
následující rozložení: 10 - 15 % dětských duší, 20 % dětských duší, 45 %
mladých duší, 20 - 25 % dospělých duší a méně než 4 % starých duší.
Toto rozložení duší se v posledních letech rychle mění směrem k většímu
počtu dospělých a starých duší (indigových dětí).
Protože mladé duše tvoří většinu světové populace, utvářejí dnešní
společnost podle svého agnostického přesvědčení a úzkoprsých
předsudků. Mladé duše zažívají největší odloučení od duše, aby si mohly
samy podmanit vnější svět. Protože tvoří většinu, vnucují uspořádání
společnosti své neduchovní hodnoty. Klasickým typem mladé duše je v
současné době mladý dynamický manažer, který se rychle přizpůsobuje
materiálním potřebám společnosti a ztotožňuje se s nimi, bezohledně a
bez jakýchkoli etických ohledů prosazuje svůj společenský vzestup,
bezvýhradně přijímá princip konkurence, nesnáší jakýkoli společenský
neúspěch, tvrdošíjně lpí na rigidních, předem daných normách a je
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ochoten je vnucovat, přičemž ignoruje posvátnost života. Jeho schopnost
milovat je stále velmi omezená.
Mladá duše dává navzdory mnoha tabu, která si sama na sebe uvaluje,
přednost povrchní sexuální promiskuitě a málokdy je ochotna převzít
odpovědnost za své činy. Zatvrzelé odmítání mladé duše převzít jakoukoli
odpovědnost za své činy se velmi zřetelně projevuje, když jsou politici a
vedoucí pracovníci přistiženi masmédii, "že udělali chybu", přičemž
pravidla, která takové přestupky či dokonce zločiny definují, sestavují
mladé duše v koridorech moci samy a jsou stejně iracionální a nelogická,
jako je i myšlení těchto duší.
Mladá duše na konci svého cyklu ráda převezme roli "padlého anděla".
Poté, co v mnoha inkarnacích za sebou usilovala o úspěch a bohatství,
musí nyní zažít i společenský neúspěch, aby se jako dospělá duše mohla
osvobodit od vnějšího společenského hodnocení své bytosti a mohla začít
zkoumat nosný vnitřně-duchovní rozměr celé lidské existence.
Mladá duše velmi jasně rozlišuje mezi přítelem a nepřítelem a dokáže se
vymezit pouze vůči svému okolí, především podle společenského
úspěchu. Pokrok je definován pouze jako kvantitativní nárůst
materiálních statků. Tento žebříček hodnot je patrný jak na individuální,
tak na kolektivní úrovni: Přes mnohá proroctví ekologů je stálý růst
hrubého národního produktu (HNP) stále považován všemi vrstvami za
jakýsi všelék na všechny sociální problémy, ať už jde o nezaměstnanost,
důchody nebo financování zdravotního pojištění.
Protože její vnitřní psychická dimenze zůstává stále zablokovaná, mladá
duše není schopna sebereflexe a zpochybňování vlastního konání. Z
tohoto důvodu žije mladá duše v trvalém rozporu mezi svým
sebevědomím a realitou. Musí neustále bojovat se zkresleními
způsobenými tímto rozporem, protože její struktura založená na strachu
brání vnímat tato zkreslení objektivně. Jako skutečný Don Quijote bojuje
mladá duše po celý život s "větrnými mlýny své mysli".
Americká společnost se svým omezeným pohledem na svět, vrozeným
pokrytectvím, s dvojími standardy a bezohlednou, nesmyslnou
agresivitou je ukázkovým příkladem chování populace mladých duší.
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Američané se jistě vidí v mnohem příznivějším světle. Tento rozpor mezi
realitou a sebeobrazem (oxymóron) je v současnosti zdrojem většiny
politických problémů na celém světě.
Duše batolat se vyskytují především v zemích třetího světa, kde žijí v
úzkém sepětí s rodinou a kvůli mnoha nemocem mají záruku, že
předčasně opustí život. Tyto duše se ze všech bojí nejvíce a velmi těžko se
vyrovnávají se svým vtělením. Celou svou pozornost věnují tělu a řešení
jeho potřeb. Nejsou schopny rozvíjet žádné dalekosáhlé myšlenky či
nápady a nedokážou si představit, že by měly nějaký vliv na společnost. V
životě jsou bezmocní, cítí se pohodlně a bezpečně pouze v rodině,
obklopeni mnoha příbuznými.
Dětská duše se pomalu začíná přizpůsobovat obtížným podmínkám své
inkarnace na Zemi a je připravena začít objevovat svět. Zatímco dětská
duše zůstává stále ve stavu panteismu, duše dítěte je nakloněna k víře v
jediného autoritativního Boha.
Naproti tomu mladá duše vykazuje výrazný agnosticismus, protože je
nejméně náchylná k vnitřnímu hlasu vyššího já a v celém reinkarnačním
cyklu prožívá největší odloučení. V důsledku toho musí existenci duše
vehementně popírat.
Na tomto místě je důležité poznamenat, abychom předešli morálním
předsudkům, že každá inkarnovaná duše dělá přesně to, co považuje za
správné. "Správné" je tedy funkcí věku duše inkarnované osobnosti. Toto
poznání je předpokladem skutečné tolerance, které se bohužel ve
vtěleném stavu dosahuje jen zřídka.
Cyklus dospělé (zralé) duše je nejdelší a nejobtížnější. Začíná
hlubokou nejistotou a rozčarováním inkarnované osobnosti.
Čerstvě upečená dospělá duše se nyní musí naučit vypořádat se svými
vlastními strachy a přijmout odpovědnost. Pozornost se obrací dovnitř,
aby prozkoumala vnitřní duchovní dimenze. Karmické vazby, které se
odehrály v cyklu mladé duše, musí být zodpovědně vyřešeny. Zvyšuje se
schopnost milovat a do popředí se dostává zájem o individuální etické
normy. Osobnost se stává autonomní vůči společenským normám a
rozvíjí se v ní tzv. výrazná individualita. Její pohled na svět se stále více
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odpoutává od pohledu "masového člověka (masové společnosti)" (Ortega
y Gasset), což odráží postoj mladé duše.
Zralá duše začíná pociťovat užší spojení s duchovními světy a má
tendenci toto spojení prožívat přímo s psychedelickými látkami. Neklidně
hledá duchovní naplnění v ezoterických školách a poznává různé formy
meditace. Dokáže brát život velmi vážně a postavit se mu do cesty.
Stará duše naopak stále více rozvíjí téměř dětskou nevinnost a hravost,
protože je unavená z dlouhého hledání během cyklu zralé duše. Žije na
okraji společnosti, pokud nepřevezme celkovou odpovědnost za rodinu
své duše a nezvolí si náročnou kariéru nebo nevykonává funkci
duchovního vůdce. Stará duše si bere čas na introspekci a rozšiřuje svůj
vliv prostřednictvím svého úzkostlivého bytí především v soukromé
oblasti. Nechává se opečovávat mladými nebo zralými dušemi a nerozvíjí
žádné společenské ambice. Na zemi má jen několik málo úkolů, které
zvládá s lehkostí a hravým způsobem, protože může čerpat z obrovského
pokladu svých minulých zkušeností.
Z tohoto důvodu jsou staré duše považovány vážněji zaměřenými a
předčasně vyspělými mladými dušemi za povrchní. Protože vnitřní
psychická dimenze není pro tyto nezralé duše ještě pevnou a
neodvolatelnou skutečností, špatně ji hodnotí a zaměňují "snadnost
života" staré duše s povrchností. Jsou uprostřed svého reinkarnačního
cyklu a úkoly, které je čekají, považují za velmi obtížné a závažné.
Zejména pro "kosmický humor" staré duše, s nímž své problémy zvládá
lehce, nemají mladé duše absolutně žádné pochopení.
Protože stará duše potkává jen velmi málo přátel z dřívějších inkarnací
na Zemi - většina z nich již ukončila svůj reinkarnační cyklus - a s
mladšími dušemi má jen málo společného nebo vůbec nic, žije v
duchovní a sociální osamělosti, která je prodchnuta neukojitelnou
touhou po spojení s rodinou duší ve vyšších dimenzích.
Jejím hlavním úkolem je překonat napětí mezi požadavky tělesnosti a
postupným rozpouštěním energetických hranic pozemské osobnosti a
naučit se tyto rozdílné tendence překlenout. Je jasné, že tento problém
má jen velmi málo společného s požadavky současné společnosti. Mnozí
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outsideři a ztroskotanci, na které mladé duše pohlížejí s kolektivním
opovržením, jsou ve skutečnosti staré duše.

*
Toto stručné shrnutí současné populace duší na Zemi a jejich psychomentálních charakteristik je velmi důležité a poučné, neboť osvětluje
energetické pozadí nadcházejícího Evolučního Skoku Lidstva. V
posledních 2000 letech, od příchodu Ježíše Krista, převážily energie
nezralých duší, které jsou zároveň energií Léčitele (1) - sám Ježíš Kristus
byl léčitelem; to je také energie duše batolete.
V době Kristově byly dětské a duše batolat (energie Umělce (2)) ve
většině. Ježíš svým příchodem oslovil dětské duše a inicioval jejich
rychlou energetickou přeměnu v cyklus mladé duše, který koreluje s
energií Bojovníka (3). Křesťanská epocha je tedy časoprostorovým
projevem cyklu mladé duše na společenské úrovni; většina
inkarnovaných osobností na Zemi se v tomto cyklu stále nachází.
Dětské duše na přelomu věku Ryb si pletly zákony Starého zákona s
Božím zákonem. Ve své ochotě podřídit se jakékoli autoritě ve jménu
Boha a prosazovat tvrdé společenské normy této divoké éry
neprojevovaly naprosto žádné slitování. To platilo i pro většinu obyvatel
bývalé Římské říše, a když se nad tím zamyslíme, platí to i pro většinu
dnešní světové populace.
Ježíš svým ukřižováním symbolizoval nadřazenost milosti nad
prosazováním brutálních zákonů. Věděl, že mladé duše, které právě
proměnil svým zjevem, čeká velmi dlouhá a vyčerpávající cesta vtělení.
Aby si osladil hořký kalich mnoha karmických propletenců, které je
čekaly v nadcházející epoše křesťanství, chtěl tyto mladé duše seznámit s
léčivou silou milosti. V následující křesťanské éře však lidé princip
milosti neuplatňovali a nežili podle něj. Proto Ježíšovu misii nelze
považovat za úspěšnou (argumentuji zde konvenčním pohledem. Jak
jsem již mnohokrát diskutoval, Ježíš neexistoval, ale byl rozštěpenou
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osobností Apollonia z Tyany, který žil v té době a byl v Římské říši
proslulým učitelem a léčitelem).

Přečtěte si:

Křesťanský podvod; Poselství Apollonia z Tyany
Damis (Timotheus) Hovoří o Apollónovi z Tyany, Pomazaném Kristu
Kdo je Ježíš, Kdo Je Sananda, Apollónius z Tyany, Kristus a Sanat
Kumara? Gnostická Diskuse

Mladé duše, které Ježíš obrátil, převzaly jeho učení a přetvořily je v
organizované náboženství podle svých potřeb. Síla lásky (1) tak byla
spojena s energií Válečníka (3). Energie duší batolat (1) byla přeměněna
na energii Umělce (2). Dějiny lidstva za posledních 2000 let lze poprvé
analyzovat a pochopit pod tímto astrálně-energetickým zorným úhlem v
jejich hloubkově-psychologické, lépe řečeno duchovní dimenzi. Lze to
shrnout několika slovy:

"Hosanna, ukřižuj ho!"

Teprve Renesance umožnila rozvinout uměleckou složku dětské duše,
která se v tomto cyklu rozvíjela přibližně 1500 let.
Tento nový způsob pohledu na lidské dějiny z hlediska duše jako
stvořitele nám nabízí nečekané vhledy a posouvá naše chápání
energetického pozadí současného evolučního skoku lidstva, který běží od
roku 1997 (počátek věku Vodnáře) na plné obrátky a v nadcházejících
letech vyvrcholí.
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Přibližně každých 2000 let dochází ke kvantovému skoku v populaci
duší na Zemi, což je podle své podstaty kolektivní přeměna energie všech
inkarnovaných lidských bytostí. Při současném Evolučním Skoku většina
mladých duší (45 %) vstoupí v rámci současné inkarnace do cyklu
dospělé duše, takže energie Bojovníka (3) se přemění na energii Učence
(4), která představuje princip asimilace a rovnováhy. Tato obrovská
energetická transformace bude zahájena změnou paradigmatu a
naprostou kolektivní nejistotou převládající populace mladých duší,
která je typická pro fázi přechodu do cyklu dospělé duše.
Nová dominantní energie Učence (4), která klasifikuje a asimiluje
všechny dosavadní zkušenosti a znalosti, se spojí s energií lásky (1), jak ji
ztělesňuje Ježíš Kristus, a vytvoří na zemi novou energetickou skladbu,
která vytvoří zcela nové společenské formy života.
V rámci tohoto procesu vstoupí dospělé duše do cyklu staré duše. Poprvé
v moderní historii lidstva bude přibližně ¼ inkarnovaných duší na Zemi
starých. Budou mít na společnost obrovský duchovní vliv, kterého dříve
nemohly kvůli svému malému počtu dosáhnout. Lidská civilizace brzy
opustí své duchovně velmi primitivní stadium historického vývoje a
vytvoří nové společenské formy založené na duchovních principech.
Tyto zásady jsou samozřejmé. Jsou to: princip lásky (energie (1) a princip
asimilace a rovnováhy (energie (4)), tedy princip duchovní intelektuality.
Kolektivní psychika a kolektivní duch (mysl) budou vyzdviženy na vyšší
úroveň vývoje a splynou v nové posílené kosmické vědomí.
Každý vývoj vede k harmonickému propojení sedmi základních energií
Vše-Co-Jest (viz také kauzální světy níže). Tento pohled se dotýká mnoha
aspektů současnosti a otevírá nespočet diskusních bodů, které zde nelze
rozebírat.

2. Simultánnost (souběžnost) Všech
Inkarnací
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Nakonec bychom měli probrat velmi obtížný kognitivní aspekt
reinkarnačního cyklu, který přesahuje naše současné pojetí prostoru a
času. Ten je zatím velmi důležitý, protože umožňuje rozpustit hranice
lidského vědomí a přiblížit ho vyššímu duchovnímu vědomí. Toto nové
poznání bude mít zásadní význam pro následné uvedení do Procesu
Světelného Těla. Jde o souběžnost všech inkarnací duše.
Z lidského pohledu se duše inkarnuje na Zemi, žije nějakou dobu v těle,
pak tělo opustí skrze zkušenost smrti a znovu se usadí v astrálních
světech, dokud se nerozhodne znovu inkarnovat. Na druhou stranu
slýcháme, že ve vyšších sférách nehrají prostor a čas žádnou roli - zůstává
tam pouze vzpomínka na tyto dimenze, která tam však nemá žádnou
platnost. Vyšší sféry jsou čistá energie. V duchovních světech se vše
odehrává současně.
Z antropocentrického hlediska nám to může být zřejmé, pokud budeme
považovat vtělení duše za události, které se odehrávají postupně
(sukcesivně). Z pohledu duše však všechny inkarnace probíhají současně.
Průměrně inteligentní člověk tento pohled odmítne přijmout, protože si
nedokáže představit, jak by mohl existovat současně v minulém i
budoucím životě. Podstata tohoto triviálního názoru spočívá v tom, že
skutečná osobnost (inkarnace) nemá žádné předchozí inkarnace:

Jen duše má předchozí a budoucí inkarnace.

Toto rozdělení je samozřejmě provedeno z pohledu aktuálně inkarnované
osobnosti. Z pohledu duše existují všechny její inkarnace současně.
Aktuálně inkarnovaná osobnost se může přiblížit ke zkušenosti duše - to
se děje prostřednictvím Evolučního Skoku Lidstva - a pak se může
účastnit života ostatních inkarnací, to znamená, že je bude vnímat přímo
a naopak. Každá inkarnace je kouskem ve struktuře duše a vede
samostatnou existenci v astrálních světech.
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Nyní, když jsme si objasnili, že současná inkarnace jako pozemská
osobnost není totožná s předchozími inkarnacemi duše - jsou to také
samostatné osobnosti - musíme si objasnit, jak všechny inkarnace
existují současně.
Již jsme objasnili, že konvenční čas a prostor jsou jedno a totéž. Z naší
omezené lidské perspektivy, způsobené zpomaleným sekvenčním
fungováním našeho mozku, vnímáme všechny inkarnace, jako by běžely
postupně v konvenčním čase (t): Jednotlivé inkarnace jsou tedy od sebe
odděleny časovými intervaly. V tomto případě jsme stejně oprávněni
tvrdit, že inkarnace duše jsou prostorově odděleny, protože jsme
dokázali, že konvenční čas a prostor jsou synonyma.
Pracujeme-li nyní s myšlenkou, že inkarnace duše jsou prostorově
oddělené, pak si snadno představíme, jak mohou existovat současně.
Předpokládejme, že by ve vesmíru existovalo několik Zemí v různých
hvězdných systémech, které jsou od sebe vzdáleny a které by byly
obydleny inkarnacemi duše současně. Tuto souběžnost bychom mohli
vnímat pouze z pohledu duše, protože ta v této simultánnosti existuje.
Mohla by okamžitě vnímat a dosáhnout všech svých inkarnací.
Jednotlivé inkarnace jsou však závislé na komunikaci pomocí světelných
signálů, které se šíří konečnou rychlostí světla c. Z 3D pohledu
jednotlivých inkarnací se rychlost světla ukazuje jako jediné kritérium
simultánnosti. Aby byla tato simultánnost zaručena, musí některé
inkarnace na některých planetách již zemřít, zatímco jiné se ještě
nenarodily, aby je světelný paprsek mohl zasáhnout ve stejném období
jejich života.
Z pohledu duše probíhají tyto inkarnace postupně, ačkoli to není
důležité, protože v astrálních světech neexistuje minulost a budoucnost,
ale pouze Věčné Nyní. A naopak: veškeré informace z 3D vesmíru, v
němž žijeme, jsou informace z minulosti, i když je vnímáme až v
budoucnosti.
Tuto skutečnost budu ilustrovat na jiném příkladu: Před pěti miliony let
explodovala hvězda (Nova). Až bude od nás jako od pozorovatele na Zemi
vzdálena tři miliony světelných let (všimněte si, že v tomto případě je pro
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konvenční čas a vzdálenost nevědomky použita jednotka času "rok" jako
"světelný rok" zároveň), uvidíme Novu nyní a viděli bychom ji i v
minulosti. Kdyby byla od Země vzdálena šest milionů světelných let, pak
bychom ji viděli až za milion let v budoucnosti. Současnost světa duší a
postupné plynutí času lze demonstrovat na Galileově gravitačním
experimentu prezentovaném v Německém technickém muzeu v
Mnichově v roce 1996, o němž jsem pojednal v této inspirativní eseji jako
součásti své populární knihy o fyzikální teorii Univerzálního Zákona
"Propedeutika":

Galileův Slavný Gravitační Experiment Posuzuje Univerzální
Zákon Pomocí Pythagorovy Věty

Abychom prohloubili naše chápání simultánnosti všech inkarnací duše,
vrátíme se k našemu příkladu s metropolitními vlaky na železniční trati.
Vlaky si pak můžeme představit jako jednotlivé inkarnace (životy) a
železniční trať s jejím okolím jako Zemi. Cestující jsou inkarnované duše,
které jsou od sebe prostorově i časově odděleny. Z jejich pohledu probíhá
jejich cesta (život) ve vlaku jako jedinečná událost.
Ve vlaku mohou cestující diskutovat s ostatními přáteli, kteří je po dobu
cesty doprovázejí, mohou trávit čas společenskými hrami, seznamovat se
s ostatními cestujícími, být k nim nepřátelští nebo přátelští, obdivovat
přírodu, získávat zkušenosti, činit nové objevy, pohybovat se ve vlaku a
cestou dosáhnout cíle.
V cílové stanici vlak (aktuální inkarnaci) opustí jako individuální duše a
zůstanou tam. Najdou další hosty, kteří vypadli z předchozích vlaků, a
pokud chvíli počkají, potkají nové hosty, kteří vypadnou z nadcházejících
vlaků. V tomto okamžiku se jejich vědomí rozšíří a uvědomí si, že všichni
jsou duchovními bratry a sestrami jedné duše.
Tuto duši můžeme také nazývat "rodinou duší" nebo "monádou duší",
protože pro naše vzdělávací účely je jedno, zda mluvíme o duši s mnoha
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inkarnacemi, nebo o společenství duší, které tvoří větší celek a má
mnohem více inkarnací.
Dokud člověk seděl ve vlaku, nic o tom nevěděl. Jakmile se na poslední
stanici spojí se svou duší, získá multidimenzionální vědomí a pozná, že
všichni cestující jsou jedním. Z pohledu duše, která vlaky zařizuje a plní
je hosty, spoluurčuje jejich cestu a vnímá je z ptačí perspektivy
prostorově i časově jako oddělené události patřící k Současnému celku železniční trati -, tu tento vhled byl od samého počátku. Pro vystupující
cestující to byla na konci cesty "chvíle heuréky".
Po sjednocení všech hostů na poslední stanici si mohou vybrat jízdu
novou vlakovou linkou a provést nové rezervace a rozdělení ve vlaku, aby
každý host mohl sbírat nové zážitky a nenudil se. Zatímco se domlouvají
nové vlaky, mohou se věnovat jiným příjemným aktivitám, například si
mohou sednout na trávník vedle stanice a uspořádat piknik nebo dát
přednost procházce v okolním lese. Nikam nespěchají, protože vědí, že
jsou nesmrtelní a mohou podnikat nekonečně mnoho takových
konečných cest.
Něco podobného si lze představit jako reinkarnační cyklus duše na zemi a
v astrálních sférách, přičemž pauzy mezi jednotlivými cestami jsou často
důležitější než samotná cesta. Inkarnace znamená odloučení od VšehoCo-Jest a odloučení je důsledkem omezeného vnímání. Ukončení
inkarnace, chápané jako smrt, znamená sjednocení se Vším-Co-Jest, tedy
s rodinou duše: je to transcendence lidského vědomí.
Níže uvidíme, že smrt je pouze jedním z možných výsledků inkarnace, což
činí hru na odloučení z lidské perspektivy věrohodnou. Jakmile je hra na
odloučení dokončena, maskování "smrtí" již není nutné.
Druhou alternativou ukončení inkarnace je Vzestup:

transformace fyzického těla v průběhu Procesu
Světelného Těla na čistou energii 7F-tvořivých sfér.
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Osobnost, která se v tomto těle rozvinula, se spojí nejprve se svou duší a
se všemi ostatními inkarnacemi duše, poté s ostatními dušemi (asi 1000)
rodiny duší a jejich inkarnacemi, až se nakonec stane
multidimenzionální osobností. Další spojení s vyššími duchovními
instancemi z kauzálních světů je možné (viz níže transliminální duše).
Jakmile inkarnovaná osobnost duše přemění své tělo a odnese si ho s
sebou do astrálních sfér, spojí se se svou duší a rodinou duší. Nyní se
může na Zemi znovu a znovu zhmotňovat v lidské podobě, kterou kdysi
byla, nebo si zvolit novou. Tento člověk pak bude mít kompletní znalost
své duševní rodiny, neboť amnézie, která je inkarnované duši vnucena při
narození, je nyní zrušena. Od této chvíle je multidimenzionální osobností
a těší se z duchovních a energetických možností, které byly dříve
přisuzovány pouze bohům.
Externalizace potenciálu duše a jeho přenesení na mytologické postavy,
kterým se říkalo "bohové", byla psychologickým kouzlem z hájemství
strachu mladé a dětské duše. Zatímco se vědomí takových nezralých
inkarnací stále více emancipovalo od duše, popíralo její existenci a
všemohoucnost jako vnitřní poznání a přisuzovalo její tvůrčí potenciál
vnějším zdrojům. Tímto způsobem mělo pouze legitimizovat emancipaci
ega od duše. Vytváření bohů tak bylo výsledkem obav nezralých duší,
které se raději podřizovaly vnějším bohům a zákonům, jež ve jménu
těchto bohů vytvářely, než aby naslouchaly vnitřnímu hlasu své pravdy. O
tom později.
Dalším užitečným modelem pro souběžnost všech inkarnací duše by bylo
následující: Jakákoli inkarnace nebo událost na Zemi je nejprve stvořena
v 7F-tvořivých sférách, než se objeví na Zemi. Originál (modrotisk) je již
přítomen, než se zhmotní na zemi jako fyzická kopie. To platí i pro
nadcházející Evoluční Skok: Je již na místě, než ho uvidíme na zemi.
Každá inkarnovaná duše je v 7F-tvořivých sférách svrchovaným tvůrcem
a nepřetržitě tvaruje minulý, současný i budoucí osud své inkarnované
osobnosti. Většina setkání a událostí na Zemi se probírá a uspořádává ve
snovém stavu během spánku, kdy astrální tělo přebývá v astrálních
sférách.
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Správný výběr událostí, které se na zemi zhmotňují, se řídí simultánním
pravděpodobnostním modelem, jehož složitost přesahuje chápání lidské
mysli. Můžeme říci tolik: model představuje obrovskou optimalizační
úlohu, funguje jako více-faktorová analýza, v níž je rozsah svobodné vůle
v inkarnovaném stavu ústřední proměnnou. Model současně generuje
četné alternativy, které se neustále mění a rekurzivně aktualizují s
ohledem na průběžně přicházející data ze Země.
V podstatě se jedná o dvě skupiny rozhodnutí: 1) významná rozhodnutí
duše, která jsou mnohem vzácnější a vždy se naplňují a 2) rozhodnutí
svobodné vůle lidského ega, která jsou mnohem častější a ne vždy se
uskuteční. Nerealizované myšlenky tvoří v tomto modelu paralelní
pravděpodobnostní světy, paralelní časové linie nebo lépe řečeno
frekvenční linie, které se pak mohou realizovat jinde. V tomto smyslu
fungují astrální sféry jako obří počítačový systém - jakýsi přímý,
interaktivní internet.
Realita, kterou zažíváme na Zemi, je tedy částí mnohem větší reality,
která se s časovým zpožděním odehrává v hmotném 3D světě. Duše
navrhuje všechny své inkarnace současně ve Věčném Nyní astrálních sfér
a nechává je na Zemi objevovat jednu po druhé. "Zesnulí" jedinci, kteří již
na Zemi nepobývají, existují a dále se vyvíjejí jako části duše v astrálních
sférách.
Osobnosti minulých beztělesných inkarnací se mohou učit od současné
inkarnace, s níž udržují přes duši nerušený energetický kontakt a činí
určitá rozhodnutí v "minulosti" nyní jiným způsobem. Každé řešení je
uloženo v paralelních pravděpodobnostních světech jako případová
studie. Tento aspekt bude podrobně rozebrán v souvislosti s pojmem
"multidimenzionální osobnost".
Souhrn všech inkarnací duše si lze představit jako kapitoly knihy, které
autor postupně přepisuje na počítači a následně je ukládá. Nyní může
kdykoli provádět editační práce na předchozích kapitolách, aby je uvedl
do souladu s aktuální kapitolou, a také měnit podobu a obsah zbývajících
kapitol, které může mít v PC uloženy také jako hrubé návrhy nebo náčrty.
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Autor totiž předem ví, jak jeho román skončí. Případné opravy probíhají
v režimu Nyní, zatímco staré verze lze uložit nebo smazat.
Tento postup je podobný postupu duše - její reinkarnační cyklus je jako
dobrodružný román, který si sama pro sebe navrhuje kapitolu po
kapitole, inkarnaci po inkarnaci; píše, přepisuje, zdokonaluje a
předělává, dokud se konečný výsledek, který je předem znám, nespojí s
obsahem knihy, pardon, s obsahem života a naopak.
Konečným cílem duše je ukončení jejího reinkarnačního cyklu a přechod
do kauzálních světů jako nová entita. Ten spočívá ve spojení celé rodiny
duší čítající více než 1000 duší se zkušeností 80 000-100 000
pozemských životů v historickém časovém rozpětí asi 10 000 let.
Inkarnační cyklus je individualizací a sjednocením zároveň, přičemž se
neztrácí žádný bit informace (informace je totéž co energie, viz zachování
energie). Představuje uzavřenou smyčku a končí tam, kde začal: duše se
odštěpuje od Všeho-Co-Jest, aby sama získala zkušenosti, a postupně se
opět spojuje s Celkem.
Konečný cíl je předem určen, pouze cesta je individuální. V tomto smyslu
je cesta cílem. Evoluce, včetně té pozemské, není cílem, ale pouze
nástrojem učení. Duše je dokonalá a žádnou evoluci nepotřebuje: žízní
pouze po zkušenosti.

Podívejte se také na tato čtyři videa o energetických a psychických
vlastnostech různých věkových kategorií duše, jak jsou popsány v této
kapitole:

Životy duší 1. část
Životy duší 2. část
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Životy duší 3. část
Životy duší 4. část

Tato kapitola byla napsána v roce 2000 a je vlastně
předjímáním scénáře konce času, který se má projevit v
tomto roce 2019 poté, co jsem se na něm podílel jako
kapitán Týmu planetárního vzestupu, PAT, po více než dvě
desetiletí, tedy poté, co jsem koncem 90. let vstoupil do
závěrečné fáze LBP, takže je velmi aktuální. Samozřejmě
bych k tomu teď mohl dodat mnohem více - na této webové
stránce je to všechno - ale o to nejde. To, co zde chci
zdůraznit, je skutečnost, že všechny budoucí reality existují
věčně v simultánnosti Všeho-Co-Jest a může je
prekognitivním způsobem vnímat jako alternativy budoucí
astrální pravděpodobnosti každý mediálně nadaný člověk.
To je hlavní téma této knihy.

George
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VI. Proces Světelného Těla a Evoluční
Skok
Na základě předchozích poznámek jsme nyní dospěli k následující
definici reinkarnačního cyklu:
Eschatologie reinkarnačního cyklu je rozvíjení a získávání svrchovanosti
lidského vědomí (mysli, psychiky a těla) jako samostatného referenčního
bodu k duši, a tedy ke Všemu-Co-Jest, za účelem sebepoznání duše a
Celku.
Oddělení duše v inkarnaci vytváří stav nedokonalosti. Skutečný vývoj
inkarnované duše, který se odehrává na historickém jevišti a pouze
nabývá podoby takového vývoje, je ve skutečnosti jejím návratem k
původní dokonalosti, jejím splynutím se Vším-Co-Jest. Cesta ke
sjednocení se může lišit v závislosti na povaze inkarnačního cyklu a
planety, ale konečný cíl je předem dán.

1. Energetické pozadí
Na základě této definice rozeznáváme, že cyklus reinkarnace se odehrává
na několika úrovních. Nejdříve máme individuální evoluci duše, která je
zachycena věkem duše. Každé stádium vývoje duše s sebou nese určité
požadavky na lidské vědomí.
Duše batolete, která se na zemi poprvé inkarnuje, je jen schopna ukojit
biologické potřeby svého těla. Není schopná vyvinout jakékoli
dalekosáhle myšlenky, představy, zájmy a akce. Podle toho se nízká
úroveň společenského vývoje populace duší skládá zejména z duší batolat
a dětských duší.
Ve skutečnosti je lidská populace namixovaná a obsahuje duše všech
věků. Jejich poměr se ale napříč historií lidské civilizace mění. Z tohoto
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důvodu se historie lidstva jeví jako série rozkvětu a úpadku podle toho,
jak vysoký je poměr zralých a starých duší, které se inkarnovaly v lidské
populaci v daný historický moment.
Na začátku doby kdy se objevil Ježíš, dokončilo mnoho duší z posledního
velkého rozesetí ne zemi svůj inkarnačí cyklus, aby se tak populace duší,
která přijde po nich, skládala z hlavní části z duší batolat a dětských duší.
To také vysvětluje následný pád Římské říše a počátek Středověku, který
je ve srovnání s klasickým obdobím Řeckého starověku v historii
považován jako doba temna.
Naše diskuze odkazuje na nynější Západní civilizaci. I když máme
dostatečné důkazy, že zde před tím bylo několik civilizací, které dokončily
svůj reinkarnačí cyklus, dosáhly kolektivních cílů a uvolnily místo novým
inkarnačním experimentům na Zemi, aby se mohly odehrát – vzpomínky
těch pokročilých civilizací jako mýty, tj. Atlantida, jsou předloženy
Platónem – budeme se zde zabývat jen současnou civilizací a
energetickými požadavky pro jeho evoluci.
Zrod nového sebe-vědomí ve 3D časoprostoru lze porovnat pouze ke
zrodu zcela nového vesmíru. Energetické požadavky a následky jsou tak
komplexní a vyžadují tak sehranou koordinaci všech 7F-tvůrčích sfér, že
jsou velmi daleko za hranicí naší lidské vědomosti a představivosti (jako
duše Elohim a stvořitel nové Zlaté Galaxie a 5D Gaii, jsem získal
v následujících 18-19 letech od doby, kdy jsem napsal tuto knihu mnoho
náhledů do mé tvůrčí práce nových světů skrze přímé zkušenosti a skrze
mé osobní zprávy od Elohim, naší monády).
Vývoj lidského vědomí, jak jej nacházíme v tomto okamžiku a jak jej
teprve poznáváme, je výsledkem historie inkarnací, která začala asi před
sto tisíci lety na Zemi a byla již spojena s výdobytky minulých civilizací. V
tomto případě nemám na mysli takové společenské výdobytky, jako je
architektura, inženýrství, stupeň organizace a obřady, které zajímají
většinu esoteriků, ale energetickou síť, kterou tyto civilizace vyvinuly a
dodaly na Zemi, aby se současná civilizace na této planetě mohla
rozvinout.
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Existují například místní, geograficky izolované civilizace, které byly
založeny kolektivními inkarnacemi kompletních rodin duší, tj. celá
rodina více než tisíce duší se inkarnovala do jednoho lidského těla.
Takové civilizace existovaly na základě spřízněných společenství duší.
Tento druh kolektivní inkarnace je snáze snesitelný, protože stupeň
oddělenosti je mnohem nižší než v současnosti, kdy jediná duše obývá
jedno tělo. Kdyby tato kolektivní forma inkarnace na Zemi neexistovala,
současný inkarnační experiment založený na individuálních duších by
vůbec nemohl být možný.
Inkarnace rodiny duší nebo několika duší v jednom těle pozvedne člověka
na vyšší frekvenční úroveň. Lidský jedinec, který takto ožije, má mnohem
větší duchovní síly a energetické možnosti než běžný člověk, představující
inkarnaci jedné duše.
Tento druh kolektivní inkarnace se nazývá "transpersonální duše" a
odpovídá energii Kněze (6). V dnešní době se využívá velmi zřídka, pouze
tehdy, když rodina duší přijímá na Zemi zvláštní úkoly. Nejznámější
transpersonální duší žijícího člověka v současnosti je Sai Baba v Indii
(zemřel později), o němž bylo napsáno mnoho knih.
Mnohé zkušenosti dřívějších civilizací byly propojeny v energetické síti
astrální roviny Země - na úrovni 7F-stvoření, která je energeticky nejblíže
3D časoprostoru Země a je také známá jako "4. astrální dimenze". Tam
byly uloženy a na požádání je bylo možné velmi snadno získat zpět. Část
těchto informací byla současné civilizaci poskytnuta v různých obtížných
obdobích společenské transformace. Pouhá představa složitosti takových
energetických interakcí by každému člověku okamžitě "vygumovala
mozek".Pochopit je lze pouze v duchovních světech v beztělesném stavu a
za přítomnosti rozšířeného vědomí.
Tyto aspekty na tomto místě uvádím proto, abych čtenáři rozšířil úhel
pohledu na energetické pozadí reinkarnačního cyklu v 3D časoprostoru
Země, protože současná esoterická literatura se zaměřuje především na
bezprostřední karmické a individuální aspekty reinkarnačního cyklu a
nevěnuje pozornost celkovým organizačním předpokladům pro realizaci
kolektivního inkarnačního cyklu s myriádami duší na jedné planetě.
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Tento zastřešující přístup je zásadní, protože nám dává vodítko k
nadcházejícímu Evolučnímu Skoku, který je jak kolektivním, tak
individuálním energetickým jevem. Zejména analýza úzké provázanosti
mezi individuální duší a kolektivním vědomím má v tomto ohledu
zásadní význam. Abychom to pochopili, musíme se opět uchýlit k
energetickým charakteristikám věku individuální duše.
Vtělení duše do těla je spojeno s amnézií, která není ani úplná, ani stálá.
Je proměnlivá a závisí jak na biologickém věku osobnosti, tak na věku
duše.
Novorozenci mají do značné míry neomezený kontakt s duchovními
světy, i když, nebo právě proto, že to jejich rodiče a dospělí přehlížejí,
nebo to většinou popírají. Intenzita tohoto kontaktu se od pěti let věku
pomalu snižuje a vrcholu dosahuje v prvním předpubertálním období
latence (11-12 let). V téže době se začíná formovat zralá osobnost jako
ego.
Od dospívání až po zralost musí být lidská entita konfrontována s
vnějšími výzvami společnosti. V tomto období musí být spojení s duší
velmi tiché - veškerá pozornost mysli a psychiky je věnována zvládání
životních úkolů a hromadění existenciálních zkušeností.
V současné době se však rodí mnoho starých a zralých duší (od roku
1988), které mají geneticky otevřenější kanál ke své duši a vyšším sférám
a tuto mediální schopnost si zachovávají i v dospělosti. Tato je to možné,
protože přicházejí na energeticky změněnou Zemi, která od roku 1987
(první harmonická konvergence) vstoupila do své nejintenzivnější a
závěrečné fáze Evolučního Skoku.
Spojení s duší se dramaticky zvyšuje ve zralém věku, zejména po 4.
dekádě, kdy jedinec nashromáždil dostatek zkušeností, aby rozpoznal
iluzorní povahu lidských institucí a aktivit, a je psychologicky připraven
distancovat se od starých kolektivních přesvědčení.
Podobnou křivku amnézie lze pozorovat i během různých věků duše.
Duše batolete se těší do značné míry nerušenému spojení s duchovními
světy. Protože je ze všech inkarnovaných duší nejnepokojnější, cítí se
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nespravedlivě vyhozena do chladného krutého světa trojrozměrnosti a
zvládá jen minimální požadavky pozemské inkarnace, aby přežila.
Dětská duše ztrácí, stejně jako dítě po pátém roce života, stále více
spojení s vnitřní pravdou. Její pozornost se zaměřuje na vnější svět, který
opatrně zkoumá a začíná si ho krok za krokem podmaňovat. Jakákoli
fyzická a duševní aktivita za účelem zkoumání vnějšího světa je
podporována příslušnou duševní vlnou, která vychází přímo z duše a
kterou inkarnovaná entita vnímá jako životodárnou sílu.
Jakýkoli druh nepohodlí, pomalosti a uzavřenosti, které jedinec v
určitých chvílích pociťuje, lze vysvětlit stažením této síly. Jen velmi málo
starých duší si uvědomuje tyto energetické přílivy a odlivy duše a
přizpůsobuje se jejich rytmu, přičemž překonává svou strukturu strachu,
která je určována nutkáním vykonávat všechny druhy lidských činností v
zájmu přežití. Dětské duše nevnímají tyto podněty vědomě, ale řídí se
tímto přirozeným rytmem potěšení a nechuti mimovolně, instinktivně.
Dětská duše začne tento rytmus životodárné síly vycházející z duše
přehlížet. Proto jsou takoví jedinci často nesoustředění, podráždění,
snadno a trvale nešťastní, aniž by věděli proč. Jsou jako malé děti, které
se dostanou na hranice svých fyzických sil a nevědí, jak se vypořádat se
svou únavou a podrážděností. Takové duše si volí převážně chráněné
životní životopisy a opatrně přistupují k výzvám pozemského života.
Stejně jako malé děti potřebují neporušené a zvládnutelné prostředí - ve
velké rodině nebo v tradičních společnostech s nízkou sociální
dynamikou a pevnými vztahy. Protože v takových zemích je dětská
úmrtnost v důsledku nedostatečné lékařské péče velmi vysoká, mají
jistotu, že mohou předčasně opustit zemi, pokud se nedokážou vyrovnat s
nástrahami svého vtělení.
V mnoha zemích třetího světa žijí převážně dětské a batolecí duše. O této
skutečnosti svědčí například vysoký výskyt AIDS v sedmi afrických a
asijských zemích. Ve vyspělých zemích je vysoký podíl dětských a
kojeneckých duší mezi venkovským obyvatelstvem, které je zpravidla
nejkonzervativnější.
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Maximální amnézie je pozorována u mladých duší, které jsou také
nejochotnější popírat existenci Vyššího Já. Chce vědět, čeho může
dosáhnout ve 3D časoprostoru. Jako nositelka energie Bojovníka chce
bojovat a manipulovat s hmotou a lidmi a často projevuje zbrklou
odvahu, která jí může přinést i mnoho zásluh. Odvrácenou stranou mladé
duše jsou vlastnosti, které můžeme pozorovat i u bezohledného,
lehkomyslného mládí.
Jedinci s mladou duší jsou většinou zdraví a zřídka trpí nemocemi a
fyzickými neduhy, i když nedbají na požadavky svého těla. Tato
robustnost je žádoucí a naprogramovaná duší. Tělo mladé duše je z
nejhustších energetických vrstev a je obaleno nejnižšími frekvencemi
strachu, které umožňují optimální přizpůsobení pozemským podmínkám
odloučení na úkor dimenze duše a zároveň brání prožívání vnitřních
rozporů.
Kvůli této specifické energetické konstrukci jsou mladé duše nepřístupné
(žáruvzdorné) transcendentálnímu poznání a vehementně popírají
vnitřní hlas pravdy. Protože jsou zaměřeny na společenský úspěch,
obávají se jakéhokoli osobního selhání. Když mladá duše zbohatne, vždy
se obklopuje bohatými a úspěšnými lidmi stejného věku duše.
Neúspěšnými mladá duše z celého srdce pohrdá právě proto, že její 4.
srdeční čakra je v tomto věku duše ještě uzavřená, a ochotně jim dává za
vinu svůj neúspěch. Poražení a neúspěšní jsou vyloučeni. Společenská
angažovanost je velmi slabá.
Vhodný model studia života a chování mladých duší nabízejí předměstí
bohatých a zámožných občanů. Citový tlak na uzavřenost vůči nejistému
vnějšímu světu lze velmi přesně odhadnout podle výšky živých plotů
kolem jejich domů. Nejvyšší živé ploty najdeme v okolí Mnichova,
například v Grünwaldu - předměstí milionářů. Obyvatelé Starnbergu,
dalšího místa milionářů s nejvyššími příjmy v Německu, nedávno
úspěšně odmítli schválit výstavbu sociálních domovů pro seniory na
území své obce, protože se cítili být rušeni ve svém klidu.
Když se mladé duši nedaří, vždy hledá příčiny svého neúspěchu v jiných
lidech nebo považuje své neštěstí za zlý osud. Nezná individuální milost,
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soucit ani lásku a řád společnosti přenechává bezcitnému zákonu a jeho
hlídacím psům. Zkušenost, kterou mladá duše učiní, odpovídá stupni její
amnézie. Protože vnitropsychická dimenze zůstává jejímu povrchnímu
každodennímu vědomí skryta, není obvykle v plánu její duše prožívat v
životě situace, které ji zmatou a vyvolají v ní vnitřní pochybnosti, nebo ji
vyburcují k boji proti nespravedlivým společenským normám a k
projevení občanské odvahy.
Mladá inkarnovaná duše si spíše užívá života nekritického
přizpůsobování a konformismu podle Amerického hesla: "Je neslušné být
jiný", dobývání, čistého společenského úspěchu a ke konci cyklu
společenského neúspěchu.Svůj život považuje za vzestupnou spirálu, v
níž se zvyšování kvality vždy měří větším množstvím hmotných a
finančních statků. Mladé duše dávají přednost důsledně hladkým,
materialisticky orientovaným životopisům, které od nich nevyžadují
žádné hluboké citové konflikty. Tyto prožitky zůstávají vyhrazeny pro
cyklus dospělé (zralé) duše.
Na tomto místě je důležité zdůraznit, že každá duše plánuje a koordinuje
svůj život na Zemi podle vlastní svobodné vůle ve spolupráci s ostatními
mladými dušemi, které chtějí na Zemi zažít podobné příznivé podmínky.
Život mladé duše není o nic méně cenný než život staré duše. Mladá duše
na jeho konci učiní nejrůznější zkušenosti, které stará duše učinila také
na konci svého inkarnačního cyklu.
Z vertikálního hlediska by tento aspekt měl být jasný. Z horizontální
perspektivy současné inkarnace však mají zralé a staré duše co
přežvykovat současné nepřátelské životní podmínky, které byly nastoleny
a diktovány většinou mladých duší. Následující videa vynikajícím
didaktickým a názorným způsobem pojednávají o specifických psychomentálních charakteristikách pěti věkových kategorií duší a o tom, jak se
projevují ve společnosti (viz také předchozí kapitola):

2. Energetický Vliv Ježíše na Inkarnační
Historii Země
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Dějiny lidstva v posledních dvou tisících letech určovaly potřeby mladých
duší, které od té doby tvořily většinu. Na jeviště dějin vstoupily s
příchodem Ježíše Krista, jehož posláním bylo zahájit přestoupení
dětských duší, které byly v té době ve většině, do cyklu mladých duší (Jak
jsem psal v předchozí kapitole, v této knize argumentuji z konvenčního
hlediska a předpokládám, že Ježíš skutečně existoval, a to pro
zjednodušení jinak velmi složitého tématu, a záměrně opomíjím
skutečnost, že Ježíš Kristus je mýtus, Křesťanská sága, založená na životě
Apollonia z Tyany, který byl slavným duchovním učitelem v Římské
říši a žil ve stejné době, v jaké podle autorů Evangelií, ať už to byl kdokoli,
žil Ježíš, a to nejméně o jedno století, nejspíše o dvě století později; viz
také níže).
Po ukřižování, které bylo zážitkem blízkým smrti, mohl vzestoupit a
proměnil se v multidimenzionální osobnost. Již za svého života
dokončil Proces Světelného Těla - proto tolik zázraků uzdravování, které
mohl díky své nadřazené energii provádět. Zde mám na mysli křesťanský
mýtus, který je energeticky na Zemi stejně reálný jako skutečný příběh
dvou entit, Ješuy a Apollonia z Tyany, jejichž životopisy byly použity
Orionskou říší k vytvoření mýtu o Kristu jako kompozitu, aby ještě více
ohlupovaly Křesťanské lidstvo. Jeho ukřižování bylo pouze divadelní
hrou, kterou zinscenovaly astrální sféry, aby naplnily předpovědi proroků
ve Starém zákoně a zapůsobily tak na prosté mysli dětských duší té doby.
Ježíšův obrovský vliv nesouvisí ani s jeho ukřižováním, ani s krátkým
časovým úsekem, v němž kázal. Také za svého života nebyl příliš známý
ani ve své vlasti. Jeho obrovský vliv na dějiny lidstva, který trvá dodnes a
přivádí mnoho lidí v úžas, je dán jeho energickou misí jako
mnohorozměrné osobnosti po ukřižování, která ve své nejintenzivnější
fázi trvala přibližně 400 let po celou dobu církevních koncilů. Stal se tak
transliminální duší. Tomuto pojmu je třeba věnovat zvláštní
pozornost, protože hraje v nadcházejícím Evolučním Skoku významnou
roli.
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Ježíš byl ve své poslední inkarnaci (7. úroveň) starou duší. Byl poslední
duší své rodiny duší, svého kmene duší (sedm rodin duší) a svého svazu
duší (7x7 rodin duší). Většina rodin jeho duševního svazu již opustila
světy duše 5. dimenze, kde duše přebývají, dokud jsou ještě v cyklu
reinkarnace, a spojila se s novými entitami v mateřských kauzálních
světech. Ukončení reinkarnačního cyklu rodiny duší vždy končí spojením
všech duší do nové entity. K této přeměně dochází po důkladném
zhodnocení právě ukončeného inkarnačního cyklu, které vede ke sloučení
všech inkarnačních zkušeností.Výsledkem je obrovské zvýšení frekvencí,
které umožní vstup rodiny duší jako monády do kauzálních světů (9. až
12. dimenze).
Kauzální světy jsou nezávislou dimenzí 7F-tvůrčích úrovní, které mají
vyšší frekvenci než energetické spektrum úrovní duše, jež jsou v té či oné
podobě stále zapojeny do reinkarnačního cyklu.
Kauzální světy jsou nezávislou dimenzí 7F-kreačních úrovní, které mají
vyšší frekvenci než energetické spektrum úrovní duše, jež jsou v té či oné
podobě stále zapojeny do reinkarnačního cyklu. Kauzální světy již nejsou
tak úzce spojeny s fyzickým 3D časoprostorem, jako je tomu v případě
astrálních sfér duší, které jsou stále v cyklu reinkarnace.
Přesto kauzální světy vysílají přibližně každých 2000 let na Zemi svého
zástupce, který plní energetické poslání. Takovým zástupcem byl Ježíš.
Po svém ukřižování dokázal transformovat své tělo a přenést ho do
vyšších sfér prostřednictvím transmogrifikace (kosmického vzestupu,
transfigurace). Stal se tak multidimenzionální osobností. Během této
transformace mohl rozpustit hranice své pozemské osobnosti a vědomí,
protože mohl získat přístup k veškerým zkušenostem a znalostem své
duše a svého kmene duší.
Poznání a energie, které od nynějška přijímal, obsahovaly také duchovní
prvky z kauzálních světů, které byly Ježíšově rodině duší cizí a které on
sám v této podobě neznal ze svých pobytů ve snovém stavu v astrálních
světech 5. dimenze. Tělo lidské bytosti s Ježíšovým jménem se stalo
nádobou pro obrovské kosmické energie kauzálních světů, které od
nynějška mohly na Zemi působit jako Kristovo vědomí.
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"Nanebevzatý Kristus" se stal transliminální duší, která se osvobodila
od omezení prostoru a času. Taková duše je spojena s mocnou energií
Krále (7). Ve skutečnosti transliminální duše zastupuje všech sedm
energií, které se spojují v kauzálních světech.
Ježíš se dokázal materializovat a dematerializovat na libovolném místě, a
tak přímo působit na lidi rané křesťanské éry. Mohl také velmi účinně
působit prostřednictvím telepatie a snů na protagonisty raně Křesťanské
církve, jako byl například Pavel. Tomuto všudypřítomnému působení
Kristova vědomí lze přičíst i myšlenku "Ducha svatého" jako zázraku z
Letnic.
Světelný vzhled Ježíše byl převodníkem energií kauzálních světů, které
přinášel inkarnovaným bytostem na Zemi s pomocí své rodiny duší, jež
musely v astrálních sférách čekat na své konečné spojení a přechod do
kauzálních světů, dokud ještě setrvával na zemi. Všichni takzvaní "svatí"
v církvi přijímali jeho energetický vliv v podobě inspirace, závětí, snů
nebo vizí. Ježíš se mnoha lidem zjevoval také přímo ve svém krystalickém
světelném těle.
Každý, koho se jeho energie dotkla, se obrátil a otevřel kosmické lásce a
pocitu milosti, který byl do té doby znám pouze teoreticky, ale nebyl
praktikován. Lidé nedokázali rozeznat Ježíše od smrtelného člověka.
Účinek transliminální duše spočívá především v jejím okamžitém
přenosu astrální energie. Astrální pole multidimenzionální osobnosti
otevírá všechny čakry inkarnované bytosti, která se náhodou nachází v
její blízkosti. Tento účinek může daná osoba prožívat jako extázi nebo
stav milosti. Stejného účinku lze dosáhnout i astrálním energetickým
působením na dálku, vyvolaným kauzálními světy.
Takzvané "duchovní osvícení", které hraje ústřední roli v křesťanském
náboženství a které prožívali někteří mystikové a světci v pokročilém
věku duše, je takovým energetickým procesem, který vede k dočasnému
otevření všech tělesných čaker (viz kapitola IX). Inkarnovaná bytost tak
zažívá obrovské emocionální vzrušení, které rozpouští hranice její
psychiky a mysli.
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Člověka ve stavu duchovního prozření zaplavují astrální síly lásky, které
ho emocionálně i hluboce smyslově rozrušují a připomínají mu jeho
skutečnou existenci nesmrtelné duše. Pozemská osobnost během takové
epizody prožívá stav bezpodmínečné milosti z uvědomění, že je
nesmrtelná jako její duše a že její domnělí nepřátelé na zemi jsou sestry
a bratři její duše, s nimiž je navždy spojena láskou.
Jedním slovem, proces náhlého duchovního osvícení představuje masivní
ústup amnézie. V tomto stavu mohou inkarnované lidské bytosti pobývat
na svém současném stupni energetického vývoje světelného těla jen
krátkou dobu, protože astrální energie, které během tohoto prozření
přijímají, jsou nesmírně intenzivní a mohou spálit jejich fyzické nádoby.
Tato událost však do jejich mysli vtiskne trvalé vzpomínky, které navždy
promění strukturu jejich osobnosti.
Na základě této zkušenosti vznikly nejdůležitější mystické a křesťanské
spisy: Byly to duševní snahy vyjádřit slovy nepopsatelné. I zázrak Letnic
byl takovým kolektivním zjevením, při němž si účastníci mohli náhle
vzpomenout na své staré inkarnace a jazyky a poznávali se navzájem z
předchozích životů (jako je tomu u mnoha členů PAT v současném Konci
Času). Vzpomínky na takové energetické zážitky na úrovni duše jsou
látkou, z níž vznikají náboženství a následně tuhnou do nesmyslných
rituálů.
Bezprostřední energetický účinek transliminální duše, která je nositelem
kauzálních energií, tak odpovídá energetickému účinku vedoucímu k
prozření a náhlému osvícení. Osvícení je tedy čistě energetický proces a
nemá nic společného s náboženstvím. Náboženství jsou možnou
antropocentrickou interpretací této svaté zkušenosti. V tomto smyslu
není ani svaté, protože pojem "svatosti" je rovněž pozemský. Z pohledu
vyšších sfér neexistuje ani svatost, ani náboženská mystika, ale jen čistá
energie.
To je velmi důležité zjištění, protože Proces Světelného Těla lze popsat
jako "osvícení na splátky", kdy skutečné prozření přichází až s vzestupem
a blaženým splynutím se Zdrojem. Tento druh kosmické zkušenosti nelze
měřit pozemskými měřítky - je nekonečně intenzivnější.
Proces
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Světelného Těla tedy nemá nic společného se současným Křesťanstvím pouze zahajuje jeho poslední dějství známé jako "Druhý Příchod Krista".
Světelné tělo transliminální osobnosti je nesmrtelné a nepotřebuje jídlo
ani sex. Kvůli svým vysokofrekvenčním vibracím nemusí být pro každého
viditelné. Energie transliminální duše, která se představuje jako lidská
bytost, zmírňuje úzkost přítomných a urychluje jejich život. jejich
energetickou transformaci. V její přítomnosti se inkarnované duše
dostávají do kontaktu se stavem náhlého duchovního osvícení, které je
spojeno s dočasným zrušením amnézie. Tuto schopnost projevují pouze
některé dospělé a většina starých duší.
Energii transliminální duše vnímají všechny mladé a nezralé duše jako
krajně rušivou a nepříjemnou, protože zesiluje vnitřní rozpory v jejich
povahách. Proto temné bytosti nenávidí světlo. Takové duše nemohou
přímo těžit z energetického působení transliminální duše.
Proto se kolem ní vytváří skupina adeptů, kteří tlumočí a rozvádějí
působení a učení transliminální duše do slovní podoby, kterou mohou
pochopit a přijmout mladší duše. V tomto smyslu působí transliminální
duše na Zemi jako multidimenzionální osobnost. V tomto případě
představuje kruh adeptů její osobní multidimenzionalitu, která se může
skutečně rozvinout pouze ve vyšších astrálních sférách.
Na otázku, zda je každá multidimenzionální osobnost zároveň
transliminální duší, tj. nese také energie kauzálních světů, nelze v tuto
chvíli jednoznačně odpovědět. Moje intuice mi říká, že mohou existovat
multidimenzionální osobnosti, které jsou osvobozeny od omezení
prostoru a času jak na Zemi, tak v astrálních světech bez podpory energií
z kauzálních světů. V konečném důsledku je takové rozlišování
nepodstatné, protože všechny systémy jsou U-sety Všeho-Co-Jest.

3. Důvody pro Evoluční Skok a Proces
Světelného Těla
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Jaké jsou důsledky této diskuse pro nadcházející Evoluční Skok
lidstva?
Proces Světelného Těla, který se v současnosti tak či onak vztahuje na
všechny inkarnované duše, způsobuje zvýšení tělesných frekvencí, které
odpovídají věku duše a jsou zakódovány v plánu duše pro tuto inkarnaci.
Zralé a staré duše jsou ve vývoji duše mnohem pokročilejší než zbytek
populace a budou přímo prožívat Proces Světelného Těla. Batolecí,
dětské a mladé duše, jejichž těla jsou obklopena hustými
nízkofrekvenčními vrstvami, budou Proces světelného těla prožívat
především jako zásadní změnu hodnot. Tento mentální posun je
doprovázen pomalou degradací nejhustších vrstev strachu. U všech
starých duší (indigových a krystalických dětí) byly tyto vrstvy podstatně
odstraněny. Protože vibrují vyššími frekvencemi, mohou mnohem lépe
vstřebávat energie Procesu světelného těla, který je neustálým
zvyšováním frekvence, a mnohem rychleji transformovat svá těla na bázi
uhlíku na krystalická světelná těla.
Tento proces je individuální a mohou se vyskytnout odchylky od tohoto
pravidla. Mohou se objevit nové blokády nebo se staré blokády mohou
posílit negativními mentálními postoji (strachem) vůči procesu, které ho
mohou zastavit. Takové osoby pak musí svou inkarnaci ukončit dříve,
např. zemřít na různé nemoci, a později se o to pokusí znovu.
Proces Světelného těla je ústředním energetickým fenoménem
Evolučního Skoku lidstva na Zemi, který zahrnuje ještě další dalekosáhlé
kosmické energetické procesy, k nimž intenzivně dochází od roku 1987.
V roce 1999 se všichni lidé na Zemi nacházeli přinejmenším ve třetí fázi
Procesu světelného těla, který lze pro didaktické účely rozdělit do
dvanácti po sobě jdoucích kroků (fází), ačkoli tyto kroky probíhají ve
skutečnosti souběžně a nemají žádný praktický význam. Vzestup je
možný až po dokončení jedenácté fáze Procesu Světelného Těla (pozn. 1).
Pro další podrobnosti k tomuto tématu doporučuji channelovanou knihu
"Co je Světelné tělo" od Tashira Tachi-rena, která obsahuje populárně112

technický úvod do tohoto procesu. V tomto krátkém popisu bohužel
nejsou probrány psychické a somatické aspekty Procesu Světelného Těla,
které podle mých zkušeností vystupují do popředí a představují pro
zúčastněnou osobu největší překážky.Tyto klinické aspekty by měly být
rozpracovány individuálně v diskusích s pokročilými osobnostmi (jako
tomu bylo v případě členů PAT na této webové stránce o jedenáct let
později. Tato kniha už vlastně není aktuální, protože energetický pokrok,
který PAT přinesl Gaii a lidstvu, je tak hluboký, že navždy změnil
energetickou situaci na Zemi. Tato webová stránka je plynulou kronikou
planetárního a individuálního procesu vzestupu od roku 2011 a je
jedinečná ve světové literatuře).
Na tomto místě je třeba jasně říci, že pouze staré duše, které se nacházejí
na sedmé úrovni svého starého cyklu duší a jsou ve své poslední
inkarnaci, získají schopnost ukončit současnou inkarnaci kosmickým
vzestupem. Podle hrubých odhadů je v současné době na Zemi
inkarnováno asi dva až pět milionů starých duší na sedmé úrovni, z nichž
jen zlomek dosáhl biologického věku, aby mohl během příštích deseti let
vzestoupit (Od léta 2001, kdy byla kniha dokončena, do roku 2012, kdy
první vlna kandidátů vzestupu, v podstatě PAT, skutečně vzestoupila do
5D během hvězdné brány 12.12.12 - 12.21.12. V té době se tedy jednalo o
poměrně dobrou předpověď).
Apokalypsa (řecky: zjevení, odhalení) evolučního skoku bude zahájena
prvním vzestupem vhodné osoby. V Bibli je tento proces ohlášen jako
"Druhý Příchod Krista" (Řecky: parousia). Tato osoba bude
transliminální duší a bude na Zemi vykonávat své poslání jako zástupce
kauzálních světů. Jeho příchod vyvolá mentální revoluci na kolektivní
úrovni a zásadní změnu paradigmatu ve společnosti.
Materialistická evoluční doktrína bude odmítnuta jako falešná a nakonec
bude přijata priorita Ducha nad hmotou. Věda, náboženství, filozofie a
etika se ponoří do největší krize své identity v moderních dějinách
lidstva. Staré názory populárně pseudovědeckého charakteru budou
rychle opuštěny a nahrazeny novým Weltanschauung (světonázorem)
teorie Univerzálního Zákona. Staré vzorce chování, které se poměrně
obtížně mění, již "lapají po dechu" a plodí mnoho individuálních tragédií.
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Protože náš materiální svět je zrcadlovým obrazem našich představ, v
důsledku této změny paradigmatu se zhroutí a bude nahrazen novými
společenskými formami a normami (vnějšek jako vnitřek, vnitřek jako
vnějšek). Skončí zejména současný ekonomický a politický řád. Fyzické
principy, jako je vláda, finance, výrobní a mocenské monopoly,
konkurence, státní rozdělení atd., na nichž je založena současná
společnost, budou nahrazeny skutečně duchovními principy.
Je snadné si uvědomit, že tyto změny se dotknou především mladých
duší, které budou transformovány vzestupem první multidimenzionální
osobnosti v cyklu dospělé duše.
Populace mladých duší si vytvořila soubor kolektivních přesvědčení a
dogmat, která přesvědčivě reprezentují jak politici a podnikatelé, tak i
jejich přisluhovači ve vědě a kultuře. Protože tato přesvědčení, s
výjimkou několika outsiderů, zatím nejsou zpochybňována širokou
veřejností - o to se stará mocenské postavení mladých duší ve společnosti
-, budou uznána za falešná až poté, co dojde k oficiálnímu vystoupení
nové transliminální duše.
Nová transliminální osobnost bude prokazovat energetické možnosti
duše, jako je teleportace, bilokace, telepatie, energetické léčení,
překonávání prostoru a času, současná existence ve více dimenzích atd.
Mnoho mladých duší však odmítne přijmout pravou podstatu lidské
existence a předčasně opustí tento svět. Ostatní radikálně změní svůj
pohled na svět a začnou se otevírat vlivům duše.
Toto odstranění omezení vědomí je vždy doprovázeno nespokojeností se
současným stavem věcí, což znamená zhroucení společenských struktur,
které byly vybudovány mladými dušemi a určeny pouze pro jejich
omezené potřeby. Žádná struktura nemůže vydržet déle, jakmile ji lidé
začnou kolektivně zpochybňovat, protože postrádá duchovní sílu, která ji
udržuje jako matrix ve 3D nebo jiné vyšší dimenzionální realitě.
Vnější svět je pouze projekcí vnitřně-duševní dimenze.Protože vnější
realita a vnitřní svět jsou propojeny v uzavřené smyčce, takže vnitřní
obrazy se promítají ven a zhmotňují se jako předpojatá realita, která zase
určuje lidské vědomí, je jakákoli vnitřní duchovní transformace lidstva
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vždy spojena s vnější. Pro mnohé, kteří lpí na starých představách, bude
mít tato proměna podobu apokalypsy, zatímco negativní konotace tohoto
slova budou ve skutečnosti prožívat jako individuální katastrofu.
Lidé, kteří se této změny nemohou dočkat a potvrzují její nezbytnost
(jako členové PAT), budou nástup Evolučního Skoku prožívat jako
extatickou událost, kterou ve skutečnosti je. Ti, kdo "v předvečer"
(Turgeněvův román) potopy budou zmučeni a ochromeni svou úzkostí,
budou tuto vnitřní skutečnost prožívat jako vnější kataklyzmatickou krizi.
Tato psychologická dichotomie v lidských očekáváních dočasně rozdělí
osud lidstva. Tento důležitý proces na Konci Času je výslovně
předpovězen v Novém zákoně:
"Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne,
kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila
všecky – takový bude i příchod Božího syna. Tehdy budou dva na poli,
jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude
přijata a druhá zanechána. (Matouš 24, 38-41)."
Jaké změny v tomto procesu zažijí zralé duše? Abychom to pochopili,
musíme mít na paměti potřeby cyklu dospělých duší. Zatímco mladá duše
se obvykle těší pevnému zdraví, zkušenost křehkosti a pomíjivosti
lidského biologického těla je vyhrazena zralé duši, která má nyní odvahu
zkoumat existenciální limity této strachem zatížené reality.
Toto zjištění až příliš jasně ukazuje, že nemoci nejsou v žádném případě
technickým selháním těla, jak se v současnosti v medicíně předpokládá,
ale záměrnou zkušeností duše. Obecně jsou nemoci projevem duševních
strachů, které mysl nevnímá přímo a musí se z tohoto důvodu projevovat
na somatické úrovni. Jsou učebním nástrojem duše, jímž trénuje lidskou
mysl a psychiku, aby z této cenné zkušenosti s lidskými stavy zatíženými
strachem mohly naopak těžit a růst.
Z tohoto důvodu lze chronické onemocnění zcela vyléčit pouze tehdy,
když se změní mentalita bytosti a lekce zakotvená v plánu duše je
dostatečně osvojena. Zatímco je dospělá duše konfrontována se svou
nemocí, učí se zvládat své strachy a suverénně se s nimi vyrovnávat.
115

Mladá duše je takových zkušeností zpravidla ušetřena, protože na
konfrontaci se svými vnitřními strachy není připravena. V této oblasti je
svobodná vůle člověka obdařena širokým rozpětím možností volby, které
lze redukovat na dvě základní alternativy - inkarnovaná bytost se může
pouze vědomě, případně podvědomě rozhodnout, zda prožije stav zdraví,
nebo nemoci. Ukazatelem je v obou případech úroveň strachu, který se
promítá na somatické úrovni a projevuje se jako nemoc.
Z tohoto důvodu v současné době mnoho zralých duší zažívá nárůst a
hromadění různých nemocí, které tyto lidi postihují doslova "z čistého
nebe", takže mohou být vytaženi z běžného "lidského provozu". Dospělá
duše touží včas dokončit své karmické úkoly v oblasti fyzického těla, než
dojde ke skutečnému Evolučnímu Skoku, a získat tak cenné zkušenosti,
které jí umožní vstoupit do cyklu staré duše se zcela jinými požadavky.
Tyto nemoci mají dvojí funkci: jednak jsou součástí plánu duše, takže se
"nemocným" lidem dostane společenské nápravy, aby se odpoutali od
práce a každodenních povinností doma a začali přemýšlet o sobě a o
okolním světě, aby se mohli duševně připravit na nadcházející Evoluční
Skok. Také dostanou příležitost překonat své hluboce zakořeněné strachy
a psychicky posílit svou psychiku. To má pozitivní vliv na Proces
Světelného Těla. Naštěstí mnoho zralých duší tuto zkušenost jako
příležitost neuznává a snaží se záměrně zabránit svému duchovnímu
růstu v průběhu tohoto procesu tím, že tvrdošíjně lpí na svých starých
navyklých halucinacích.
Staré duše jsou již dlouho na duchovní cestě vývoje. Mnohé staré duše
(indigové), které jsou v současnosti i biologicky staré (nad 50 let), jsou
průkopníky Evolučního Skoku. Posloužili lidstvu v jeho nejtemnějším
období od druhé světové války tím, že svými vysokofrekvenčními
energetickými poli mlčky podpořili transformaci Gaii a lidstva. Mnohá z
těchto hvězdných semínek se vydala na cestu v plné osamělosti.
Jejich přínos nelze z pozemského hlediska náležitě ocenit. To je možné
pouze v mimotělním stavu v astrálních sférách. Někteří z nich jsou na
konci svých fyzických sil a pomalu ztrácejí víru v dlouho očekávanou
změnu. Takovým lidem tato Gnóze, o níž by měli společně diskutovat,
116

prospěje nejvíce. Pobyt ve společnosti stejně smýšlejících starých duší jim
dodá odvahu a zvýší jejich frekvence, aby mohli zažít oficiální zahájení
tohoto procesu Prvním Vzestupem (Tento scénář, který jsem
předpověděl před 18 lety v roce 2001, se uskutečnil v roce 2011, KDYŽ
jsem spojil členy PAT kolem této webové stránky a společně jsme otevřeli
hvězdnou bránu 11.11.11, která zaručila úspěch planetárního vzestupu a
vzestup části lidstva, který byl do té doby dosti nejistý).
První člověk, který vzestoupí, bude multidimenzionální osobnost a
transliminální duše. Zasimiluje pozemské zkušenosti a úspěchy lidstva a
spojí je do nového učení, které bude v souladu s Duchem 7F-tvůrčích
sfér. Pozemský Weltanschauung musí být uveden do souladu s
kosmickým Duchem. Tato úprava bude trvat nějakou dobu a proběhne v
několika vlnách.
První velká transformace, kterou lze také označit za orgasmus duše, by
měla proběhnout v letech 2008-2012. Koncept orgasmu není zvolen
libovolně. Během této doby se emocionální potěšení a fyzická bolest
prolnou do nového energetického stavu, který lidské vědomí bleskově
otevře novým skutečnostem. Jako každý orgasmus bude doprovázen
následnými otřesy, které vyvolají rychlou, z dnešního pohledu
nepředstavitelnou radikální transformaci lidské společnosti (K
nejhoršímu těžkotonážnímu čištění lidské temnoty skutečně došlo mezi
lety 2007 a 2012, KDY bojovníci světla první a poslední hodiny, v
podstatě PAT, vystoupili do 5D během otevření hvězdné brány 12.12.12 12.21.12 a poté se rozhodli znovu vrátit na 3D Zemi jako avataři, stále
ještě ve fyzické nádobě, aby zachránili lidstvo, které bylo v nejhlubším
spánku. Koncem roku 2013 jsme pak já a moje duální duše Elohim
Amora vytvořili novou Zemi - Gaiu-5, jak je v této kronice popsáno).
Nová transliminální osobnost bude zakladatelem nového "Zlatého
Věku" (věk Vodnáře), stejně jako byl Ježíš zakladatelem Křesťanské éry
(věk Ryb), která se nyní chýlí ke konci. Nová éra tedy bude postKřesťanská. Z tohoto důvodu bude mít příchod této osobnosti obrovský
dopad na původní Křesťanské drama, které se odehraje v několika
dějstvích.
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"Nový Kristus" bude vlastně "Antikristem", přinejmenším z pohledu
organizovaných náboženství, protože ukáže, že jakékoli duchovní
společenství s Bohem, tedy s individuální duší a světy Ducha, nemůže být
nikdy regulováno prostřednictvím organizované instituce, ale mělo by být
důvěrným dialogem s vnitřním hlasem osobní pravdy. V rámci Procesu
Světelného Těla bude lidi poučovat o tom, jak mají jednat se svou duší.
Nově se rozvíjející individuální spiritualita mladých duší, které právě
vstoupily do cyklu dospělé duše, jim pomůže snadno se vymanit z
organizační uzavřenosti současných náboženství, která v minulosti
potřebovaly ke svému duchovnímu rozvoji jako průvodce nebo třecí
plochu. Organizovaných náboženských společenství se noví duchovní lidé
zřeknou pokojně a bez zášti, a ne jako v minulosti ateisté. Stará
náboženství budou lidé jednoduše svlékat jako starou a příliš malou
svěrací kazajku. Tímto způsobem se současná organizovaná náboženství
rychle zhroutí a zmizí ze scény.
Totéž platí i pro empirickou vědu, která je dnes důležitějším systémem
poznání, jenž významně určuje životy lidí. Tento zásadně chybný
poznávací systém bude navždy nahrazen novou panteorií a Gnózí
Univerzálního Zákona. Rozsáhlé důsledky, které z tohoto duchovního
přeuspořádání vyplynou, budou za hranicemi dnešního lidského chápání.
Jsou ústředním tématem všech mých vědeckých a gnostických prací.
Teprve poté, co proběhne první akt změny paradigmatu, bude moci
vzestoupit i více lidí z blízkého okolí transliminální duše. Rozpad těla a
pozemské osobnosti a její splynutí s duší a rodinou duše, často
označované jako Nadduše, vyvolává ve staré duši v její poslední inkarnaci
nový strach. Během svého dlouhého reinkarnačního cyklu si natolik
zvykla na fyzickou schránku a pozemský život, že na konci své poslední
inkarnace pociťuje nový strach skočit do beztělesného stavu své nové
normální multidimenzionální existence ve vyšších sférách.
Mnoho duší, které vzestoupí, se nevrátí na Zemi, ale mohou se
rozhodnout splynout s ostatními sourozenci duší a pokračovat v cestě do
kauzálních světů. Budou podporovat Zemi v období její transformace
jako čistá energie.
118

Další staré duše, které budou následovat příkladu první vzestoupené
osobnosti, se vrátí na Zemi a budou lidstvu v tomto obtížném období
přechodu sloužit jako duchovní vůdci, spojení s ním v bezpodmínečné
lásce. Jejich obětí bude skutečný návrat na Zemi v krystalickém
světelném těle, neboť duše, která ukončila svůj reinkarnační cyklus, si
nepřeje nic důvěrněji než shledání se svými duševními bratry a sestrami
a přechod do kauzálních světů, které jsou prosté strachu.
Tito takzvaní "Nanebevzatí Mistři" budou jako multidimenzionální
osobnosti koordinovat přechod lidstva do nových dimenzí. Zavedou na
Zemi nové technologie, které budou zavádět masy mladých a zralých
duší, a ukáží lidem nové duchovní způsoby společenského života. Zajistí
víceméně hladkou přeměnu současného lidstva na společenství
založené na lásce.
Z tohoto důvodu nahradí bezmocné a nešťastné představitele starých
struktur, jako jsou politici a podnikatelé (pozn. 2). Noví Nanebevzatí
mistři budou schopni zvládnout nové struktury lidstva bez větších
kataklyzmat; budou koordinovat efektivní rozdělování lidských zdrojů v
nových technologiích a společenských formách, které budou předávat a
na které budou dohlížet. Prvořadým cílem této harmonické spolupráce
bude překonání rozkolu lidstva na všemocné Nanebevzaté mistry a
domnělé "smrtelníky" bez velkých sociálních konfliktů ku prospěchu
celého lidstva.
Nový Člověk Ducha (Geistmensch) (pozn. 3) bude raději žít v malých
komunitách s podobně smýšlejícími lidmi na venkově. Tyto komunity
budou díky nové technologii zcela soběstačné, to znamená, že budou mít
decentralizovanou, účinnou energetickou podporu založenou na nových
energiích 7F-tvůrčích sfér. Nový Člověk Ducha bude organizovat
zemědělství zcela novým způsobem, s vědomím, že člověk je na této
planetě pouze dočasně a že nemůže vlastnit půdu této svaté Země, ale
pouze ji využívat jako zodpovědný pečovatel o svou výživu. Tak bude
půda odebrána "zlým nájemcům" a bude dána "dobrým nájemcům", jak
se píše ve známém Ježíšově podobenství o současných zlých nájemcích
(Matouš, 21, 33-46).
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Budou zavedeny a rozvíjeny nové, k životnímu prostředí šetrné
postindustriální technologie založené na bio-zemědělských produktech.
Infrastruktura na území obce bude zřízena na základě souhlasu jejích
členů a ve spolupráci se sousedními obcemi a bude řízena v duchu
nejvyššího společného dobra. Obce budou komunikovat prostřednictvím
internetu nebo nově vytvořené sítě a vyměňovat si informace o knowhow nových technologií a produktů přímo a altruisticky. Nebudou již
existovat patenty ani monopol, protože všechny technologie poskytované
vyššími astrálními sférami budou dostupné celému lidstvu. Každá obec
bude efektivně provádět vlastní léčbu na základě nových
bioenergetických terapií. V převážně beze strachu, v osvícené společnosti
Lidí Ducha se spektrum nemocí výrazně změní a dramaticky zmenší.
V rámci obce budou peníze zrušeny jako nadbytečné. Mezi obcemi bude
místní směna zboží organizována na základě velmi jednoduchého,
transparentního systému číselného zúčtování, který vyloučí podvody a
korupci. Banky a další finanční zprostředkovatelské struktury zaměřené
na zisk přestanou existovat. Lidé se mohou rozhodnout platit
dobrovolnou daň na dobročinné projekty mezi obcemi. Národní stát bude
zrušen kvůli jeho četným nadbytečným a nepotřebným funkcím a
neefektivních institucí. Efektivita výroby se enormně zvýší, protože se
budou vykonávat pouze smysluplné činnosti. Práce bude zábavná. Lidé
budou mít dostatek času na duchovní aktivity.
Nové individuální vědomí bude celoplanetární (nové slovo) a každý
jedinec se bude cítit spojen s potřebami celého lidstva. Díky této vysoké
úrovni osobní odpovědnosti nebude třeba psaných zákonů a jejich
vymáhání. K nesprávnému chování se bude přistupovat s láskou, s plným
vědomím, že individuální duše tuto zkušenost potřebuje a jako
spolutvůrce nové Země nemůže být sankcionována žádným lidským
zákonem. Současná jurisdikce, která je výplodem převládajících mladých
duší a jejich mentality, vychází z jejich archetypálního agnostického, a
tudíž zkresleného pohledu na zločin a trest a bude navždy zrušena.
Že téma Dostojevského románu "Zločin a Trest" převládá v mentalitě
většiny mladých duší, dokazuje příkladně výběr zápletek v moderních
filmech. Naprostá většina filmů, zejména Hollywoodské produkce, se v
120

posledních desetiletích zabývá pouze soudními dramaty, násilnými
zločiny (detektivky, shockery), brutální mstitelskou spravedlností
(westerny, akční thrillery apod.), kde soudní moc pravidelně selhává a
primitivní bezohledná spravedlnost je nastolována na úkor nesmyslných,
vysoce destruktivních brutálních akcí, přičemž tyto akce jsou situovány
do současnosti (sociální drama) nebo do budoucnosti (sci-fi). Jak motivy
(chamtivost, egoismus, soutěživost, nedostatek lásky, duševní úchylky a
psychické perverze, sklon k násilí a podobně), tak činy hrdinů (násilné
zločiny, nejrůznější destruktivní aktivity) odrážejí téměř výhradně pohled
mladé duše na svět - svět, v němž mentálně žije a cítí se v něm velmi
dobře. Jak jinak si máme vysvětlit úspěch takových hollywoodských
"trháků"? Takováto pokleslá témata jsou projekcí nejzásadnějších obav
mladých duší, v nichž je budoucnost pravidelně ukazována jako ještě
hrůznější a přehnanější verze jejich současných protivných rysů.
Například prakticky neexistuje film, který by se vážně zabýval
gnostickými tématy, aniž by do popředí stavěl lidské násilí. Všichni
filmaři navíc postrádají vhodné umělecké prostředky, aby tyto záležitosti
zpracovali adekvátním způsobem. Těch několik málo filmů, které se
"seriózně" zabývají vědeckými tématy, například uvádějí životopisy
slavných vědců, překypuje trapnou naivitou, co je to věda a především co
vlastně znamená poznání. Takové filmy jsou zrcadlovým obrazem
agnostické primitivnosti mladé duše, která se o skutečné poznání vůbec
nezajímá.
Pochopení, že každá inkarnovaná duše si své různé pozemské zkušenosti
vybírá bez jakéhokoli hříchu a pouze v souladu s kosmickým zákonem
karmické rovnováhy - názor, který chtěl na Zemi marně nastolit Ježíš
svým údajným ukřižováním - po Evolučním Skoku lidstva pomalu, ale
jistě převládne.
Tyto procesy budou na Nové Zemi dokončeny v časovém rozmezí
průměrného lidského života, takže většina čtenářů se ještě bude z těchto
transformačních událostí radovat a účastnit se jich (Zde mám na mysli
přechodné období na nové 5D Zemi po roce 2012, ačkoli jsem se tehdy
znovu zdráhal mluvit o "masovém vzestupu", abych nevyděsil své
čtenáře, kteří by mě považovali za blázna.V roce 2001 nebyla myšlenka
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masového vzestupu v roce 2012 v hnutí New Age vůbec tématem, a
dokonce i když jsem v roce 2010 vydal na internetu svou anglickou knihu
"The Cosmic Laws of Creation and Destruction", panovalo mezi většinou
pracovníků světla nehorázné rozhořčení a velká nedůvěra vůči tomuto
scénáři vzestupu, který se mezitím stal všemi kanály a ezoterickými zdroji
akceptovaným výsledkem).

Poznámky pod čarou:

1. I když dvanáct kroků (fází) Procesu Světelného Těla představených v této knize
pojednává o důležitých a nezbytných proměnách v psychické, mentální a somatické
oblasti, mohu tuto klasifikaci ze své strany potvrdit jen ve velmi omezené míře.
Především má omezenou praktickou hodnotu kvůli nesmírné intenzitě astrálních vln,
které vstupují do biologického těla a zásadně ho proměňují; ty jsou spojeny s
nesnesitelnými somatickými obtížemi, o nichž se v této malé knize vůbec nehovoří.
Protože většina lidí, kteří jsou tak či onak postiženi jako staré duše, je teprve na
začátku svého Procesu Světelného Těla, kdy v popředí stojí psycho-mentální
vyrovnání osobnosti s Vyšším Já, existuje v ezoterických kruzích tendence uchylovat
se ke zlehčování a účelovému zkrášlování tohoto neuvěřitelně náročného procesu
("iluze lásky a světla" New Age), aby ukolébali své obavy před nadcházejícími
těžkostmi. Obávám se, že mnozí pracovníci světla zažijí drsné probuzení, až plně
vstoupí do Procesu Světelného Těla (což je přesně to, co se stalo v následujících letech
po roce 2001 a zejména v posledních několika letech poté, co jsme otevřeli srdeční
čakry druhé a třetí vlny kandidátů na vzestup a nyní otevíráme masy, jak jsem to
mohl zažít na vlastní kůži).
2. Z tohoto pohledu je třeba brát v úvahu jen zběsilé reakce z čiré úzkosti elit v
západních zemích na nedávný teroristický útok v New Yorku (11. září). Uchylování se
k hrubé síle v zahraničí a k restriktivním, nedemokratickým opatřením uvnitř těchto
zemí je symptomatické pro reakci kolektivního - politického a mediálního - ega
mladých duší na nástup globálního zmatku, který se v příštích letech ještě zvýší.
Brutální násilí a opovržlivé komentáře, jimiž se konformní média a politici
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vypořádávají s několika ojedinělými přemýšlivými hlasy některých intelektuálů, jsou
symptomem patologicky narůstající úzkosti těchto mladých duší, které pomalu ale
neomylně cítí, že už nemají nic, absolutně nic "pod kontrolou".
3. Pojem "Geistmensch" (člověk ducha) poprvé zavedl Rudolf Steiner, i když ho
používal poněkud vágně a nejednoznačně. R. Steinera a řadu vlivných esoteriků na
počátku 20. století lze interpretovat jako hlasatele Evolučního Skoku a procesu
světelného těla. R. Steinera a řadu vlivných esoteriků na počátku 20. století lze
interpretovat jako hlasatele Evolučního Skoku a Procesu Světelného Těla. Tato
předposlední inkarnační vlna starých duší připravila půdu pro skutečný proces
Vzestupu. Ve všech dobách existovali mediálně nadaní lidé, kteří udržovali lidské
ezoterické vědění při životě podle své individuální a společenské vyspělosti.

VII. Mentální, Psychické a Somatické
Aspekty Procesu Světelného Těla
1. Definice Procesu Světleného Těla
Na základě předchozího rozpracování se nyní dostáváme k závazné
definici procesu Světelného těla:
Proces světelného těla, LBP, je energetická přeměna druhu "člověk",
kterou lze také popsat jako individuální evoluci. Zahrnuje výrazné
zvýšení energetických frekvencí těla, mysli a psychiky a jejich harmonické
sladění s frekvenčními spektry 7F-tvořivých úrovní.
Konečným
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výsledkem tohoto procesu je splynutí lidského vědomí s Duchem VšehoCo-Jest, které se rozdrobilo jako individualizovaná duše. Pro druh
"člověk"
tento
proces
znamená
jeho
transformaci
v
multidimenzionální osobnost. Její energetické rysy jsou následující:
1) Psychika je z velké části očištěna od nižších frekvencí strachu a
umístěna do konstruktivního zasahování s astrálními frekvencemi lásky.
2) Mysl je s pomocí nové Axiomatiky Univerzálního Zákona osvobozena
od svého dosavadního nelogického myšlení a sladěna s kosmickým
Duchem.
3) Lidské vědomí se pak vyvíjí k všezahrnujícímu vědomí duše. Vědomí
duše zahrnuje: přímé poznání, telepatii, napojení Akášickou kroniku a
další úložné úrovně poznání vyšších sfér atd.
4) Frekvence těla se zvýší na úroveň frekvencí astrálních sfér. To
umožňuje fázový přechod buněčného těla v krystalické světelné tělo a
naopak. Tento přechod zmírňuje ovládnutí prostoru a času a umožňuje
inkarnované osobnosti pobývat jak v astrálních sférách, tak na Zemi.
Všechny výše uvedené procesy jsou složitými energetickými jevy, které
budou nyní podrobně rozebrány. Předem bychom si měli vysvětlit vztah
mezi Procesem Světelného Těla a Evolučním Skokem lidstva. Proces
Světelného Těla zahrnuje individuální evoluci bioenergetického systému
"člověk", který je konkrétní inkarnací, zhmotněním duše na planetě
Zemi. Evoluční Skok lidstva zahrnuje kolektivní projev tohoto procesu na
historické scéně.
Každá individuální evoluce vede ke společenské evoluci a naopak. Jde o
uzavřený okruh, přičemž Duch (vnitřní impulsy) je primárním zdrojem a
jeho zhmotnění ve společenských normách a formách má druhotný
charakter: Nejprve přichází Duch a pak hmota.
Evoluci jedince jako Proces Světelného Těla a evoluci lidstva, kterou jsem
definoval jako Evoluční Skok, nelze od sebe oddělit, protože Vše-Co-Jest
je jednota. V tomto smyslu je Evoluční Skok lidstva, který je otevřenou Usetem Vše-Co-Jest, v první řadě odstraněním všech mentálních a
fyzických oddělení jako N-setů - tedy takových setů, které nejsou
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skutečné, ale existují pouze jako kamufláž, aby podporovaly inkarnační
hru separace na Zemi, která je přímou zkušeností poslední antinomie.
Na tomto místě je důležité ještě jednou zdůraznit, že všechny N-sety jsou
energetické epi-jevy, jsou to uměle vytvořené energetické bariéry duší,
které mohou existovat pouze lokálně v rámci energetické dokonalosti a
jednoty Celku. Jejich odstranění může nabýt viditelné podoby evoluce z
omezené perspektivy osoby, která je objektem tohoto oddělení. Z pohledu
duše se jedná pouze o návrat k normálu.
Vše-Co-Jest je individuace a jednota zároveň. Vtělení na zemi
představuje největší možnou individualizaci Všeho-Co-Jest. Blížící se
Evoluční Skok je návratem k jednotě, k němuž dojde v několika etapách,
z nichž cyklus reinkarnace je pouze bezvýznamným prvním krokem.
Další etapy se nacházejí mimo omezený horizont lidského vědomí.

Metodologický přístup nové Axiomatiky Univerzálního Zákona nám
poslouží jako vodítko k přísnému vysvětlení složitých energetických
procesů a interakcí mezi tělem, psychikou, myslí a duší, které probíhají
během Procesu Světelného Těla.
Proces Světelného Těla je v první řadě zvětšení a sladění (harmonizace)
frekvenčních spekter těla, mysli a psychiky s frekvenčními spektry duše.
Matematicky lze tento proces znázornit jako konjugaci U-setů. Lidská
bytost prožívá Proces Světelného Těla jako velmi intenzivní proces
tělesných, psychických a mentálních symptomů. Pokud tento proces
vědomě neprožíváme a nevnímáme, ale ze strachu jej odmítáme nebo
negujeme, mohou mít tyto symptomy podobu těžkých fyzických nebo
duševních onemocnění, která mohou vést až k předčasné smrti.
Hlavním cílem tohoto pojednání je proto rozšířit čtenářovo chápání
tohoto procesu tak, aby se snížila jeho úzkost a umožnil hladký průběh
procesu Světelného těla.
Mnohé esoterické školy vyvolávají dojem, že hlubší vhled do procesů
vnitřní duše lze získat osvojením si specifických, časově náročných
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technik a že je musí vyučovat guru v mnohaletém pokorném učednictví.
Nic není mylnější než tato představa.
Duše (Vyšší Já) každého jedince je dokonalá a je jediným skutečným
učitelem. Jakýkoli přístup k ní lze uskutečnit pouze s jasnou, otevřenou
myslí a psychikou do značné míry zbavenou strachu, což je nakonec
hlavním cílem Procesu Světelného Těla. Za tímto účelem neexistují žádné
speciální techniky. Nejrychlejší a nejjednodušší cestou je jasné
rozpoznání toho, jak tělo, mysl a psychika se svou strukturou založenou
na strachu energeticky fungují a vzájemně na sebe působí. Neznám však
jedinou ezoterickou školu, která by tyto vzdělávací cíle uznávala a v
každodenním životě prosazovala.
Z tohoto důvodu brzy zanikne mnoho různých esoterických škol
východního a západního typu (New Age), které se stejně jako většina
akademických škol vzájemně vylučují (N-sety) a jsou pouze výrazem
současného mentálního rozdělení v kolektivním lidském vědomí. Budou
nahrazeny novým energetickým přístupem Univerzálního Zákona. Jako
kategorické systémy lidské transcendence obsahují stejné vrozené chyby
jako všechny vědy a organizovaná náboženství.
Toto tvrzení zahrnuje myšlenky a činy všech představitelů New Age, kteří
nejsou vyspělejší než současní agnostičtí vědci a duchovní a navíc nemají
žádné znalosti vědy, historie a kultury.
(To je pro mne skutečně nejvíce znepokojující skutečnost po celá ta léta
(více než dvě desetiletí), kdy jsem se prostřednictvím těchto webových
stránek účastnil diskusí o New Age a analyzoval velmi primitivní a
nevzdělané chování většiny New Agerů. Opakovaně jsem si kladl otázku,
proč si jejich duše, které jsou určitě staré a pocházejí z velmi vysokých
dimenzí (jinak by je taková duchovní témata nepřitahovala a neudělala z
nich podstatu jejich života), vybraly pro své inkarnované osobnosti
takové osudy, které jim nedaly žádné pravdivé a hluboké vědění v oblasti
vědy, filozofie a Gnóze. To by jim umožnilo vytvořit silný, kritický a
intelektuální pól ke konvenční vědě, náboženství a lidskému myšlení ze
suverénní vzdělané a osvícené pozice a představit tak viditelnou a
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životaschopnou alternativu lidského myšlení v dnešní společnosti, kterou
tak zoufale potřebuje.
Kdyby se tak stalo, ovlivnilo by to lidstvo velmi pozitivním způsobem
mnohem dříve, a ne až po ID posunu vědomí, jak se to stane nyní, kdy
vzestoupím jako první lidská bytost; to umožní globální přijetí nové
vědecké teorie a Gnóze Univerzálního Zákona, která spustí nový posun
paradigmatu k pravé spiritualitě. Osobně se domnívám, že toto naprosté
intelektuální selhání malé komunity New Age, která stejně jako všichni
agnostičtí vědci novou teorii Univerzálního Zákona kvůli svým
intelektuálním deficitům a komplexům méněcennosti založeným na
strachu také bezostyšně odmítla, bylo hlavní příčinou četných odkladů
scénáře vzestupu a dokonce ohrozilo právě tento projekt, kvůli němuž se
inkarnovali na planetu Zemi jako staré duše.

Také si přečtěte: Deset Důvodů, Proč Hnutí New Age Vyhlásilo
Intelektuální a Morální Bankrot

Nebýt hrdinského úsilí PAT o záchranu lidstva a Gaii, nedošlo by k
žádnému Vzestupu a všechny časové linie a tato fyzická planeta by byly
nenávratně zničeny, jak se to stalo se všemi nižšími časovými liniemi,
které jsme od roku 2013 oddělili od této vzestupující Gaii, včetně fyzické
Země, která byla zničena fyziky v CERNu v příšerném temném
experimentu, aby zabránili Vzestupu na podzim roku 2017 (čtěte zde) a
byla okamžitě znovu obnovena Zdrojem. To bylo na těchto webových
stránkách předmětem rozsáhlých a intenzivních diskusí členů PAT. Je
nesmírně důležité na tato fakta zde zpětně poukázat, a to nyní, kdy k
posunu ID může dojít každým okamžikem a zcela jistě v průběhu tohoto
roku 2019, abychom zavedli co největší jasnost ohledně současné situace
na Zemi a předešli jakýmkoli nesprávným a záměrně falešným
interpretacím, až k této události dojde, což s největší pravděpodobností
spustí nejprve můj individuální vzestup a vzestup mé duální duše Amory
alias Carly Thompson).
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Ezoterické školy jsou nabídkou pro dospělé duše, které se odvrátily od
organizovaných náboženství. Mohou se o ně otřít a duchovně růst. Stejně
tak věda je nabídkou pro mladé a zralé duše, aby trénovaly svou mysl a
intelekt. Je však dostatečně známo, že na této planetě není co objevovat,
protože hmotná příroda, kterou vědci údajně zkoumají, je neustále
vytvářena námi jako mocnými dušemi stvořiteli. Z tohoto důvodu může
existovat pouze jeden skutečný intelektuální úspěch, kterého musíme
dosáhnout, abychom duchovně rostli: připomenout si, kým skutečně
jsme - nesmrtelnými dušemi s všeprostupujícím vědomím.

2. Svobodná Vůle versus Vůle v Poznání
Duše
Po těchto úvodních slovech ve jménu nového přístupu k Univerzálnímu
Zákonu se nyní vrátíme k věci. Je-li duše tvůrcem inkarnovaného
"člověka", včetně jeho těla, mysli a psychiky, musí být také
vykonavatelem Procesu Světelného Těla. Toho nelze dosáhnout pouhou
vůlí jednotlivce. Člověk může dát pouze svůj souhlas, jakkoli to nemůže
být rozmarná vůle, ale pevný záměr, který musí vydržet po celou dobu
Procesu Světelného Těla, který trvá mnoho let. Vůle je důležitým
aspektem lidské mysli a hraje zásadní roli v tomto procesu. Na tomto
místě musím vyvrátit rozšířenou mylnou představu.
Pravá vůle má jen velmi málo společného s pojmem ega, i když se to dnes
obvykle předpokládá. Čistá vůle je vždy v souladu se záměrem duše, který
se projevuje jako plán duše pro konkrétní inkarnaci. Lidská vůle je však
často svedena na scestí společenskými názory a je využívána většinou k
neduchovním, čistě materialistickým cílům. V takovém případě lidé
obvykle hovoří o "svobodné vůli".
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Duše propůjčuje lidské mysli svobodu rozhodovat se, v některých
případech pro plán duše a v jiných proti němu. Ve skutečnosti se vždy
jedná o rozhodnutí pro nebo proti Všemu-Co-Jest. V astrálních sférách je
tato svoboda velmi omezená: duše, která je nedílnou součástí Všeho-CoJest, se nemůže rozhodovat proti celku. Energeticky to odpovídá vzniku
všeobjímajícího konstruktivního zasahování. Jeho vnímání na úrovni
lidského vědomí je pociťováním lásky, blaženosti a milosti.
Zatímco pocit lásky je v astrálních sférách rozsáhlý díky jejich
harmonizaci, lidská láska musí na Zemi soupeřit s četnými pocity
strachu, který je emocionálním vnímáním destruktivních zásahů člověka.
I v tomto případě hovoříme o dualitě lidské existence. V tomto smyslu je
lidský strach úzce spjat se svobodnou vůlí. Většina rozhodnutí, o nichž se
lidé domnívají, že je činí ze svobodné vůle, jsou našeptáváním jejich
průvodce, zvaného "Strach".
Zatímco v astrálních sférách je pocit lásky rozsáhlý díky jejich
harmonizaci, na Zemi musí lidská láska soupeřit s početnými pocity
strachu, což je emocionální vnímání destruktivního zasahování člověka. I
v tomto případě hovoříme o dualitě lidské existence. V tomto smyslu je
lidský strach z toho, co se děje v astrálních sférách. Jeho vnímání na
úrovni lidského vědomí je pociťováním lásky, blaženosti a milosti.
Asi dvacet procent všech událostí během inkarnace spadá do oblasti
lidské svobodné vůle. V praxi je to mnohem méně, protože většina
jedinců využívá potenciál svobodné vůle velmi nedostatečně. Místo toho
se nechávají vláčet svým osudem. Zbývajících osmdesát procent všech
zážitků, které potkají inkarnovaného člověka na Zemi, je pečlivě
naplánováno mezi pozemskými životy v astrálních sférách, a jsou tedy
předurčeny. Jinak by byl život na Zemi chaos.
Žádná zkušenost však nemůže nastat bez souhlasu individuální duše. V
tomto smyslu má duše svobodnou vůli vytvořit životní plán svých
inkarnací sama, ale v úzké spolupráci s ostatními dušemi, které se rovněž
podílejí na kolektivním průběhu lidských dějin. Bez jejich účasti nelze
individuální plán duše správně uspořádat.
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Ve skutečnosti se duše nezajímá ani tak o sled hmotných událostí, ale o
kvalitu myšlenek, záměrů, vhledů, pocitů a rozhodnutí inkarnované
osobnosti, tj. o její schopnost používat tyto duchovně-energetické
nástroje ke vytvoření svého života v rámci omezení lidské fyzické
schránky.
Psychická struktura inkarnované osobnosti je pečlivě navržena ve vyšších
dimenzích z hlediska klíčových psychologických úkolů, které si duše
vybrala pro nadcházející inkarnaci. Jde o směs a vyladění
psychologických, mentálních a somatických modalit, které mají své
protějšky zakořeněné v sedmi základních energiích Všeho-Co-Jest (pozn.
1). Obecně lze říci, že tyto problémy se na místě řeší adekvátním
psychologickým a mentálním postojem inkarnované entity, a ne tolik
pouhými činy.
V pozemské realitě, kterou v současné době ovládá expanze mladých duší
do vnějšího světa a jejich touha po materiální manipulaci, je kolektivní
nutkání jednat mimořádně účinné. Toto psychologické omezení pramení
z úzkosti mladých duší z neúspěchu a z jejich neschopnosti vstoupit do
důvěrného dialogu s vnitřním hlasem; toto omezení založené na strachu
se může projevovat v mnoha převlecích, jako jsou oficiálně přijímané
ctnosti jako pracovitost, pečlivost, přílišná zodpovědnost atd.
Tyto úzkostné ctnosti charakterizují inkarnovanou osobnost, která je
vlastně předurčena duší, ale v průběhu života se jí dostává významného
přetváření ze strany rodičů, společnosti a dějin. Tyto vnější faktory ji
odvádějí od jejích skutečných duchovních úkolů.Čistě z tohoto důvodu se
v channelingových poselstvích stále znovu zdůrazňuje přednost Bytí před
Činností.
Pozemský shon je součástí hry na schovávanou, aby se zjistilo, co je Duch
(duše). Duch je myšlenka, záměr, vůle - čin je pouze druhotný
energetický jev, možný projev tvůrčího potenciálu Ducha v 3D
časoprostoru. V tomto smyslu jsou emoce také myšlenkami: jsou
energetickými výtvory kosmického Ducha, které umožňují univerzální
komunikaci mezi entitami s různým vědomím a 3D zkušeností ve VšemCo-Jest. Jsou nabídkou pro individuální osobnost, aby vyjádřila svou
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jedinečnost v komunikaci s jinými jedinečnými osobnostmi. Pocity jsou
tedy energetickou standardizací individuálních mentálních a duchovních
jevů.
Láska tedy není Konání, ale Bytí: Miluješ a děláš všechno z toho, že
miluješ nebo jsi milován, ale miluješ a děláš všechno z toho, že miluješ
nebo jsi milován z bujnosti své lásky, která je v první řadě Sebe-láskou.
Člověk nemůže milovat druhé lidi, když nedokáže milovat ani sám sebe.
Jinými slovy: člověk nemůže nahradit nedostatek Sebelásky láskou k
druhým lidem.
Protože sféry duše jsou nesmírně tvárné, má každá duše neomezený
potenciál možností, jak vytvořit pozemskou situaci, kterou však může
prožívat pouze fyzicky, psychologicky a mentálně. Duše vždy operuje s
tělem, psychikou a myslí jako s otevřenými energetickými systémy tím, že
moduluje jejich vzájemné působení.
Události, které potkávají inkarnovanou osobnost, vždy odpovídají stupni
vědomí jedince a slouží jako vnější pomůcky, které mu pomáhají získat
nové poznatky při probíhající introspekci životních událostí. Hromadění
nových vhledů je hlavním cílem každé inkarnace.
Sociální, osobní a materiální podmínky, které inkarnaci provázejí,
vytvářejí pouze vnější rámec a představují možné cesty, vedoucí k těmto
vhledům.
Nejvyšším vhledem je poznání podstaty lidského bytí - obrovského
tvůrčího potenciálu duše v její nekonečné rozmanitosti. Dostáváme se
opět k eschatologii reinkarnačního cyklu: ke smyslu a účelu lidské
existence.
Z toho vyplývá, že každá pozemská osobnost může dobře ovlivnit
události, a tedy i osud, který ji potká, když začne vnímat řešení svých
úkolů v důvěrném dialogu se svou duší v podobě intuice a inspirace a
nenechá se svést bezcílnou činností, na kterou ji tlačí kolektivní obavy
jejího sociálního prostředí. Určité zkušenosti však musí učinit, mohou být
jen méně problematické. V konečném důsledku jde vždy o prioritu Ducha
před hmotou. Proces Světelného Těla, o němž na tomto místě hovoříme,
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je projevem tohoto vhledu: Je to vůle duše, která je uvedena do pohybu
svobodným souhlasem jednotlivce. Člověk s tím však nemůže nic dělat.
Svobodná vůle jednotlivce, respektive její omezení "bohy", je ústředním
tématem západní filosofie a teosofie, aniž by byla dosud náležitě
pochopena. Důvodem je to, že svobodná vůle člověka je považována za
"absolutní božské právo", zatímco roli duše nebylo možné vykládat z
energetického hlediska. Ve světové literatuře je "svobodná vůle člověka a
jeho osud" opakujícím se hlavním motivem již od starověku.
V moderní společnosti, ovládané mentalitou mladých duší, je myšlenka
závislosti člověka na jeho individuální duši důsledně přehodnocována. Je
to mentální projev výrazné úzkosti inkarnovaných mladých duší, jejichž
ego v tomto duševním věku tvrdošíjně trvá na své nezávislosti na duši a
nejvíce se obává "nepřátelského převzetí" vyšší autoritou.
Pro mladé duše, které se nebudou přímo účastnit skutečného procesu
vzestupu, ale budou jej prožívat historicky jako Evoluční Skok, bude
Proces Světelného Těla skutečně vnějším nepřátelským převzetím, a
nikoliv vnitřně-psychickým procesem. Aby tento strach rozpoznala jako
mylný předpoklad, musí nejprve učinit tuto negativní zkušenost: Na
společenské úrovni bude Proces Světelného Těla v očích většiny mladých
duší probíhat se vší pravděpodobností jako katastrofa, dokud si tuto
předpojatost neuvědomí a nezískají hlubší vhled. Je tomu tak proto, že
vnitřní představy se vždy promítají navenek.
Přestože mladé duše nemohou uniknout objektivní existenci tohoto
procesu jako historické události globálního významu, mají svobodnou
vůli jej popírat, stejně jako popíraly významné události v minulosti. Tato
mentální reakce je však halucinací, protože z vyššího zorného úhlu duše
neexistuje svobodná vůle v pravém slova smyslu, ale pouze její iluze. Toto
bolestné poznání však zůstává vyhrazeno jen několika starým duším,
které se přímo účastní Procesu Světelného Těla (viz níže).
Jak vidíme, musíme pečlivě rozlišovat mezi dvěma formami svobodné
vůle:
1.

Vůle v poznání existence duše;
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2.

Svobodná vůle, která vyplývá z odmítnutí existence duše.

Druhá forma je hnací silou vzniku lidského ega v negativní konotaci
tohoto slova.
Vůle v poznání duše je velmi vzácná a obvykle ji uplatňují pouze staré
duše na konci svého reinkarnačního cyklu. Jelikož je tato vůle namířena
proti většině projevů dnešní společnosti - ukázal jsem, že jsou produktem
kolektivních strachů mladých duší, které stará duše nemůže přijmout
jako skutečné - vyžaduje to výjimečnou odvahu takovou suverénní vůli
neustále vyjadřovat a udržovat.
Odvaha je tedy projevem pravé lidské vůle. Skutečná odvaha je vždy
individuální a projevuje se jako suverénní odmítnutí aktuálních
kolektivních názorů a činů. Stará osvícená duše je tedy rozeným
"disidentem". Kolektivní činy, jako jsou války, které jsou pravidelně
zaměňovány s opravdovou odvahou, jsou ve skutečnosti pouze
ustrašenými výklady mladistvých nezralých duší na toto téma. To by snad
mělo objasnit mnohá nedorozumění v současné bojovné lidské
společnosti.
Odvaha je vždy individuálním intelektuálním výkonem a lze jí dosáhnout
pouze jasným, logickým myšlením a do značné míry nebojácnou lidskou
myslí. Stejně jako je každý intelektuální výkon zpočátku myšlenkou, která
musí vést k důslednému jednání, je i odvaha jednáním.
Nejodvážnějším činem na Zemi je duši dobrovolně dovolit
"experimentovat s vlastním tělem" - to znamená zahájit Proces
Světelného Těla. Toto tvrzení jsem dal do uvozovek, protože jasná mysl
musí uznat, že takový experiment nemůže selhat. Technologie duše
funguje bezchybně v obou směrech - jako zhmotnění těla i jeho
odhmotnění v návaznosti na Proces Světelného Těla.
Zde se dostáváme k dalšímu aspektu této mentální problematiky: Proces
vyžaduje neochvějnou víru a důvěru v tento prvořadý projekt duše na
konci času na Zemi. Tuto víru nelze získat ve společnosti, protože tam
nejsou žádné vzory, ale je třeba jí dosáhnout individuálně. Tato důvěra
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přesahuje lidskou mysl - je tedy projevem duše, který musí být ukotven i
v těle. Důvěra (víra) a strach jsou totiž uloženy v lidských buňkách.
Nejdůležitější psychologické zkušenosti jsou uloženy nejen v 7F-tvůrčích
úrovních, ale také v těle jako genetická informace. Lidské tělo uchovává
ve své DNA cenné informace o osobnostech dřívějších inkarnací, které
jsou v případě potřeby k dispozici a pomáhají entitě zvládat obtížné
situace.
"Víra v Otce/Pána" byla také Ježíšovým kardinálním zájmem, jak je jasně
vyjádřeno v Novém zákoně, ale církev ji trestuhodně špatně pochopila.
Pod "Otcem" Ježíš myslel celý svůj rodinný kmen duše, který dokončil
svůj cyklus reinkarnace a pomáhal mu spojenými silami demonstrovat na
zemi příkladnou Kristovu Lásku a Vědomí.
Jeho ukřižování a následné vzkříšení symbolizuje jak pomíjivost lidského
těla, tak jeho potenciální nesmrtelnost, která je pouze vyjádřením
nesmrtelnosti duše.
Toto drama bylo navrženo kauzálními světy v prorocké tradici Starého
zákona a mělo zbavit strachu mladé duše, které Ježíš právě proměnil.
Tím, že jim Ježíš ukázal cestu lásky v jejich dlouhém a vyčerpávajícím
cyklu, doufal, že zmírní očekávané negativní aspekty tohoto divokého
věku duší. Historická analýza Křesťanského temného věku však nemůže
potvrdit žádný ohromující úspěch Kristova poslání v této čisté podobě.

3. Psychologická a Společenská Dynamika
Procesu Světelného Těla
Strach z pomíjivosti těla a osobnosti po smrti je vůbec největším
strachem, který člověk může pociťovat. Je také největší překážkou jeho
schopnosti milovat.
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Tomuto ústřednímu tématu reinkarnačního cyklu je věnováno mnoho
zkušeností duše, zejména v cyklu zralé duše. Protože se nejčastěji jedná o
nemoci, nehody nebo invaliditu, vnímají je dotyční jako "rány osudu", na
které člověk nemá žádný vliv, ale musí je pouze snášet. Člověk se cítí jako
oběť a stává se obětí. To je známý postoj oběti jako sebenaplňující se
proroctví.
Tento strach dal vzniknout mnoha tabu, vzorcům myšlení a chování,
které formují současný život. Jejich výčet a diskuse o nich přesahují
rámec této knihy. Na tomto místě je důležité poznamenat, že všichni
čtenáři této knihy nejsou tohoto typu myšlení a tabu zbaveni a musí se
svými strachy stále hodně bojovat.
Strach je destruktivní zásah. Lze ho překonat, pokud se energeticky
přemění na konstruktivní rušení, tedy na lásku. Podle vlnové teorie lze
destruktivní interferenci překonat pomocí harmonických vln vyšších
frekvencí, které zasahují do těch prvních, dokud se nedostanou do
rezonance. Tento proces lze matematicky řešit ve Fourierově analýze a
syntéze vlnové teorie. Zde se spokojím s popisem tohoto procesu
populárními a psychologicky zaměřenými termíny.
Jednoduše řečeno, strach lze překonat tak, že jím projdete, jako by to
byla protipožární zeď. Výsledkem je osvícení, psychická a mentální
katarze. Prakticky se člověk musí postavit vlastnímu strachu, aby ho
mohl překonat.
Energeticky se tento proces posuzuje podle "axiomu o vzájemném
chování energetických gradientů (long-range correlations, LRC) dvou
sousedních úrovní v systému" (viz Axiomatika). Pomocí tohoto
základního operačního axiomu nové teorie univerzálního zákona lze
dynamicky popsat všechny fyzikální jevy (interakce). Všechny současné
dílčí fyzikální zákony, které jsou vlastně aplikacemi Univerzálního
Zákona, byly historicky odvozeny pomocí tohoto jediného axiomu, i když
si fyzikové tuto skutečnost neuvědomují, protože se nezajímají o
epistemologický základ své vědy. Tento axiom posuzuje dynamický,
dialektický charakter dvou složek časoprostoru = energie, prostoru a
času, které jsou kanonicky konjugovanými veličinami a chovají se
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vzájemně. Tuto poznávací otázku fyziky jsem mohl jednoznačně dokázat
v nové fyzikální a matematické teorii Univerzálního Zákona (díl I a díl II)
tím, že jsem pomocí tohoto axiomu odvodil všechny známé fyzikální
zákony z Univerzální Rovnice Univerzálního Zákona. Populárně
řečeno, to znamená, když se tento axiom aplikuje na lidskou Gnózi a
moderní ezoteriku, zní takto:
“Jestliže úzkost v tělesném systému vyletí do výše, protipohyb lásky
vstoupí do tělesných polí a rozpustí v nich vzorec strachu”.
Z hlediska vlnové teorie: Dosáhne-li destruktivní zásah strachu, který je
relativní, svého vrcholu, pak dojde k úplnému destruktivnímu zásahu a
vymazání vzorce strachu. Bariéra strachu, která se skládá z
nízkofrekvenčních vlnových vzorů, je tak zrušena nebo snížena a lidské
tělo může zaplavit konstruktivní zásah lásky o vyšší frekvenci. Tím se
vysvětluje, proč se schopnost média - přímého spojení s duší - masivně
zvyšuje v situacích extrémní úzkosti, kterou pak může inkarnovaná entita
úspěšně překonat.
Tato ilustrace z fyzikálního hlediska vlnové teorie, jak je prezentována ve
světle Univerzálního Zákona, kterou bych vřele doporučoval všem svým
čtenářům, vysvětluje mnoho zkušeností, které člověk bude muset během
Procesu Světelného Těla znovu prožít.
Lidé, kteří jsou plně v procesu, budou zažívat situace, které provokují
jejich osobní projevy strachu a úzkostného chování, aby jim daly
příležitost je překonat a získat odvahu. Často budou zažívat stavy
naprosté bezmoci, ztratí půdu pod nohama, dokud nerozpoznají prioritu
duše.
Protože duše tyto prožitky zařizuje s důvěrnou znalostí psychologické
struktury pozemské osobnosti, je třeba předpokládat, že prožitek bude
vždy odměřený a optimální. Člověk je nakonec "loutkou na provázku", ať
už si to chce připustit, nebo ne. Čím dříve člověk k tomuto bolestnému
poznání dospěje, tím snazší a požehnanější bude jeho život, jak věděl už
Hérakleitos.
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Lidé si musí uvědomit, že duše své vtělení bezpodmínečně miluje a z této
lásky ho stvořila. Z tohoto důvodu je každá zkušenost osobnosti přesně
taková, jaká má být, a proto by neměla být vnímána jako trest.
Není nic chybnějšího než uvažovat v kategoriích viny a pokání. Tyto
pozemské kategorie nemají v duchovních světech žádný význam. Každá
zkušenost, ať už je jakkoli bolestná, přivádí člověka k hlubšímu poznání,
zmenšuje jeho obavy a trochu ho otevírá extatickému stavu duchovní
blaženosti, z něhož na zemi vyšel a do něhož se po smrti nevyhnutelně
vrátí.
Nejdříve musí strach vystoupat vysoko, pak musí být vymazán nebo
"spálen" jako energetický vzorec. Osobnost zůstává v podstatě
nezměněna, protože strach není součástí jádra osobnosti - cítí se pouze
očištěna a prozářena touto probíhající katarzí (více informací o podstatě
lidské katarze najdete zde). Tento proces je však bolestivý a vyžaduje
velkou odvahu a silnou vůli.
Toto krátké pojednání o základních fyzických a psychických podmínkách
pro zahájení a udržení Procesu světelného Těla ukazuje, že dynamika
tohoto procesu zahrnuje regulaci těla, mysli a psychiky a zásadně je mění.
Znalost způsobu jejich působení a jejich vzájemného působení podporuje
tento proces.
Fyzikální jevy, které se projevují jako symptomy a nemoci, jsou natolik
individuální, že nemá smysl je zde shrnovat. Navíc výčet možných
symptomů by spíše podporoval hypochondrii než Proces světelného Těla.

Přečtěte si také tento článek: Jak Správně Interpretovat
Klinické Příznaky Procesu Světelného Těla

Níže se omezím na měnící se dynamiku psychiky a mysli.

4. Deziluze Ega (Odevzdání se Duši)
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Začínáme deziluzí ega (odevzdáním ega duši), ke kterému dochází
před samotným zahájením Procesu Světelného Těla a které je
nejbolestivější psychickou zkušeností ze všech.
Viděli jsme, že ego je produktem svobodné vůle člověka a může se
rozhodnout proti zájmům duše. Pojem "ego" tedy popisuje negativní
psychické aspekty pozemské osobnosti, které se vyznačují její strukturou
strachu.
Ego se nejvýrazněji projevuje u jedinců s mladou duší, protože jsou
necitliví k vnitřnímu hlasu duše. Podléhají iluzi, že mají svůj osud plně
"pod kontrolou". Tento názor podporuje i většina zralých a starých duší,
které se bohužel přizpůsobily podmínkám současné společnosti převážně
mladých duší a mají s tímto současným životem problémy.
Z tohoto důvodu má rozčarování ega podobu masivního omezení
svobodné vůle člověka, které může být způsobeno různými událostmi.
Za prvé může ovlivnit tělo. Například může dojít k náhlým onemocněním
nebo nehodám, které se mohou zhoršit nesprávnou lékařskou léčbou, a
tím otřást vírou člověka v současnou medicínu a systému zdravotní péče.
Takové osoby mohou být na dlouhou dobu znehybněny, mohou být
odkázány na pomoc příbuzných nebo cizích lidí nebo nemohou nadále
vykonávat své povolání. Jsou tedy ve stavu naprosté bezmoci - konání je
nahrazeno bytím.
Takové události se mohou místo na somatické úrovni odehrávat na
úrovni mysli. Člověk se ocitne s prázdnýma rukama v zoufalé finanční
situaci, která vylučuje jakoukoli profesní činnost. Takový člověk je
takříkajíc "katapultován" ze společenského a profesního života. Tento
přístup je zvláště účinný u mužů, kteří se ztotožňují se svou kariérou.
Nyní musí uznat, že jsou hodnotnými lidmi i bez zaměstnání a kariéry.
K událostem, které ovlivňují psychiku, dochází často u jedinců, např. u
žen, které si vybudují příliš blízké vztahy s partnery nebo příbuznými a
definují svou osobnost výhradně těmito citovými vazbami. Mohou náhle
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utrpět ztrátu milované osoby a propadnout těžké depresi, která je vždy
přehodnocením na úrovni duše.
V takových případech by se dalo tvrdit, že duše přebírá aktivní život
pozemské osobnosti tím, že vypne část mysli, kterou nazýváme "ego", a
ponechá ji bez vnějšího prostoru k rozhodování proti duši. Tento stav má
na ego-mysl velmi spásný vliv, protože si nyní uvědomuje, že už nemá nic
pod kontrolou, ale zároveň musí připustit, že život jde dál i bez ní.
Ego-mysl ke svému vlastnímu překvapení rozpozná, že je duší nesena
jako dítě v lůně matky. Obavy, které utvářely dosavadní myšlení, se nyní
vznášejí vysoko, je rozpoznána jejich marnost a nadobro vyšumí. Bytost
prochází svými strachy a rozpoznává jejich chimérickou povahu.
Osobnost se učí zvládat své existenční strachy a překonávat je.
V posledních letech takové události nabírají skokové obrátky. Týkají se
především zralých duší, které zaměřily svou pozornost na mentalitu
převládající mladé duše a nyní se připravují na přechod do cyklu staré
duše.
S nástupem nové transliminální osobnosti dojde ke globální změně
paradigmatu ve společnosti. Ta otřese mentalitou mladých duší a převede
je do cyklu duše dospělých. Tito lidé, kteří tvoří asi polovinu světové
populace, zažijí během velmi krátké doby kolektivní stav naprosté
bezmocnosti (čehož budeme svědky počínaje tímto rokem).
Tento stav bude způsoben následujícími sociálními událostmi.
"Svobodná" tržní ekonomika se propadne do své největší krize, ze které
se již nikdy nevzpamatuje. Akciové trhy se zhroutí. Většina velkých firem
a korporací zkrachuje nebo nebude schopna prodávat své staronové
výrobky (Nové astrální technologie autonomních společenství zralých a
starých duší podkopou jejich existenci) a bude muset propouštět své
zaměstnance. Krachovat budou i banky. Staré peníze budou
znehodnoceny, protože světovou inflaci už nebude možné skrývat.
Hrozící recese se prohloubí. Státní rozpočet nelze zalátat, chová se jako
"Prokrustovo lože". Zdravotnictví, důchody a další státní instituce již
nelze financovat a také se zhroutí. Stát a politici budou tváří v tvář této
kompletní společenské přestavbě lidské civilizace bezmocní a zaniknou
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(Protože lineární čas je iluze, platí tento přesný popis scénáře konce času
vzestupu, který jsem nastínil v roce 2001, pro to, co se stane v letech 2019
a 2020 a pravděpodobně ještě několik let poté, dokud se lidstvo nepoučí.
Přečtěte si také: Astrální Dynamika Globální Ekonomické Krize v
Předvečer Paruzie).
Sebevědomí a pocit bezpečí lidí v západních průmyslových zemích, které
se skládají převážně z mladých duší, budou nenávratně otřeseny. Inflace,
masová nezaměstnanost, bankroty, žádné jisté zdravotní a důchodové
dávky vyburcují kolektivní strach mas do nepředstavitelných výšin.
Udělají zkušenost, že staré vzorce chování již nejsou žádným řešením
jejich problémů (Tato předpověď se týká té části lidstva, která nehodlá
vzestoupit a bude se muset nejprve poprat se všemi důsledky z kolapsů
starého 3D matrixu, než se otevře vyšším sférám a svým duším).
Soutěživost a společenské spory situaci jen zhorší, zatímco spolupráce a
altruismus se ukáží jako trumfy (Proto současná Trumpova politika
založená na individuálním a národním egoismu (MAGA) velmi účinně
narušuje starý matrix a urychluje jeho kolaps). Věda, náboženství a etika
se ponoří do své nejhlubší krize identity s objevením se první
transliminální osobnosti a uznáním nové teorie Univerzálního Zákona dvou událostí, které teoreticky i prakticky prokáží prioritu Ducha
(jakožto Prvotního Pojmu lidského vědomí, z něhož lze axiomaticky
odvodit všechny ostatní představy člověka) nad hmotou - a nebudou
schopny nabídnout žádnou intelektuální pomoc.
Zmatek bude naprostý. Lidé se budou muset ve velmi krátké době očistit
po lidské i psychické stránce, aby od základu změnili své myšlení a
hodnoty, pokud nechtějí přijít o spojení s novou osvícenou civilizací
lásky.Jejich existenciální obavy budou hnací silou této dramatické změny
(viz také esej na konci knihy).
Tato božská operace byla ve vedoucích 7F-kreačních sférách již dávno
naplánována pro dobu konce a přichází v zašifrované podobě ve dvou
listech svatého Pavla Soluňanům, které je třeba považovat za inspirované
(channelované) texty (tyto listy ve skutečnosti napsal Apollónia z Tyany
svému nejlepšímu příteli a duchovnímu partnerovi Damisovi
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(Tomotheovi)).
Podle Pavla bude ohlášení "Apokalypsy/Kolapsu"
ekonomiky a Zjevení/Apokalypsy zla (Orionské/reptulské říše jako
minulé a současné PTB (Síly, které byly, pozn. překl.)) zahájeno
zjevením, Parousií první transliminální osobnosti, kterou popisuje jako
"Druhý Příchod Krista".
Základy pro zhroucení takzvaného "volného trhu", který je ve skutečnosti
zločineckým mocenským kartelem bank, fondů a korporací, již byly dány
do pohybu a v příštích několika letech vstoupí do hry. K předpovědi
tohoto kolapsu není třeba jasnovidectví, ale pouze jasná, logická a
analyticky vyškolená mysl, která dokáže identifikovat probíhající procesy,
jež světovou ekonomiku velmi brzy uvrhnou do záhuby (pozn. 2).
Tento vysoce kreativní proces uvolní prostor pro rychlé vybudování
nového lidstva lásky a osvícení. Jedná se tedy o dialektickou součást
Evolučního skoku.
Jak je vidět, Proces Světelného Těla vede na individuální úrovni
nevyhnutelně ke globálním společenským změnám, které lze shrnout pod
pojem "Evoluční Skok Lidstva". Princip Evolučního Skoku je dobře
známý: uvnitř jako vně a vně jako uvnitř, tedy princip sebepodobnosti.
Ve fyzickém smyslu je principem sebepodobnosti nastolení
konstruktivního zasahování mezi duchovními principy přeměny energie v
7F-tvůrčích úrovních s principy společenské organizace lidského druhu
na Zemi, které budou rovněž duchovní povahy.
Tato harmonizace zahrnuje následující konkrétní kroky: Kolektivní
pohled na svět se musí odklonit od principu oddělenosti, než se na Zemi
prosadí princip jednoty, který je zároveň principem lásky. Princip
oddělenosti, který představovaly mladé duše v Křesťanské době, vedl k
následujícím nesprávným kolektivním představám (mentálním Nsetům):

1. Evoluční doktrína a empirické dogma falešné vědy (přečtěte si: Podvod
Moderní Vědy - Ekniha);
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2. Princip konkurence;
3. Princip moci a utajení, který způsobil následující jevy:

a) Údajně "svobodné" tržní hospodářství, které je ve skutečnosti
oligopolní mocenská struktura;
b) korupce;
c) tajné služby, které rozdmýchávají většinu válek;
d) kolektivní nutkání neustále lhát a potlačovat pravdu.

4. Princip státní suverenity, který způsobuje rozdělení lidského rodu;
5. Princip nedostatku: Aby hrstka lidí měla velmi mnoho, masy mají mít
velmi málo a musí tomuto chybnému principu rozdělování věřit
(prostřednictvím ideologického vymývání mozků masmédii, která ovládá
několik magnátů Elity, znovu lžou na základě pochybných ekonomických
a sociálních teorií) atd.
Tyto kolektivní představy, které budují mocné energetické vzorce v
astrálním poli Země a mají trvalý vliv na individuální lidské chování,
musí navždy zmizet, aby se mohly pevně prosadit nové principy lásky a
solidarity, transparentnosti, bezpodmínečné poctivosti, dobrovolného
odmítání používání moci, velkorysosti, víry ve vesmírnou hojnost atd. a
rozvinout v lidstvu nové energetické frekvence a vzorce chování. To je v
podstatě sociální pozadí Evolučního Skoku lidstva, který má samozřejmě
mnoho aspektů.

Poznámky pod čarou:
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1. Viz "Archetypy duše" od V. Hasselmanna a F. Schmolkeho.
2. Podrobněji viz můj
Univerzálního Zákona".

soubor

přednášek

"Nová

Energologie

Moderní Teorie Ekonomie z pohledu Univerzálního Zákona a esej
"Astrální Dynamika Globální Ekonomické Krize v Předvečer Parouzie" na
konci této knihy, jakož i četné články v sekci "Ekonomický Kolaps" na
této webové stránce.

VIII. Alternativní Rozhodnutí a
Pravděpodobnostní Světy
1. Rozhodnutí Duše a Inkarnované
Osobnosti
Uvědomění si, že lidé mají do značné míry předurčený osud a mohou si
svobodně vybrat pouze ve 20 % všech událostí, které je potkají, může mít
na lidskou mysl znepokojivý vliv, nehledě na to, že lidé tento potenciál
využívají poměrně špatně.
Ve skutečnosti má inkarnovaná osobnost k dispozici mnohem více
rozhodovacích alternativ, než si uvědomuje. Neví, že fyzické prostředí je
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utvářeno Duchem, a tato nevědomost jí brání v tom, aby své prostředí a
svůj osud vytvářela záměrně a vědomě.
Protože hmota reaguje na naše duchovní záměry až po určité době
latence, může někdy trvat roky, než dojde k žádoucí události. Takové
záměry je třeba vědomě uchovávat po celá léta, aby duše poznala, že
místní mysl lidské bytosti tato přání vyjádřila z hloubi svého srdce a
nevyjádřila jen náhlý rozmar.
Pozitivní rozhodnutí, která jsou přijímána z pozice lásky a pro dobro
všech, lze realizovat rychle, protože vibrují v souladu s kosmickým
Duchem a lze je snadno zařídit.
Protože každá událost bude vyžadovat souhlas mnoha dalších duší, které
mají také své vlastní plány a úkoly, realizace individuálního přání
poskytuje obrovskou koordinaci, o níž vtělená osobnost nemá vůbec
žádnou představu.
Názor, že Vše-co-je je jakýmsi univerzálním skladištěm, kam lze doručit
každé přání, např. být šťastný nebo bohatý, a jeho realizace, např. stav
štěstí nebo bohatství, nastane sama od sebe, je jedním z největších omylů
na ezoterickém Jarmarku marnosti, který vychází vstříc pouze peněžním
zájmům mnoha nezralých duší. Je srovnatelný s dřívějším prodejem
odpustků církví a Světů pravděpodobnosti.
Úkolem inkarnující se osobnosti není získávat pouze pozitivní zkušenosti,
ale také zkoumat "hlubiny utrpení". Kdyby tomu bylo jinak, nebylo by
třeba, aby se duše inkarnovala - trvalý stav blaženého štěstí si může
užívat celou věčnost v astrálních sférách.
To je důležitý aspekt plánu duše, který se realizuje v tzv. karmě. Karma je
současnými světelnými pracovníky vnímána příliš deterministicky a
nakonec zůstává špatně pochopena.
Život v trojrozměrné hmotě nutí lidskou mysl k neustálým rozhodnutím.
Bez tohoto věčného nutkání rozhodovat se člověk jako biologický
organismus nepřežije. Lidská existence je tedy založena na schopnosti a
nutnosti neustále se rozhodovat - ať už jde o výběr potravy, volbu
povolání, útěk před přírodními katastrofami a riziky, osobní péči a léčení
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- všechny tyto aspekty lidské existence jsou v každodenním životě
vystaveny těmto rozhodovacím omezením a mohou existovat pouze z
nich.
V astrálních sférách rozhodovací omezení neexistují, protože duše je
nesmrtelná a nemusí nic dělat, aby přežila. Může například zůstat po
dlouhou dobu (ačkoli čas v astrálních sférách neexistuje) v neustálém
stavu nečinnosti a nerozhodnosti a pouze rozjímat, aniž by se vystavovala
smrtelnému nebezpečí. Takovéto stavy téměř nevědomé meditativní
vytrvalosti duše pravidelně zažívá jako nástroj zostřování svého vědomí.
Lidský duch je schopen během hluboké meditace dočasně dosáhnout i
takových stavů, které jsou do značné míry oproštěny od přání a
rozhodnutí. Jakkoli je již vůle vést meditaci rozhodnutím.
Většina rozhodnutí, která jsou součástí lidské existence, se děje
spontánně a denní vědomí je ani neregistruje. Rozhodnutí týkající se
funkce a regulace těla jsou automatická: Jsou řízena duší bez zásahu
lidské mysli. Například se nestaráme o to, jaké bakterie a v jakém
poměru musí být ve střevním traktu přítomny, aby trávicí systém
fungoval. Všechny nervové podněty, které přicházejí zevnitř těla,
známého jako vegetativní nervová soustava nebo autonomní nervová
soustava, jsou zpracovány mozkem pod prahem vědomí a vráceny jako
řídicí signály vnitřním orgánům. Naše vědomí může selektivně vnímat
pouze vnější nervové podněty, které přicházejí ze smyslů, ačkoli mají
stejnou energetickou povahu jako vnitřní somatické podněty.
Toto selektivní vnímání nemá nic společného s energetickou kvalitou
podnětů, ale je vědomým rozhodnutím duše nepřetěžovat slabý,
sekvenčně pracující lidský mozek mnoha současně probíhajícími
regulačními rozhodnutími. Ten by si s nimi stejně nedokázal poradit.
Nicméně inkarnovaná duše musí tato rozhodnutí činit, což ostatně zvládá
mistrně - jinak bychom nebyli schopni existovat. Taková rozhodnutí jsou
součástí zkušenosti duše v 3D časoprostoru.
Lidská mysl může svobodně činit vlastní rozhodnutí pouze v relativně
omezeném prostoru v kontextu lidských vztahů.
145

Pouze ve vzácných okamžicích, kdy člověk onemocní, může vnímat
somatické podněty jako vnitřní symptomy těla. Poměřováno s celou
dobou inkarnace jsou okamžiky nemoci relativně krátké; v rámci
inkarnace se však mohou zdát poměrně dlouhé.
Ve stavu zdraví není regulace těla pro lidskou mysl, tedy pro tu část
mysli, která se projevuje jako "denní vědomí", předmětem vnímání.
Regulaci těla považuje většina lidí za samozřejmou - danou přírodou
nebo Bohem.
Jelikož je naše vnímání omezené na nejvyšší míru, neregistrujeme
většinu rozhodnutí, která činí naše "podvědomí", přesněji řečeno naše
duše, aby nám zajistila existenci. To je jeden z důvodů, proč v různých
obdobích reinkarnačního cyklu zažíváme různé nemoci a fyzická
postižení, abychom i tuto oblast začali rozeznávat jako potenciální hřiště
pro vědomá rozhodnutí.
To by znamenalo, že některé z nemocí, které známe, jsou vědomá,
nezměnitelná rozhodnutí duše, kterým se mysl nemůže vyhnout bez
ohledu na to, jak vysoce sofistikované strategie může použít k ochraně
těla. V tomto případě se hovoří o nemocech "souvisejících s karmou".
Takové nemoci obvykle nelze vyléčit, pokud nedojde ke karmické dohodě,
že se daná osoba zjeví jako léčitel a nemocného z jeho nemoci vyléčí. Ve
většině případů karmických nemocí je však působnost rozhodnutí a
jednání lékaře pozastavena a veškeré léčebné postupy nebudou mít žádný
účinek.
Většina nemocí vzniká v důsledku disharmonie mezi myslí, psychikou a
tělem. Specifické strachy vyvolávají specifické nemoci, které jsou
projevem místního destruktivního zásahu na fyzické úrovni. Jako
energetický jev představují tyto nemoci snížení harmonických tělesných
frekvencí, které udržují stav lidského zdraví.
Tyto nemoci lze vyléčit, pokud se odstraní psychologické příčiny strachu.
Existuje tedy široký prostor pro vědomou volbu jedince proti strachu a
nemocem.
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Zbytek nemocí je způsoben psychickým zanedbáváním nebo úmyslným
poškozováním těla nejrůznějšími toxiny, jako je tabák, alkohol, špatná
strava atd. Také tato skupina tělesných prožitků je výsledkem vědomého
dobrovolného rozhodnutí jedince žít "nezdravě". Takové praktiky jsou
sebevraždou spáchanou na splátky.
Lidská rozhodnutí se tedy týkají zkušeností z následujících tří oblastí
života:

1. Z tělesné oblasti, jak již bylo uvedeno;
2. Z oblasti mezilidských vztahů, např. v rodině a s přáteli;
3. Ze sociálního prostředí.

Tyto oblasti jsou úzce propojeny a vzájemně se ovlivňují. Viděli jsme, že
některá rozhodnutí na fyzické úrovni činí duše - sem patří i čas narození
a smrti jedince.
Mnohé somatické zážitky jsou výsledkem vědomých či nevědomých
rozhodnutí mysli a psychiky a lze je vědomě změnit nebo se jim vyhnout.
V omezené míře to platí i pro druhou oblast prožívání, kterou jsou
mezilidské vztahy. Výběr rodiny, do níž se entita narodí, je však vždy
rozhodnutím duše před jejím vtělením.
Výběr partnera je často předběžným rozhodnutím duše, pokud jsou na
programu karmické zkušenosti. Ne všichni partneři, které člověk během
inkarnace potká, jsou však předem určeni. V tomto případě existuje
široká škála pro individuální rozhodnutí, která může inkarnovaná
osobnost učinit sama podle svého duchovního vývoje a svých duchovních
schopností a preferencí. Totéž platí pro ty oblasti zkušeností, jako je
škola, práce, osobní zájmy, koníčky atd.
Každá inkarnovaná osobnost má potenciál intelektuálních, uměleckých,
fyzických a emocionálních schopností, které získala v předchozích
životech a které jsou jí nyní k dispozici jako potenciál duše. Sama se musí
rozhodnout, které vlastnosti chce v současné inkarnaci rozvíjet. Podle
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toho budou utvářet její vlastní osud. Tato oblast rozhodování je
vyhrazena výhradně inkarnované osobnosti.
Archetypální design inkarnované osobnosti s jejími módy, vlastnostmi a
cíli založenými na strachu je naopak předběžným rozhodnutím duše v
astrálních sférách před inkarnací.
Inkarnovaná osobnost si tohoto předběžného rozhodnutí obvykle není
vědoma, protože se plně ztotožňuje se svým charakterem. Pouze ve
vzácných případech může lidské vědomí vnímat vybavenou povahu
pozemské osobnosti, která se obecně označuje jako "psychika" - zejména
během starého cyklu duše, kdy začíná hlasitě slyšet vnitřní hlas duše.
Z toho by pro nás nemělo být obtížné pochopit, že je zapotřebí
neuvěřitelně složitého plánování a přípravy v 7F-tvůrčích sférách, aby
život na Zemi mohl probíhat poměrně spořádaným způsobem. Mnohé
události se musí řídit předem daným řádem, aby lidé mohli v průběhu
svých každodenních rozhodnutí plně využívat svobodnou vůli. Jinak by
nebylo možné zajistit soužití přibližně šesti miliard inkarnací na této
poněkud nefunkční planetě.
(V rozporu s tím, co tvrdí falešná MSM a falešní vědci (vzpomeňme také
na jejich falešná tvrzení o oteplování klimatu), totiž že světová populace v
posledních letech rychle roste, ve skutečnosti klesla ze zhruba 6,5
miliardy před čtvrt stoletím na současných 6 miliard. Všimněte si prosím,
že vůbec neexistuje žádné spolehlivé celosvětové sčítání lidu a všechna
tato čísla jsou založena na pochybných odhadech. Uvážíme-li však, že
většina západních průmyslových zemí má záporný přírůstek obyvatelstva
a že to platí i pro Čínu, Rusko, Japonsko a mnoho dalších zemí třetího
světa, kde je populace decimována válkami, občanskými konflikty,
hladomorem a špatnými životními podmínkami, je jasné, že lež o rychle
rostoucí lidské populaci je lacinou záminkou pro temnou vládnoucí
kabalu, aby mohla požadovat nejrůznější ohavná opatření k vybíjení
lidské populace, aby ji mohla lépe ovládat a instalovat NWO. Na druhou
stranu vyšší sféry také upřednostňují negativní růst jako přirozený výběr
vyspělejších probuzených duší, které budou schopny vzestupu. Je velmi
důležité si na tomto místě všímat tohoto klíčového demografického faktu,
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protože je to jeden z nejrozšířenějších mýtů, který je v současné době v
oběhu, aniž by ho kdokoli kromě mě vážně zpochybnil).
Představa absolutní svobodné vůle je tedy iluzí - mylnou domněnkou
mnoha filozofů a mladých duší. Život je podporován životodárnou silou
duše. Mysl, která se obvykle projevuje jako denní vědomí, není schopna
udržet lidské tělo při životě. Nezná ani funkci a regulaci jediné buňky.
Dokáže pouze povrchně manipulovat hrubými mechanickými prostředky
v jeho složité genetické struktuře.
Mysl vědců ve své okouzlující nevědomosti přisuzuje účinky, které takto
pozoruje, svým experimentálním schopnostem a netuší, že tyto genetické
manipulace jsou podporovány energií duše, protože jsou součástí
dalekosáhlého plánu, který pozemská osobnost v současnosti nemůže
poznat (pozn. 1).
Pokud se na kolektivní inkarnační experiment současného lidstva
podíváme v jeho historické posloupnosti, získáme dojem, jako by
existovala souvislá vývojová linie k vyšší složitosti, kterou si v současnosti
vykládáme jako "společenský pokrok" a uvádíme ji do úzkého vztahu s
biologickou evolucí druhu "člověk". To je přinejmenším dnešní oficiální
doktrína, která je základem světového názoru většiny lidí.
Zejména v posledních 150 letech, od počátku kapitalismu, tento názor
nabývá na síle. Přehlíží se přitom skutečnost, že toto období stačí na
pouhé dvě po sobě jdoucí průměrné inkarnace člověka, vezmeme-li v
úvahu současnou délku života. Uvážíme-li, že na jeden reinkarnační
cyklus je potřeba v průměru asi 70-90 životů a doba asi 8 000 let, jeví se
tento předpoklad jako velmi krátkozraký a troufalý. Představa lidského
pokroku je tedy typickým mentálním produktem omezeného pohledu
mladé duše na svět.
V dřívějších epochách, například ve středověku až po renesanci, byl
obecně přijímaný názor, že lidstvo vyšlo ze "zlatého věku starověku":
Člověk nepovažoval dějiny za evoluční proces sledující vzestupnou
spirálu, nýbrž za proces, v němž jsou zpětné tendence spíše normální.
Například v předvečer druhé světové války mnoho lidí pevně věřilo v pád
Západu (např. Spengler ve své slavné knize "Zánik Západu"), zatímco
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jeho proroctví napsané během první světové války nabylo za druhé
světové války a během následné studené světové války velmi reálných
rysů.
Taková kolektivní přesvědčení o lidských dějinách pouze odrážejí
věkovou strukturu duše lidské populace, která je inkarnována v určité
historické době. Staroegyptská civilizace, která se skládala převážně ze
starých duší, měla, jak je nám známo z tradice (2), odlišný pohled na
vývoj dějin, jak jej chápeme dnes. Myšlenka pokroku ve své dnešní
podobě tehdy neexistovala. Totéž platí pro antiku.
Mladé duše věří v pokrok do té míry, do jaké ony samy činí pokrok ve své
expanzi v 3D časoprostoru a jsou nadšeny svou hrubou a nezodpovědnou
manipulací s hmotou. Ve chvíli, kdy zaměří svou pozornost na vnitřněpsychické procesy, tedy po svém přechodu do cyklu dospělé duše, začínají
pomalu rozeznávat existenci vnitřních vyšších dimenzí a nečekaných
skutečností, ale také omezenost a křehkost lidského těla, takže jejich víra
v pokrok se odhaluje jako povrchní halucinace jejich nezralé mysli.
Ale i toto rozčarování historického ega se z vyšší perspektivy ukáže jako
omyl, protože skutečný technologický pokrok začne až poté, co dojde k
tomuto rozčarování mladých duší, tentokrát však bude vycházet z
vnitřních dimenzí duše a bude se promítat navenek, a ne naopak, jak se v
současnosti mylně soudí. V tomto procesu skutečné duchovní evoluce je
nutně třeba opustit současný převládající materialistický přístup.

2. Astrální a Časoprostorové
Pravděpodobnostní Alternativy
Tyto vnitřní dimenze zahrnují také pravděpodobnostní světy duše, které
úzce souvisejí se souběžností všech inkarnací - minulých i budoucích.
Osvětlují také energetické pozadí rozsahu svobodné vůle a prostoru
rozhodnutí každé inkarnované osobnosti.
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Ve věčném Teď, v souběžnosti všech energetických přeměn v astrálních
sférách, projektuje duše všechny své inkarnace současně. Od této chvíle
se těší svrchované existenci ve věčné individualizaci Všeho-Co-Jest. V
určitém časovém okamžiku pozemských dějin se jedna z těchto inkarnací
objeví na Zemi, aby přímo zakusila omezení prostoru a času. Chvíli se zde
zdrží, pracuje, činí rozhodnutí, která ovlivňují posloupnost dějin lidstva,
a opět opustí Zemi, aby uvolnila místo další inkarnaci, která bude
následovat.
V rámci struktury duše žije odtělesněná lidská osobnost svou další
individualizaci v astrálních sférách a neustále roste. Nyní může zhodnotit
každý krok svého minulého života a učinit alternativní rozhodnutí.
Protože si je přímo vědoma všech minulých i budoucích inkarnací své
duše, které rovněž vedou samostatnou existenci v astrálních světech,
může s nimi nyní navázat vztah a ve světle jejich zkušeností a myšlenek
zpětně hodnotit svůj minulý život.
Tato nová vylepšená kopie prožitého života na Zemi zůstává uložena v
astrálních sférách a je v energetickém smyslu stejně skutečná jako
skutečný prožitý život. Je to pravděpodobná alternativa jejího minulého
života na Zemi.
Tento proces je podobný textu, který člověk načte z internetu, uloží na
hardwarový disk a poté přepíše. Takto upravený text nyní koluje jako
samostatná verze na internetu. Na celosvětové síti pak existuje souběžně
s původním textem a nelze jej okamžitě rozpoznat jako jeho upravenou
verzi. Tato upravená kopie si nárokuje samostatnou existenci na
internetu a může se dostat do vztahu s původním textem, např. pomocí
vyhledávacích strojů. Pravděpodobné alternativy inkarnace se ve vyšších
sférách chovají velmi podobně: všechny jsou energeticky rovnocenné a
mají dopady na původní inkarnaci.
Nyní může odhmotněná osobnost vytvořit nekonečné množství takových
alternativních studií svého minulého života, které jsou reálné a z
energetického hlediska nezávislé. Proto v astrálních sférách existuje
nesčetné množství životů, neboť každá zesnulá osoba, respektive duše,
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Protože budoucí inkarnace také existují současně a čekají na zhmotnění
ve 3D časoprostoru, mohou si vytvořit tolik verzí svého budoucího Já
jako alternativních studií, kolik chtějí. Tyto verze existují v přítomnosti a
zohledňují zkušenosti a rozhodnutí aktuálně inkarnované osobnosti.
Tímto způsobem může mít inkarnovaná osobnost svými probíhajícími
rozhodnutími na Zemi obrovský vliv na všechny pravděpodobné
alternativy všech svých přidružených inkarnací, které přebývají ve
vyšších sférách, včetně těch budoucích, aniž by si tohoto vlivu byla
vědoma.
Je tomu tak, že současná inkarnace a všechny minulé a budoucí
beztělesné inkarnace, včetně jejich pravděpodobných alternativních
inkarnací, existují současně a jsou v přímém kontaktu prostřednictvím
duše: Všichni si jsou vědomi jeden druhého a vstupují do vzájemných
interakcí.
Rozdíl mezi současnou inkarnací a beztělesnými inkarnacemi v astrálních
sférách spočívá v tom, že pozemská inkarnace probíhá postupně. Když se
rozhodne, musí nést následky sama podle principu příčiny a následku.
Ve vyšších astrálních sférách již tento princip neplatí. Tam rozhodnutí a
následky existují současně, aniž by byly spojeny kauzální časovou osou, a
mohou se tedy měnit oběma směry. Pro inkarnovanou bytost je velmi
obtížné tento koncept pochopit, protože je v rozporu s veškerou její
pozemskou zkušeností.
S rostoucím stupněm organizace v astrálních sférách se
pravděpodobnostní prostor možných rozhodnutí zvětšuje do nekonečna,
protože všechny myšlenky se jako čistá energie projevují okamžitě a
nabývají podoby.
Myšlenky, které inkarnovaná osobnost rozvíjí svým omezeným vědomím,
lze na Zemi realizovat pouze prostřednictvím 7F-tvůrčích sfér. To trvá z
pozemského pohledu určitou dobu, protože konvenční čas t, respektive
prostor s, je prožíván postupně, a ne současně.
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Ale i náš mozek, který je jakýmsi hardwarovým diskem mysli a funguje
jako bioelektromagnetický převodník, může pracovat jen velmi pomalu a
sekvenčně kvůli zpožděním, k nimž dochází na synaptických spojích
neuronů. Tato konstrukce CNS je záměrná, takže člověk může čas
prožívat jen postupně jako řetězec na sebe navazujících událostí.
Lidský duch, který rezonuje s frekvencemi 7F-tvůrčích sfér, naopak
funguje jako souběžný softwarový program, který vnímá všechny jevy
současně a bezprostředně, ale předává tyto informace mozku pouze
selektivně jako paměť pro jeho fyzické zpracování.
Tento proces je velmi důležitý pro pochopení toho, jak vzniká omezené
časové a prostorové vnímání člověka: Všechny souběžné myšlenky, které
přicházejí z vyšších frekvenčních oblastí božské mysli do mozku, jsou
mozkem převáděny na sekvenční elektromagnetické signály, tj. na
nervové akční potenciály s různým synaptickým zpožděním, a jsou
využívány jak pro nevědomou regulaci těla, tak pro jeho vědomou
činnost.
Lidská mysl není pomalá jen při svých rozhodnutích souvisejících se
společností a jejich realizací, ale především kvůli bioenergetickému
fungování mozku a periferního nervového systému. Z tohoto důvodu je
pravděpodobnostní prostor ve 3D časoprostoru výrazně omezen v
porovnání s prostorem vyšších frekvenčních dimenzí.
Lidská mysl může před rozhodnutím přehrát jen velmi omezený počet
alternativ. Ve většině případů člověk tento dar duše nevyužívá, ale
rozhoduje se na základě "vnitřního pocitu", tj. spoléhá se na reakční
vzorce tří nižších čaker (viz kapitola IX). Současně se ve vtěleném stavu
nesmírně zvyšuje rozhodovací omezení, protože podle principu příčiny a
následku přináší každé rozhodnutí životně důležité existenční důsledky
pro člověka i jeho okolí.
V astrálních sférách nemají mnohá pravděpodobná rozhodnutí pro duši
žádné bezprostřední důsledky, protože je nesmrtelná. Tyto volby existují
současně, "aniž by si překážely". Všechny U-soubory duše jako její
jednotlivé inkarnační osobnosti a jejich pravděpodobné alternativy
existují podle principu "stejně jako".
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Naproti tomu pozemský život je utvářen podle rozhodovacího principu
vyloučení "buď, anebo". Odtud plyne dualita pozemské existence, která
je ústředním tématem všech náboženství, filozofie a ezoterických škol,
aniž by byla správně chápána jako energetický jev, snad s částečnou
výjimkou novoplatoniků.
Plótínos proto ve svém spise "Proti Gnostikům" kritizuje rané Křesťany
za jejich snahu posuzovat posmrtný život podle dualistických znaků
tohoto života a docházet tak k nesprávným závěrům ohledně existence
ráje a pekla, které nemají nic společného s "jednotou světové duše
(Weltseele)" a "Kosmického Ducha, Nous". Podle jeho názoru Křesťané
nepochopili především kategorický platónský systém trojčlennosti, a
proto nemohou dialekticky vykládat transcendenci Ducha a jeho projev v
"nižším světě jednotlivých fyzických věcí". Tato námitka neztratila
dodnes na aktuálnosti a významu. Zejména svatý Pavel ve svých listech
tento dualistický sofismus představuje v nadměrné míře, což bylo hojně
rozšířeno nejen pod filozoficky negramotnými lidmi v Helénistickém
období, ale i v naší vysoce agnostické době, neboť máme co do činění se
stejnou agnostickou populací mladých duší.

Další čtení: Novoplatonismus a Křesťasntví - ekniha

Duše se tedy může se svými rozhodnutími vypořádat hravým způsobem a
stejně hravě přetvořit jejich důsledky. Duše je tvořivá síla v čisté podobě.
Člověk jako biologický organismus nemůže být tvořivý bez podpory své
duše - nemůže ani přežít. Většina jeho rozhodnutí je přímo či nepřímo
spojena s jeho přežitím. Jsou hluboce prodchnuta jeho existenciálními
nebo imaginárními obavami. Duše taková rozhodnutí činit nepotřebuje.
V tom spočívá hlavní rozdíl.
Jen malá část rozhodnutí na zemi má tvůrčí povahu a jako projev duše je
prosta strachu. Čím je inkarnovaná duše starší, tím je její osobnost
tvořivější a míra úzkosti nižší. Tvořivost je výrazem lásky bezpodmínečné lásky duše, která čerpá naplno a bezpodmínečně vyzařuje
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své dary. Z tohoto důvodu jsou láska nebo strach barometrem duchovní
vyspělosti a tvořivosti jedince.
Ve skutečnosti je to tak, že mysl učiní rozhodnutí a tělo pak musí toto
rozhodnutí vykonat a nést jeho důsledky. Vezměme si následující příklad
ve stylu filmové série "Sex ve městě":
Žena si jde zatančit na diskotéku a uvidí atraktivního muže, který se jí
líbí. Nyní se může rozhodnout, že překoná své výhrady, promluví si s ním
a seznámí se s ním, nebo může dovolit, aby její výhrady založené na
strachu a našeptávání získaly převahu. Toto rozhodnutí učiní zjevně
myslí, ale ve skutečnosti bude výrazně ovlivněno její psychikou i tělem
(sexuálními touhami). Je to rozhodnutí celé osobnosti.
Za předpokladu, že se s ním seznámí, on ji má rád a naopak, což zase
vyžaduje řetězec dalších rozhodnutí a hodnocení, a mají spolu sex. Z toho
teď může vyplynout spousta důsledků. Může se rozhodnout, že se s ním
už nebude stýkat, protože nesplňuje její očekávání, nebo se může
rozhodnout, že s tímto mužem naváže dlouhodobý vztah, za předpokladu,
že s tím bude souhlasit i on. Následně může otěhotnět, což zase táhne
řetězec dalších existenčních rozhodnutí v závislosti na tom, zda dítě
porodí, naváže s tímto mužem pevný vztah, nebo ne, a tak dále, a tak
dále.
Spontánní rozhodnutí vede k určitým důsledkům, které vytvářejí nové
situace vyžadující nová rozhodnutí a dokonce mění celý život člověka
cestou vpřed. Tyto nové okolnosti vyžadují opět nová rozhodnutí. Takto
plyne náš život: Je to nepřetržitý řetězec záměrů, rozhodnutí a činů, které
vytvářejí nové situace, jež zase vyžadují nové záměry, rozhodnutí a činy,
aby se lidská existence udržela. V nejvzácnějších případech můžeme
předem předvídat celý rozsah důsledků našich rozhodnutí.
Při každém rozhodování máme k dispozici řadu alternativ, z nichž si
můžeme svobodně vybrat. Tyto alternativy dává lidské mysli k dispozici
duše ve své předvídavé vševědoucnosti. To je skutečné hrací pole lidské
svobodné vůle. Tyto alternativy si můžeme v mysli přehrát ještě předtím,
než se rozhodneme jednu z nich realizovat a nést její důsledky.
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Většina lidí však tuto možnost, kterou jim duše nabízí, nevyužívá,
protože, jak již bylo řečeno, přednostně jednají podle svého "vnitřního
pocitu", to znamená, že jednají podle svých tří spodních čaker, místo aby
využívali také své tři horní čakry, přenášející intelektuální, duchovní a
extatické síly. Toto chování je typické pro lidi, kteří se v současnosti
oddávají hře na karmu, a souvisí se skutečným vycentrováním sedmi
tělesných čaker v lidském těle (Kapitola IX).
Zcela odlišné je chování duše. Protože každá myšlenka inkarnované
osobnosti, ať už je jakkoli bezvýznamná, je uložena ve vyšších astrálních
sférách, každá lidská myšlenka vede nezávislou existenci a duše ji může v
astrálních světech pravděpodobnostních alternativ rozehrávat v
nekonečných variantách. Tyto variace představují možné alternativy
současného pozemského života, které jako by existovaly bez ohledu na
pozemskou realitu. Víme však, že Vše-Co-Jest je jednota, takže skutečné
oddělení není možné.
Lidská mysl (jakožto denní vědomí) neví kvůli své omezenosti nic o
existenci pravděpodobných světů svých myšlenek, stejně jako člověk
nemá nejmenší představu o svých pravděpodobných osudech. Domnívá
se, že má jen jeden osud - život, který žije zde na zemi.
Lidská mysl je U-podmnožinou duše, která tyto pravděpodobnostní
alternativy používá jako tvůrčí nástroje k lepšímu navrhování svých
inkarnací. Mysl může do těchto chráněných oblastí duše nahlédnout
pouze v krátkých okamžicích nebojácné expanze, kdy může získat
bleskové vize těchto pravděpodobnostních alternativ svého budoucího
života.
Většinou denní vědomí po návratu do 3D reality nedokáže tyto vize
interpretovat a odmítá jejich existenci, pokud nepatří staré duši, která ví,
jak s takovými duchovními symboly a vizemi zacházet. Takové vhledy do
pravděpodobných světů duše mohou mít prorocký nebo jasnovidecký
charakter, když osvětlují budoucí důsledky chystaného činu. Většina
předpovědí a proroctví je založena na této schopnosti lidského ducha. Na
tomto místě je však třeba zdůraznit, že vesmír je nesmírně tvárný:
Existuje nekonečné množství alternativ, jak jej změnit. Předpovězené
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důsledky se nemusí dostavit, pokud jsou včas rozpoznány a entita se
rozhodne jinak.
Existence pravděpodobnostních světů, v nichž může inkarnovaná duše
studovat alternativní cesty rozhodování, jí umožňuje sbírat nové
dodatečné zkušenosti, které nemůže učinit v setrvačnosti hmotného
světa. V pozdější fázi může duše pravděpodobně otevřít tuto pokladnici
plnou alternativních zkušeností a poslat inkarnované osobnosti inspiraci
nebo intuici během nové srovnatelné situace, takže nyní může učinit nové
příznivé alternativní rozhodnutí, které jí poskytne lepší životní
perspektivu.
Pozemská linie rozhodnutí, kterou jedinec prožívá jako zhmotněný osud,
je tedy jednou z mnoha pravděpodobných možností, které existují
současně v astrálních pravděpodobnostních světech a vedou nezávislou
existenci. V rámci Procesu světelného Těla se lidské bytosti stále více
otevírají těmto paralelním realitám.
Převážně ve snovém stavu duše navazuje nová nervová spojení, nejlépe v
levé mozkové hemisféře, která otevírají mozek současnému vnímání více
realit. Tuto metamorfózu může zasažený člověk přímo prožívat jako
jakési mozkové "energetické stříkačky" nebo občasné aktuální výboje
energie, přičemž výskyt těchto zásahů duše oznamuje ve stavu lucidního
snění, takže spící člověk má předzvěst, že přijdou, a vůbec není
překvapen ani necítí strach Po probuzení si člověk zpravidla velmi přesně
pamatuje, kolik energetických zásahů během spánku obdržel. Tyto
energetické modifikace v mozku probíhají v druhé polovině Procesu
Světelného Těla a týkají se jen několika velmi starých duší, jako jsem já.
Po probuzení si člověk zpravidla velmi přesně pamatuje, kolik
energetických zásahů během spánku obdržel. Tyto energetické
modifikace v mozku probíhají v druhé polovině Procesu Světelného těla a
týkají se jen několika velmi starých duší, jako jsem já.
Totéž platí pro všechny kolektivní události na Zemi: Souběžně se
současnou historií lidstva existuje mnoho pravděpodobných časových
linií historie Země, z nichž každá má jiný výsledek. Tyto alternativy
mohou být realizovány na jiné planetě a mít dopad na 3D vesmír. V
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tomto smyslu je každá alternativa odehrávající se v astrálních
pravděpodobnostních světech zároveň plánem, který se může kdykoli
zhmotnit na jiné planetě, jako je Země: Nejdříve přijde Duch, pak hmota.
Stejně tak se skutečné dějiny lidstva řídí jedním nebo více
pravděpodobnostními plány, které se v mnoha ohledech překrývají a
vykazují podobný časový rámec. Již před 2000 lety bylo známo, že Proces
Světelného Těla a Evoluční Skok lidstva vstoupí v roce 1997 do své
nejintenzivnější poslední fáze a dosáhne vrcholu kolem let 2008-2012
během Konečných časů této planety. Jednotlivé okolnosti se mohou
neustále měnit.
Existují dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé
alternativy, které si lze představit jako na sebe navazující vlny, jako jsou
horní a dolní tóny v oktávě, které tvoří nekonečné množství variací, ale
vždy v rámci orchestru duše a v souladu se Vším-Co-Jest.

Poznámky pod čarou:

1. Například oplodnění In vitro v současnosti podporuje několik
odvážných duší jako alternativu k normálnímu těhotenství, aby
shromáždily nové inkarnační zkušenosti, které mohou být realizovány až
ve vzdálené budoucnosti za nových energetických podmínek - například
jako porody In vitro namísto normálního fyzického těhotenství.
2. Tyto tradice použil Platón ve svém líčení Atlantidy.
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IX. Úloha Čaker v Procesu Světelného
Těla a Evolučního Skoku
1. Tělo jako Překrývajících se Vlnový Systém
Viděli jsme, že lidské tělo je kvantově-fyzikální, elektromagnetický
vlnový systém, který vzniká superpozicí segmentů duše z úrovní 7Ftvůrčích sfér. V tomto smyslu je biologický organismus jakýmsi
"pohyblivým hardwarem", který je vytvářen a řízen softwarovým
programem duše. Protože softwarový program duše obsahuje hardware
těla jako U-podmnožinu, představuje biologický organismus druhu
"člověk" (a všichni ostatní živí tvorové) energetický systém nekonečných
překrývajících se vln.
Ve 3D časoprostoru je biologické tělo tvořeno jako superpozice
kvantových solitonů nadmolekulární úrovně organických látek s
elektromagnetickými vlnami buněk, které se projevují jako akční
potenciály. Akční potenciály buněk se následně sčítají v orgánové
potenciály (např. EKG a EEG) atd. Vzájemné působení těchto překryvů z
biochemického hlediska bylo podrobně popsáno ve svazku III o Obecné
Teorii Biologické Regulace. Kromě toho na lidské tělo působí
gravitace, která je v přímém vztahu k elektromagnetismu.
V I. a II. díle fyziky dokazuji, že všechny základní konstanty
elektromagnetismu jako konstanty elektrického a magnetického pole,
které se objevují ve všech zákonech elektromagnetismu, určují také
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velikost rychlosti světla c (Maxwellova rovnice), která zase určuje
velikost gravitační konstanty G, jež je v jádru všech Newtonových
gravitačních zákonů v klasické mechanice. Tuto závislost lze samozřejmě
posuzovat i v opačném pořadí, protože časoprostor je uzavřený
(samonosný). To je skutečné sjednocení gravitace s elektromagnetismem
pomocí nové teorie Univerzálního Zákona, kterého současná fyzika stále
není schopna dosáhnout - proto není schopna vysvětlit gravitaci ani
vyvinout nové zdroje volné elektromagnetické (fotonové) energie.

Přečtěte si: Mechanismus Gravitace Poprvé Vysvětlen

Ve druhém díle také ukazuji, že konstanty elektrického a magnetického
pole jsou zase průměrnými veličinami nebeských těles: statisticky
hodnotí průměrný poloměr a průměrnou rotační rychlost všech
nebeských těles ve vesmíru. To je konečný důkaz, že časoprostor je
uzavřený útvar, v jehož rámci jsou jeho U-podmnožiny, jako je gravitace
a elektromagnetismus, vzájemně propojenými a závislými úrovněmi.
Jelikož gravitace závisí na každém místě vesmíru na gravitační konstantě
G (Newtonův gravitační zákon) a šíří se konečnou rychlostí světla c, tato
skutečnost nezvratně dokazuje, že gravitace a elektromagnetismus jsou
překrývající se vlnové síly prvotní energie, kterou můžeme rozeznat
matematicky v termínech základních konstant, ale ne ve skutečnosti:
energie/časoprostor je jednota.

Přečtěte si také: Gnostická tradice západní filozofie –ekniha

Můžeme například dočasně eliminovat zemskou gravitaci pomocí
magnetické síly (viz magnetický jednokolejný vlak, Maglev) nebo ji
interpretovat v závislosti na orientaci magnetické síly. Nikdy však
nebudeme schopni eliminovat elektromagnetické síly v gravitačních
hmotách, protože patří ke hmotě. A naopak, elektromagnetické síly
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nemůžeme pozorovat bez hmoty, která podléhá gravitaci. Úzká
provázanost gravitace a elektromagnetismu by tedy měla být všem
laikům jasná. Stále však zůstává otázkou, proč fyzikové dosud nedokázali
pochopit tuto rozsáhlou skutečnost a v současnosti upřednostňují hrubě
mylnou myšlenku, že tyto dvě základní síly nelze integrovat.
Na tomto místě je důležité poznamenat, že tento jednoduchý a zřejmý
fyzikální fakt moderní fyzika záměrně ignoruje. Ve standardním modelu
tvrdí, že gravitaci nelze integrovat s ostatními třemi základními silami. Z
tohoto důvodu se dosud nepodařilo dosáhnout sjednocení fyziky. Že je
toto tvrzení debilní, jsem nadevší pochybnost dokázal objevem
Univerzálního Zákona; lze to vidět na jedné stránce, v níže uvedené
tabulce, kde jsou všechny základní přírodní konstanty gravitace,
elektromagnetismu a kvantové fyziky integrovány s Univerzální
Rovnicí. Toto sjednocení je největším úspěchem nové teorie
Univerzálního Zákona a každému fyzikovi by mělo být jasné už při
zběžném pohledu na tuto tabulku, která je jedinečná a nenajdete ji v
žádné učebnici fyziky. Mezi mnoha fyziky, s nimiž jsem jednal od roku
1997, kdy jsem vydal první díl (včetně 10 000 fyziků, kterým jsem v
červenci 2017 napsal oznámení o své nové knize "Propedeutika" o
Univerzálním Zákonu), jsem se však nesetkal s jediným, který by byl
schopen pochopit tento kvantový skok ve fyzikálním poznání.
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V této diskusi mi nejde ani tak o to, abych odhalil chybné tradiční pojetí
fyziky nebo neústupnost fyziků, která vede k jejich hluboké nevědomosti
o tom, co příroda skutečně je, ale abych čtenáře upozornil na důležitou a
v biologických vědách dosud málo sledovanou skutečnost, totiž že lidské
tělo je překrývající se vlnový systém, který se skládá ze všech známých sil
3D časoprostoru. To samozřejmě zahrnuje i silné (jaderné) síly a slabé
síly atomů a molekul organické hmoty.
Nyní musí čtenář tuto běžnou a snadno pochopitelnou prezentaci rozšířit
a zahrnout do tohoto modelu energie 7F-tvůrčích úrovní. Superpozice
čtyř základních sil 3D časoprostoru má horní časovou hranici neboli
frekvenci f, která je kvantitativně určena zářením černých děr. Je to
zároveň horní mez elektromagnetického spektra a elementárních částic
měřená jako Comptonova frekvence, která je známou základní fyzikální
konstantou (viz tabulka výše).
Superpozice vlnových sil přírody se v tomto bodě nezastavuje, ale
pokračuje dále. Nekončí na experimentální hranici rozlišitelnosti
hmotnými přístroji, která je, jak jsme již uvedli, určena Planckovou
konstantou h.
Viděli jsme také, že tato konstanta je základní veličinou
elektromagnetismu, fotonového časoprostoru: Je to základní akční
potenciál této úrovně. Protože všechny elementární částice hmoty jsou
složeny z h, jak je uvedeno v tabulce výše, ukazuje se, že toto nejmenší
měřitelné množství energie je základním akčním potenciálem
časoprostoru (viz I. a II. díl). Z tohoto důvodu hovořím ve svých knihách
také o h-časoprostoru.
Mezi touto hranicí trojrozměrného časoprostoru, v němž se odehrává
lidský život, a 7F-tvůrčími sférami, které mají své vlastní elementární
akční potenciály, je obrovský frekvenční skok, který můžeme popsat
také jako časový nebo energetický skok, neboť E~ f.
Stejně jako u harmonického kontinua existují tóny a harmonické, které se
vyskytují jako oktávy (frekvenční rozsahy), a přestože se překrývají a jsou
na sobě závislé, jsou od sebe odděleny frekvenčními intervaly. Stejně jako
naše uši nejsou schopny vnímat ultrazvukové vlny např. delfínů, nejsou
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běžné přístroje schopny registrovat frekvence 7F-tvůrčích sfér. Vyvozovat
z toho závěr, že tyto energetické rozsahy neexistují, je největším omylem
moderní vědy.
V tomto smyslu se současná vědecká Gnóze zabývá energetickými jevy
7F-kreačních sfér, jak se projevují v 3D časoprostoru Země. Protože tyto
jevy může vnímat pouze lidská mysl, která v závislosti na věku duše
vykazuje různé schopnosti v oblasti média, mohou je zde popsaným
způsobem prožívat pouze staré duše.
V tomto kontextu znamená Proces Světelného Těla vývoj lidského
transcendentálního poznání, které definuji také jako "smyslové vnímání".
V pozdních fázích tohoto procesu se intenzita 7F-tvůrčích energií zvyšuje
do té míry, že entita vnímá přímým způsobem, fyzicky i mentálně, vzorce
zasahování těchto vysokofrekvenčních energií do nízkofrekvenčních
energií fyzického těla ve dne i v noci.
Z pozemského hlediska lze transformaci 7F-tvůrčích energií v
organickém a anorganickém, fyzickém 3D časoprostoru popsat
následovně:
Segment duše, který se inkarnuje na Zemi z říše 7F-tvoření, musí výrazně
snížit neuvěřitelně vysoké frekvence těchto energií, než se mohou projevit
jako hmota. Jedná se o energetickou transformaci, podobnou známé
přeměně tepla na elektřinu nebo mechanickou práci a naopak.
Z teologického hlediska je tato energetická transformace interpretována
jako "akt stvoření". Je ústředním tématem všech náboženství. Ve fyzice
je prezentována z kosmologického hlediska jako "velký třesk" (?).

Přečtěte si: "Velký Třesk" Teprve Nastane v Prázdných
Mozkových Dutinách Kosmologů - Dva Názory PAT

Jak náboženství, tak věda se však v tomto ohledu dopustily zásadní chyby
v myšlení. Zatímco chápou tento stvořitelský akt jako jednorázovou
událost, kterou obvykle kladou na počátek dějin světa, připravují se o
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možnost být svědky neustálé existence tohoto stvoření, které se odehrává
před našima očima každým okamžikem v přítomnosti.
Máme zde co do činění s klasickou situací, kdy falešná víra výrazně
omezuje a deformuje lidské vnímání reality.
V současné době je příroda - organická i anorganická - považována
konvenční vědou za " samohyb", který se po uvedení do pohybu jako
evoluce vyvíjí a prosperuje od tohoto okamžiku sám. Mechanismus
evoluce je vykládán jako samoorganizace hmoty. Tento pohled zahrnuje i
materialistické experimentální dogma, podle něhož by nemělo existovat
to, co nelze změřit vnějšími přístroji.
Jinými slovy, moderní věda zcela ignoruje neustálé vytváření hmoty a
"přírody" 7F-tvůrčími sférami, protože popírá existenci této energetické
přeměny a nebere ji v úvahu jako předmět studia. Odtud pramení
poznávací slepota všech vědců, která je však určena na současném velmi
primitivním stupni vývoje duše všech představitelů neúspěšné lidské
vědy.

Přečtěte si také: Podvod Moderní Vědy

Ve skutečnosti je existence 3D časoprostoru, tj. slunečních vesmírů a
všech živých bytostí, nepřetržitým aktem Stvoření - neustálou přeměnou
enegie ze 7F-tvůrčích sfér v 3D časoprostoru, který vnímáme jako hmotu
či přírodu, a naopak. Tato nepřetržitá výměna energie se řídí zákonem
zachování energie (první zákon termodynamiky), protože Vše-Co-Jest je
jednota.
Pokud bychom toto poznání aplikovali konkrétně na organický systém
"člověk", znamenalo by to, že jak jeho stvoření jako početí, těhotenství a
zrození, tak jeho průběžná biologická regulace, která ho udržuje při
životě jako organismus, je nepřetržitou energetickou přeměnou mezi 7Ftvůrčími úrovněmi duše a základními silami organického hmotného těla.
To platí i pro organizaci a koordinaci individuálního lidského chování a
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vztahů ve společnosti, které jsou na ezoterické scéně shrnuty s určitou
negativní konotací jako "karma".
Přestože lidská mysl, fungující jako denní vědomí, byla duší stvořena jako
vnější referenční bod Ducha, aby na vlastní zodpovědnost, ve smyslu
svobodné vůle, činila určitá rozhodnutí na existenciální a společenské
úrovni a zároveň uvažovala o "Bohu a světě", člověk ve skutečnosti
nemůže ani na okamžik existovat sám o sobě, tj. ze své vlastní mysli.
Spíše vyžaduje určité "nepodmíněné vzorce chování", které jsou
zavedeny duší. Ty fungují nezávisle na mysli, kterou je dokonce občas
třeba vypnout, aby člověk mohl přežít v nových a neobvyklých situacích. I
když to lidé vnímají jinak, protože jsou k tomu energeticky nuceni, vztah
lidské mysli k duši je jako vztah nemluvněte k matce: lidská bytost,
vedená svou racionální myslí, může přežít jen tehdy, je-li nesena vpřed
životodárnou silou své neviditelné duše.
Představa, že člověk je dostatečně soběstačný, aby mohl žít z vlastní
mysli, názor, který v současnosti vrcholí oficiálním popíráním existence
duše, je největší iluzí lidského bytí, kterou ovšem duše na tomto nižším
stupni svého duchovního vývoje chce a podporuje. S nástupem Procesu
světelného Těla a Evolučního Skoku lidstva tato největší iluze dnešního
lidstva konečně skončí.
Tyto jevy jsou ústředním předmětem studia této vědecké Lidské Gnóze.
Jejich dynamika určuje psychologicky, mentálně i fyzicky energetickou
evoluci každého jednotlivce hlubokým způsobem a píše jeho roli ve
velkém dramatu během změny paradigmatu, která se odehraje na
historické scéně v průběhu tohoto roku 2019. Z tohoto důvodu je třeba
tyto procesy na tomto místě rozpracovat.
Je důležité zdůraznit, že současná ezoterika nedokázala tyto jevy
dostatečně popsat. O náboženstvích ani nemluvě! Z výše uvedených
důvodů je nebere v potaz ani věda a filozofie.
Než se však pustím do podrobností, musím čtenáře seznámit s lidskými
čakrami, a pokud o nich již slyšel, tak jeho znalosti vybělit. Neexistuje
totiž žádné jiné ezoterické téma, o němž by bylo napsáno a vyprávěno
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tolik nesmyslů jako o lidských čakrách. Kolem tohoto tématu se vyvinulo
mnoho škol založených na obskurních vírách a různých tajuplných
praktikách, které jen zatemňují chápání a uvádějí lidi v omyl. Začneme
proto otázkou:

2. Co jsou Čakry?
Čakry jsou energetická centra v lidském těle a jeho okolí, která
účinným, optimalizovaným, automatizovaným, tj. spontánním
způsobem převádějí sedm základních astrálních energií (7Ftvůrčích úrovní) inkarnovaného fragmentu duše do 3D energie,
resp. biologické hmoty organismu a naopak. Jelikož lidské tělo
funguje jako elektromagnetický buněčný systém, představují
čakry
energeticky
rozhraní
astrálních
a
zároveň
elektromagnetických sil.

Čakry jsou U-podmnožiny inkarnovaného fragmentu duše. Jejich
obrovská složitost činí popisné znázornění jejich energetického způsobu
působení téměř nemožným. Bylo by to také pro psychologické potřeby
inkarnované osobnosti bezvýznamné. Stejně tak používáme různá
elektrická zařízení, jako je počítač, aniž bychom o jejich vnitřní struktuře
mnoho věděli. Z tohoto důvodu zůstaneme v dalším pojednání o čakrách
na provozní úrovni psychiky a mysli a necháme stranou všechna
dalekosáhlá tvrzení a domněnky, s nimiž se lze na toto téma setkat. To
však neznamená, že by tato problematika jako taková nebyla důležitá.
Pouze nemá význam na současném stupni vývoje duše lidstva.
Je dobře známo, že lidské tělo disponuje sedmi tělesnými čakrami, které
odpovídají sedmi základním energiím (7F-tvůrčím úrovním) Všeho-CoJest. Kromě toho existují v těle i mimo něj další čakry, které prozatím
nebudeme popisovat, ačkoli hrají v procesu vzestupu obrovskou roli.
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Sedm tělesných čaker je seskupeno podél osy těla a pro didaktické účely
je lze rozdělit na tři spodní a tři horní čakry. Tyto dvě skupiny jsou
rozmístěny zhruba symetricky kolem střední čakry. Obvykle se číslují
zdola nahoru (od jedné do sedmi).
Všechny čakry se pojí s konkrétními vnitřními orgány: Jejich energie
proudí přednostně těmito orgány.
Každá čakra odpovídá jedné ze sedmi základních astrálních energií, které
se projevují fyzicky, to znamená, že tyto základní energie se mohou
projevovat psychologicky (emocionálně), mentálně (racionálně,
intelektuálně) nebo mechanicko-kinematickým způsobem (fyzicky,
sexuálně). V této souvislosti hovořím také o "reakcích", protože tyto
energie se u účastníka i pozorovatele projevují vždy spontánně jako
vrozené "nepodmíněné reakce" nebo dědičné reflexy (instinkty). Z tohoto
důvodu je vhodné označovat čakry také jako "centra reakcí". Podrobněji
se tímto aspektem budu zabývat níže.
První čakrou je spodní čakra (1), která je spojena s nadledvinami v
ledvinách a řídí jejich funkci. Je také známá jako instinktivní reakční
centrum. Astrální energie přeměněná první čakrou zaručuje přežití
člověka tím, že posiluje rychlé, život zachraňující reakce, které
označujeme jako "instinkty" nebo "bezpodmínečné reflexy". "Únikový
reflex" ve smrtelném nebezpečí je takovou reakcí, která je vyvolána
rychlým, reflexním vylučováním adrenalinu z nadledvinek.
Jak napovídá název tohoto zvláštního reflexu, nemůže být vyvolán pouze
první čakrou. Je k němu zapotřebí také účast pohybového reakčního
centra, které tento únikový pohyb těla fyzicky uskutečňuje (viz níže).
Tento příklad ilustruje základní skutečnost, že všechny čakry při svém
působení vzájemně spolupracují. Stejně jako v orchestru vždy existuje
jedna konkrétní čakra, která hraje "první housle" v rámci určité tělesné
reakce, a dominuje tak společnému působení ostatních zúčastněných
čaker.
Působení čaker lze pochopit pouze tehdy, když plně zohledníme roli
mysli. Již jsme se dozvěděli, že lidská mysl funguje pouze jako paměť, to
znamená, že reaguje pouze na podněty, které přicházejí z minulosti a
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musí být nejprve uloženy ve zvláštním elektromagnetickém paměťovém
orgánu v mentálním těle. Fungování mysli je tedy sekvenční a poměrně
pomalé. Mysl navíc potřebuje určitý čas na zpracování příchozích
informací, než se může rozhodnout a s pomocí těla je uvést do fyzické
akce.
V život ohrožujících stavech je tedy mysl bezcenná nebo může dokonce
bránit únikové reakci. Z tohoto důvodu je víceméně vypnuta rychlostí
instinktivní reakce na jedné straně a intenzitou předávané energie dvěma
nižšími čakrami na straně druhé. Takové reakce se v biologické vědě
označují jako "dědičné instinkty" nebo "nepodmíněné reakce" a toto
podání obsahuje jistá zrnka pravdy. Máme zde standardizované reakce
duše, které jsou přenášeny čakrami přímým způsobem zkratováním
mysli a eliminací jejího vlivu na lidské chování. Takové reakce se mohou
jevit jako život zachraňující instinkty nebo iracionální činy, jak o tomto
tématu budeme hovořit v souvislosti s karmou.
Lidská mysl má velmi omezený rozsah vnímání. Mnoho důležitých
informací se nachází pod prahem každodenního lidského vědomí a nelze
je racionálně zaznamenat. Významné vibrace, které vysílají jednotlivci
nebo skupiny lidí, jsou lidským Duchem vnímány jako součást Vyššího Já
pod pojmovým prahem racionální mysli a vedou, ještě pod tímto prahem,
k následným standardizovaným reakcím, které jsou přímo spouštěny
čakrami.
Vstoupí-li nevinný cizinec například do konferenční místnosti podniku,
kde účastníci diskutují o propouštění, snižování stavů a restrukturalizaci,
které se týkají osudu těchto lidí, okamžitě, ještě než jeho mysl situaci
zachytí, vnímá nízkofrekvenční vibrace strachu a agresivity přítomných a
okamžitě zareaguje obranně, aniž by ho diskutovaná opatření ovlivnila.
Totéž platí pro přírodní katastrofy a životní nebezpečí. V takových
případech člověk těží z přímého, spontánního rozpoznání duše, která mu
poskytuje životně důležité informace, jež jsou předávány první čakrou
jako instinktivní reflexy. Člověk pak bude "ve střehu", i když nemusí
vědět, odkud tato varovná informace pochází.
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Byly-li takové instinkty nezbytné pro přežití primitivního člověka v
nehostinném prostředí, jsou dnes jako nekontrolované instinkty v
rozvinuté, usedlé společnosti, kde životní podmínky kladou na jedince
jiné nároky, jen málo platné. Ve vyvinutém společenství, v němž je v
popředí schopnost spolupráce a řešení konfliktů, by se takové vzorce
reakcí, vycházející z první čakry, ukázaly spíše jako velká nevýhoda.
Z tohoto důvodu se reakční vzorec inkarnované osobnosti v průběhu
historického vývoje lidstva mění. Přesněji řečeno: Podle požadavku může
duše klást důraz na různé čakry a podnítit vznik nových vzorců reakcí u
inkarnované populace. Podstatná část tzv. biologického vývoje od
primitivního člověka ke společenské, etické bytosti proběhla právě tímto
způsobem. Toto zjištění je důležité i pro pochopení Procesu Světelného
Těla, při němž dochází k zásadní restrukturalizaci sedmi lidských čaker
(viz níže).
Čtenář může tuto diskusi rozšířit a zvážit funkci ostatních čaker a
předurčenou matrici duše inkarnované osobnosti a automaticky dojde k
závěru, že existuje nekonečné množství individuálních psychologických
variant, které určují charakter a chování každého člověka. Vyjádření
čaker jako specifický vzorec reakcí závisí nejen na konkrétních
podmínkách, za nichž se duše inkarnuje, ale také na individuálním a
kolektivním věku duše aktuální inkarnované populace.
Diskuse na toto téma nabízí nečekané pohledy, vysvětluje například
vzestup a úpadek matriarchátu a současný přehnaný důraz na mužskou
agresi v politickém a ekonomickém životě, který je nyní odbouráván v
důsledku Procesu Světelného Těla a Evolučního Skoku lidstva. S těmito
dramatickými energetickými procesy budou úzce souviset různá
karmická dramata.
(Poznámka: Tato prorocká diskuse z roku 2000 se potvrdila letos v
červenci 2019, kdy byly na Zemi vyslány masivní energie a kódy ze
Zdroje, aby otevřely srdeční čakry většiny lidí, kteří tak začnou
jednoznačně vnímat pravdu o sobě a připravovat se na LBP a svůj
vzestup ve vzdálené budoucnosti. Tím se také změní funkce mysli, která
byla v minulosti rozsáhle manipulována temnými silami a utápěla se ve
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falešných iluzích. Od nynějška bude mysl registrovat pouze pravdu
vycházející ze srdeční čakry jako "srdcemysl" (viz níže), ale nebude se
moci rozhodovat podle svého rozmaru, jak tomu bylo v minulosti, což
vedlo ke všem katastrofám, válkám, genocidám a všem dalším špatným
věcem, které lidstvo ve své historii zažilo. Není přehnané říci, že lidská
mysl je pachatelem všeho zla na zemi, stejně jako je také strůjcem
veškerého materiálního pokroku lidstva, i když všechny pokrokové
myšlenky přicházejí nejprve jako intuice a inspirace z duše.
Aktivace srdečních čaker lidí nyní probíhá v alchymistické reakci
prostřednictvím mé srdeční čakry, která byla 1. července 2019 zažehnuta
a sladěna s božskou srdeční čakrou Zdroje prostřednictvím světového
centra síly srdeční čakry trojitého plamene (modrého, žlutého
a růžového), které jsme v červnu 2019 ukotvili v Diano Marině. Stalo se
tak v nejdramatičtějším okamžiku, který možná představím široké
veřejnosti později, až se kolektivní chápání vyvine natolik, aby pochopilo
důležitost této zásadní energetické události. Otevření srdečních čaker
většiny lidí bude dokončeno, až projdou portálem Lví brány 8. srpna
2019, portálem 8/8, a výsledky budou brzy poté vidět na společenské
úrovni, jak je popsáno ve scénáři vzestupu, který jsem nastínil v této a
mnoha dalších knihách a článcích.
To je předposlední důkaz, že veškerý vývoj lidstva probíhá pod vlivem
energií vyšších dimenzí a prostřednictvím důkladné modifikace lidských
čaker, které tyto energie transformují do lidské bytosti a určují ji jako
energetický systém. Konečným důkazem bude můj vzestup a vystoupení
jako nanebevzatého mistra před lidstvem).
Z tohoto úvodu poznáváme, že čakry nejsou abstraktní ezoterické útvary,
ale že jsou velmi úzce spjaty s osobností a chováním v konkrétní
historické době. Bez jejich zapojení by nebylo možné správně pochopit
karmickou hru na Zemi. Z tohoto důvodu představím ve stručnosti
dalších šest čaker a zákonitosti jejich odezvy.
Druhá spodní čakra, nazývaná také sakrální nebo sexuální, rozhodujícím
způsobem určuje sexuální chování člověka a úzce souvisí s gonádami.
Sexuální chování zahrnuje širší škálu činností než pouhý pohlavní styk.
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Sexuální centrum, stejně jako ostatní nižší čakry, souvisí především s
pohybem a fyzickou činností.
Tři spodní čakry zprostředkovávají vitální síly, které podporují
expanzivní pud jedince ve společnosti a ve fyzickém prostoru. Tato touha
po aktivitě je význačnou charakteristikou mladé duše, a proto v dnešní
populaci inkarnovaných duší převažují spodní tři čakry. Neurčují pouze
individuální a kolektivní chování, ale významně ovlivňují i společenské
normy a formy, v nichž se odvíjí lidský život. Ezoterické tvrzení, že dnešní
lidstvo je řízeno spodními třemi čakrami, je v tomto smyslu správné, i
když příliš zjednodušené.
Než se budu věnovat spodní třetí čakře, měl bych na tomto místě probrat
společné energetické charakteristiky čaker. V podstatě čakry představují
komplexní harmonické frekvenční vzorce sedmi astrálních energií,
přičemž v každé čakře převládá základní energie. Celkově se čakry od
sebe liší nejen kvalitativně, pokud jde o jejich specifický energetický
vzorec, ale také kvantitativně, pokud jde o jejich frekvenční úroveň.
Při pohledu zdola nahoru, tedy s rostoucím počtem, se zvyšuje i úroveň
frekvence (míra vibrací) čaker. V energetickém smyslu tedy vytvářejí
hierarchickou strukturu. Poznání, že frekvenční míra čaker roste zdola
nahoru, tedy od kostrče ke koruně, je velmi důležité jak pro psychiku, tak
pro mysl.
Ve Všem-Co-Jest platí základní pravidlo, že vyšší frekvence převládají
nad nižšími a modulují je. V závislosti na místní intenzitě se může stát, že
nižší frekvence mohou dominovat nad vyššími, jak tomu bylo na této
toxické planetě po dlouhou dobu. Evoluční Skok lidstva je zvrácením této
situace. Konstruktivní a destruktivní zasahování tak může probíhat
oběma směry. V hierarchické struktuře Všeho-Co-Jest jasně převažují
dimenze vyšších frekvencí: Jsou vůdčí a vytvářejí nízkofrekvenční
rozsahy. Lokální odchylky, jak je pozorujeme na Zemi, jsou záměrnou
výjimkou z tohoto pravidla a jsou možné pouze díky masivnímu použití
vysokofrekvenčních energií, které tento opačný stav utěsňují od zbytku
Všeho-Co-Jest. Tím se vysvětluje oddělení Země a lidstva od Zdroje,
které je nyní v Konečných Časech zvráceno.
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Tuto problematiku jsme podrobně probírali v souvislosti se strachem a
láskou. Strach představuje záměrný nízkoenergetický vzorec, který
působí jako bariéra a blokuje vyšší frekvenční vibrace lásky vysílané duší,
takže nemohou vstoupit do lidského těla. Lidská mysl nemůže přijímat
dostatečné množství vibrací lásky a musí je nyní vytvářet nezávisle. To je
základní úkol reinkarnačního cyklu na Zemi - rozvinout lidskou mysl v
zodpovědného suverénního tvůrce podmínek lásky (podmínek
konstruktivního zasahování). V tomto úsilí jsou emoce jen prostředkem k
dosažení tohoto cíle.
S rostoucím věkem duše se také neustále zvyšuje schopnost lásky a ve
stejném rozsahu se snižuje bariéra úzkosti. Strach má funkci
lakmusového papírku pro otevření mysli a srdce (psychiky) pro vyšší
frekvence duše. Na konci cyklu poslední inkarnovaná osobnost zcela
splyne s duší a nadduší a prožívá maximální možnou extázi, která se
rovná naprostému konstruktivnímu propojení s odpovídajícími
základními energiemi rodiny duše a Všeho-Co-Jest, respektive Zdroje.
Stejně jako strach může být překonán láskou, mohou horní čakry
modulovat a zjemňovat vzorce reakcí nižších čaker. Úplné potlačení
nižších pudů, jak doporučují někteří ezoteričtí a náboženští puristé z
dualistického antropocentrického hlediska, není možné ani žádoucí.
Rozumná kontrola všech energií, které proudí čakrami, ať už se znalostí
způsobu jejich působení, nebo bez ní, je hlavním cílem reinkarnačního
cyklu duše.
Třetí čakra, nazývaná také čakra solárního plexu, úzce souvisí s
horní částí břicha, žaludkem, játry, žlučníkem a slinivkou břišní a je
zodpovědná za pohyb. Je také známá jako pohybové centrum. Stejně
jako u ostatních dvou nižších čaker zahrnuje pojem "pohyb" více než
pouhý fyzický pohyb/pohyb jedince. Pohybová aktivita se může
projevovat jako sportovní kvalita i jako duševní hbitost. To do značné
míry závisí na soustředění osobnosti v jednotlivých čakrách, jak
vysvětlím níže.
Když je tato čakra uzavřená, člověk například pociťuje bezmocný vztek
nebo beznadějný strach, který ho dočasně uvede do energetického stavu,
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v němž není schopen vykonávat žádný pohyb ani pociťovat jiné emoce.
Jeho schopnost myslet je zcela ochromena. Tato strnulost je výsledkem
blokády životodárné energie duše, která proudí třetí čakrou solárního
plexu.
Když se toto pohybové centrum aktivuje, pak se nahromaděná
zablokovaná energie, například vztek, může vyložit v iracionálním činu.
Takovými energetickými blokádami a výboji, které jsou přesně iniciovány
a řízeny duší (a mnoha temnými entitami, které se po eony času
zmocňovaly lidí, ale nyní byly v červenci odstraněny v průběhu otevírání
srdečních čaker většiny lidí), lze vysvětlit různé deviantní vzorce chování
mezi lidmi - od nevysvětlitelných masových vražd šíleného střelce až po
kolektivní zvěrstva a genocidy na lidstvu.
Takové činy jsou součástí karmické hry, která probíhá a poskytuje
inkarnovaným duším bohaté zkušenosti. Povrchně se takové činy
připisují osobnosti a její svobodné vůli. Toto zjištění může být pro mnohé
čtenáře bolestné, protože se zbavuje iluze nezávislosti a absolutní
volnosti jedince.
Člověk, hlavně na Západě, má k závislosti rozpolcený postoj. Na jedné
straně západní člověk trvá na své nezávislosti, na druhé straně jde
dobrovolně do nejrůznějších závislostí, které mu moderní kapitalistická
společnost klade jako pasti na jeho společenskou cestu. Problém
závislosti je čistě psychologický a má své kořeny v současném omezeném
pohledu na to, co je to jedinec či vtělená osobnost. Když se do tohoto
pohledu na svět zahrne mnohorozměrnost duše, problém se vyřeší sám
od sebe. Tento postoj je klíčový pro zahájení Procesu Světelného Těla (viz
níže).
Spodní tři čakry zprostředkovávají energie, které vedou k činům.
Podporují aktivní chování. Toto chování je v mnoha ohledech bez reflexe,
protože se odehrává při současné eliminaci racionálního myšlení (5.
čakra), a destruktivní, protože k němu dochází ve stavu neschopnosti
milovat (blokáda 4. srdeční čakry, viz níže).
Ve Freudově psychoanalýze se v této souvislosti hovoří o "instinktivním
chování" (triebhaftes Benehmen). Tento moralistický přístup nedoceňuje
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roli životodárné funkce reakčních vzorců, které jsou zprostředkovány
třemi nižšími čakrami, ale zároveň osvětluje převládající brutální návyky
lidstva v posledních dvou až třech tisících letech.
Působení tří spodních čaker lze plně docenit pouze tehdy, když si
uvědomíme, že jsou od tří horních čaker energeticky odděleny čtvrtou
čakrou, nazývanou také srdeční čakra. Z tohoto důvodu se mohou za
určitých okolností "zbláznit", aniž by byly vnímavé pro nápravu shora.
Setkáváme se zde se zjevně chybnou konstrukcí lidského organismu,
který je takto vědomě duší chtěn, aby mohla učinit určité zkušenosti za
pečlivě vybraných, mimořádně náročných energetických podmínek. Nižší
tři čakry často vibrují na frekvenční úrovni úzkosti, kterou
zprostředkovávají svými reakčními vzorci. Jsou pak nepřístupné vyšším
frekvencím lásky.
Čtvrtá srdeční čakra se váže nejlépe na brzlík. Prostřednictvím této
čakry se do značné míry projevují a regulují lidské emoce a psychika. Z
tohoto důvodu hovoříme také o emocionálním centru. Čtvrtá čakra je
u dětských a mladých duší z velké části uzavřena, takže jejich
emocionalita není nijak zvlášť rozvinutá. Dětské a mladé duše milují a
nevědí nic o lásce, mají neustále úzkost a nevědí nic o svých obavách. Je
to způsobeno tím, že duše chce v tomto duševním věku podpořit projevy
tří nižších čaker, a proto nechce své strachy nijak zvlášť podněcovat,
protože vnímání úzkosti a strachu je preferovaným inkarnačním úkolem
ve zralém a starém duševním věku (viz moje poznámka výše).
Úzký vztah mezi účinností čakry a funkčností příslušných orgánů
příkladně demonstruje brzlík. S tímto úzkým vztahem se znovu setkáme
u hypofýzy a epifýzy. Neomezený tok energie skrze astrální čakru
podporuje růst odpovídajícího orgánu.
Brzlík je u novorozenců neúměrně velký a mohutný a později prochází
výraznou involucí, takže u starších lidí je sotva zjistitelný. V prvních
letech života má člověk do značné míry otevřený kontakt se svou duší. V
této fázi astrální energie duše volně proudí skrze čakry v těle dítěte. To
vysvětluje neochvějný optimismus dětí, které s lehkostí projevují svou
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duševní integritu, zatímco dospělí se stále nad něčím trápí a dělají si
starosti (úzkostné vzorce, pozn. 1).
Příslušné orgány jsou v přítomnosti otevřené čakry dobře vyvinuté a
funkční. Například brzlík je u mnoha ptáků poměrně výrazný, což vede k
domněnce, že tito ptáci jsou úzce spojeni s astrálními sférami, které jim
umožňují obtížné migrace. Tento aspekt byl biologickými vědami zcela
nepochopen. Jejich vysvětlení, proč mají lidé nedostatečně vyvinutou
štítnou žlázu, zatímco u nižších živočichů je vysoce vyvinutá, je tak
zmatené a debilní, že by každému mělo být jasné, že vědci nemají o
lidských čakrách a jejich roli v regulaci lidského organismu ani ponětí.
Docházíme tedy k závěru, že v závislosti na stupni vývoje inkarnované
duše mohou lidské orgány zažívat různé projevy.
V rámci Procesu Světelného Těla se začíná otevírat srdeční čakra a
budovat sjednocená čakra tím, že se do ní začlení tři spodní čakry a uvede
se do rezonance se třemi horními čakrami. U těchto lidí, kteří jsou v
pokročilé fázi procesu, začíná brzlík zvětšovat svůj objem (hypertrofie).
To platí, jak ukážu níže, také pro hypofýzu a epifýzu (viz moje poznámka
výše).
Lidé, u nichž se má vyvinout sjednocená čakra, procházejí různými
příznaky, které mohou napodobovat srdeční infarkt. Tyto příznaky jsou
způsobeny rozšířením srdeční čakry, které s sebou přináší i změnu
neurologické regulace srdce. Když je srdeční čakra plně otevřená,
pociťuje člověk díky silnému vyzařování energií lásky z tohoto centra
neustálé horko a pálení v oblasti hrudníku, které může být v závislosti na
intenzitě Procesu Světelného Těla doprovázeno dušností (asfyxií) a
bušením srdce.
(Tak tomu bylo u mnoha členů PAT po otevření hvězdné brány 11.11.11,
když jsem jim 22. listopadu 2011 aktivoval srdeční čakru, jak bylo tehdy
hlášeno. Asfyxie, sucho v ústech v důsledku nadměrného uvolňování
adrenalinu ve stavu zvýšené úzkosti, bušení srdce a potíže s dýcháním
podobné astmatu jsou nyní velmi časté příznaky u mnoha lidí, kteří začali
s otevíráním své 4. srdeční čakry pod naším vedením prostřednictvím
světového centra srdeční čakry v Diano Marině, které jsme vybudovali v
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červnu 2019 (viz poznámka výše). Protože nemají tušení, co se s nimi
energeticky děje, stane se z toho velmi brzy ohromný lékařský problém,
protože lékaři také nemají tušení a budou vymýšlet jen falešné diagnózy,
které zhorší klinický stav pacientů. Proto doufám, že léčebné centrum v
Diano Marině, které je již připraveno, se velmi brzy zhmotní, abychom
mohli převzít léčení lidstva od starého neúspěšného lékařského
zdravotnického systému pomocí nových technik vyšších dimenzí při
plném přijetí existence duše.)
Tyto příznaky jsou zcela neškodné. Důrazně varuji před konzultacemi s
lékaři, kteří o těchto astrálních procesech nic nevědí a mají sklon
vykládat tyto příznaky ve smyslu srdečního onemocnění. Tímto
způsobem posilují strukturu strachu postiženého a brání tak jeho
energetické transformaci v průběhu Procesu Světelného Těla. Mnoho
vystrašených lidí může tímto způsobem předčasně zemřít.
Tři horní čakry jsou čakry s vyšší frekvencí těla, které se spojují s Duchem
duše (Vyšším Já). K tomu však může dojít pouze v pokročilém věku duše.
U mladých duší jsou tyto čakry, zejména 6. a 7. čakra, ještě uzavřené.
Pátá čakra, nazývaná také krční, se spojuje se štítnou žlázou a přenáší
energie, které působí především na racionální mysl, na niž jsou lidé v
dnešní době tak pyšní. Z tohoto důvodu se této čakře také říká
intelektuální centrum. Na základě této čakry vysvětlím, jak překážka
v toku energie způsobená falešnými přesvědčeními vede k nemocem
specifickým pro tuto čakru.
Osoby, u nichž je 5. čakra dominantní (viz níže centrace čaker), věnují
velkou pozornost logice a rozumu. Tato čakra řídí vnímání a předávání
informací, včetně takových, které jsou abstraktní povahy, zpracování
obrazů a strukturování a zpřehledňování přijatých poznatků. Tyto úkoly
řeší především levá mozková hemisféra, než jsou integrovány do těla. Aby
bylo možné tyto úkoly zvládnout, musí být z tohoto intelektuálního
procesu vyloučena pravá mozková hemisféra, která se věnuje především
zpracování emocí.
U osob, které ještě neprošly Procesem Světelného Těla, tedy především u
mladých duší, jsou obě poloviny jejich mozku od sebe do značné míry
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odděleny: pro tyto osoby je velmi obtížné je synchronizovat. Takoví lidé
nedokážou integrovat emoce a intelekt: Mají tendenci dávat přednost
abstraktnímu, racionálnímu myšlení před svými pocity.
Lidské racionální myšlení je však velmi omezené: rychle se dostává na
hranici logické analýzy, jak ji v současnosti praktikují intelektuálně
dominantní jedinci. Nová Axiomatika Univerzálního Zákona je z tohoto
zjištění samozřejmě vyňata, jak ukazuje tato disertace. Zahrnuje
dynamiku emocí v rámci lidského myšlení a vnímání a snadno vysvětluje
jejich vzájemné vztahy.
Hranice konvenční logické analýzy jsou ve skutečnosti nastaveny
lidskými obavami, a jsou tak neviditelně poznamenány negativními
lidskými emocemi, i když to většina vědců a dalších spřízněných lidí
popírá. Zkušenost intelektuálně soustředěného člověka dosáhnout velmi
rychle hranic logického poznání jej zahlcuje tak velkým strachem a činí
jej tak úzkostlivě neklidným, že se ochotně vzdává své pravé logiky pod
našeptáváním svých vysoko nadnášejících obav a raději se s vášní zaklíná
za pseudointelektuální barikády a argumentace, jak to lze pozorovat
nejen u vědců, ale i u většiny představitelů New Age.
Proč každý člověk, který používá nástroje tradiční logiky, musí velmi
rychle a nevyhnutelně narazit na hranice lidského poznání, spočívá v
tom, že tyto logické nástroje jsou ve skutečnosti snůškou tradičních
přesvědčení, jak jsem vysvětlil v předchozích kapitolách: Všechny
kategorické systémy, které člověk v průběhu dějin vytvořil a
nashromáždil a na které se v současnosti pohlíží jako na produkty lidské
logiky a racionálního myšlení, obsahují N-sety, tj. myšlenkové kategorie,
které se jako prvek vylučují a v přísném smyslu Logos, Univerzálního
Zákona, nejsou důsledně logické. Všechny je třeba zavrhnout jako falešné
obrazy skutečnosti.
To by znamenalo, že vše, co tito lidé považují za logické a důležité, musí
být jednou provždy opuštěno. Takové rozhodnutí vyžaduje velkou odvahu
a upřímnost a tyto vlastnosti jsou v dnešní společnosti vzácné jako
diamanty.
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Současné kategorické systémy týkající se vědy a každodenního myšlení,
které se absurdně zdobí titulem "logické" a "racionální", obsahují ve
skutečnosti mnoho vnitřních rozporů, k nimž musí každý intelektuální
myslitel nevyhnutelně dospět, ale ze strachu vzdát se toho, co se již naučil
a co si myslel, raději znepokojivou existenci takových rozporů důsledně
popírá.
To je pomsta za oddělení intelektuality od emocionality. Protože naše
city, pokud jsou správně interpretovány, nám neomylně dávají najevo,
zda to, co si myslíme, je správné, nebo ne. Správné myšlení vždy vytváří
intrapsychickou harmonii, kterou mysl vnímá jako příjemný pocit (To se
nyní děje se srdeční čakrou, která přebírá funkci srdcemysli, zatímco
mysl je redukována na pouhého pozorovatele a registrační nástroj této
srdcem generované pravdy a moudrosti, která ve skutečnosti pochází z
duše a Zdroje; viz také předchozí poznámky na toto téma výše).
Intelektuálně soustředěný člověk se v každodenním životě často dostává
na hranici svého poznání, protože ignoruje a odmítá všechny informace a
zkušenosti pocházející z jeho pocitů, které mu způsobují úzkost a
nepohodlí. Jednoduše se nedokáže soustředit ve své psychice. Není proto
náhodou, že emocionalita je zejména v akademických kruzích do značné
míry odsuzována.
Takoví lidé často trpí nemocemi, které jsou příznačné pro takové chování.
Nedostatečná emocionalita vede k onemocnění rychleji než nedostatečné
uvažování, protože emoce přímo ovlivňují tělo. Mívají onemocnění uší,
orgánů řeči, stěžují si na napětí v krčních svalech, rozmazané vidění,
bolesti hlavy, mozkové nádory nebo se u nich vyvinou jiná degenerativní
onemocnění CNS, jako tomu bylo v případě Stephena Hawkinga, jehož
neurologické postižení bylo temnou kabalou nehorázně zneužito k
propagaci falešných vědeckých myšlenek, které vyhovovaly jejich
ohavnému plánu na zavedení NWO.

Přečtěte si: O Hawkingovi a Všech Představitelích Současné
Falešné Vědy
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Tyto nemoci jsou často důsledkem přehnaného důrazu na mentální
energii a přesvědčení, že mysl je schopna dostatečně dobře vyřešit
všechny problémy života a dokáže podat snadno stravitelná vysvětlení
všech tajemství přírody, včetně výše zmíněných nemocí. Takováto chybná
přesvědčení mají pouze funkci ukolébat obavy intelektuálně zaměřeného
člověka tím, že předstírají, že mu poskytují racionální řešení jeho
naléhavých problémů (pozn. 2). Protože podíl intelektuálně
soustředěných osobností v současné populaci je poměrně vysoký - to
vyplývá už z toho, že v celé historii lidstva nebylo nikdy tolik vědců jako
dnes -, získávají výše popsané okolnosti a lidské chování kolektivní
patologické rysy.
Šestá čakra, známá také jako čelní čakra, působí především na
hypofýzu. Tato žláza řídí hormonální regulaci těla (osa hypofýza hypotalamus). Šestá čakra spojuje lidského ducha s duší. Z tohoto
důvodu se jí také říká duchovní centrum. Když je tato čakra otevřená,
dochází k výraznému rozšíření a transcendenci lidské mysli: Duchovní
energetický princip lidské existence se "zjevuje v těle". Tato čakra
podporuje médium, schopnost navazovat telepatický kontakt s jinými
vtělenými lidmi a s odtělesněnými dušemi v astrálních sférách. Většina
inspirací tvůrčí a vědecké povahy je zprostředkována prostřednictvím
čakry čela. Tuto čakru lze aktivovat pouze v pokročilém věku duše.
Totéž platí pro poslední sedmou, korunní čakru, která se váže na epifýzu.
Umožňuje maximální možné rozpuštění hranic ve vtěleném stavu a pocit
Jednoty s neoddělitelností Všeho-Co-Jest. Z tohoto důvodu se mu také
říká extatické centrum. Tato čakra je také u většiny lidí uzavřená a
otevírá se pouze u velmi starých duší (hvězdných semen).
Lze ji však aktivovat psychedelickými látkami, jako je DMT
(dimetyltryptamin), který přirozeně produkuje epifýza a uvolňuje se při
aktivaci této žlázy. A naopak, DMT může otevřít korunní čakru
transcendentálním zážitkům z astrálních sfér, které dnes falešná věda
neobratně označuje jako "psychedelické" zážitky, aby zakryla pravou
podstatu takových zkušeností.
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Přečtěte si: Vhodné Použití DMT, Psilocinu, Meskalinu a
Extáze při Přípravě na Vzestup

V rámci Procesu Světelného Těla se tyto dvě horní čakry reaktivují, takže
začne růst hypofýza a epifýza. Tento nárůst lze v pozdních fázích zjistit
pomocí počítačové tomografie (CT). Toto zjištění je empirickým důkazem
správnosti nové Gnóze Univerzálního Zákona, i když její univerzální
platnost je tak zřejmá, že nevyžaduje žádné zvláštní důkazy: Bytí je jeho
důkazem.
Než se duše inkarnuje na Zemi, učiní základní rozhodnutí o matrici duše
inkarnované osobnosti. K tomu patří soustředění duše do dvou
reakčních center, to znamená, že duše si před každou inkarnací zvolí
zdůraznění dvou konkrétních tělesných čaker. Energie duše pak proudí
přednostně přes tyto dvě čakry. Jejich reakční vzorce mají trvalý vliv na
lidskou osobnost, protože se projevují jako vrozené vlastnosti. Do značné
míry určují postoj jedince k životu a při jednání s okolím, to znamená, že
z velké části určují jeho strategii přežití.
Ze zřejmých důvodů jsou z tohoto vycentrování (sladění s duší) vyloučeny
dvě horní čakry, 6. a 7. čakra. Ty lze dočasně otevřít pouze ve stavu
osvícení (extáze, prozření). Toto vyloučení čelní a korunní čakry není
nezvratným zbavením inkarnované osobnosti duše, ale souvisí pouze se
současným věkem duše lidstva.
Vycentrování pouze dvou čaker a zablokování 6. a 7. čakry je výrazem
chybného energetického designu inkarnované osobnosti, o němž jsem
hovořil výše. V ideálním případě by měly být všechny čakry zbaveny
jakýchkoli blokád a otevřeny astrálním energiím vyšších frekvencí. Tuto
konstrukční vadu může duše překonat pouze vytvořením sjednocené
čakry během Procesu Světelného Těla (viz níže). Tento proces buduje
základ Evolučního Skoku druhu "člověk".
Většina inkarnací jsou v současné době kojenecké, dětské a mladé duše. V
tomto věku se duše projevuje především prostřednictvím tří nižších
čaker, které také zdůrazňují instinktivní povahu u člověka. Ze stejného
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důvodu je u této populace duší z velké části uzavřena srdeční čakra. Tato
čakra je také známá jako čakra milosti, protože dává pocit lásky a
milosti (soucitu). Bezpodmínečná láska vždy vede k milosti, soucitu a
odpuštění.
Pocity jsou smyslové vjemy: jsou vnímány nejen mentálně jako emoce,
ale také fyzicky (somaticky) jako pohoda nebo nepohoda. Jejich intenzita
může být silná a určuje lidské chování.
Tři nižší čakry pudu sebezáchovy (1), sexuality (2) a pohybu (3), přičemž
posledně jmenovaný reakční vzorec se v současnosti projevuje především
jako manipulativní chování řízené mocí, rozhodujícím způsobem určují
individuální i kolektivní chování v současné společnosti, kterou ovládají
obskurní normy a standardy chování.
(Poznámka: Sledujte Trumpa jako klasický příklad této mentality mladé
duše, kterou on sám, jakožto duše zralá, brilantně převzal od mladých
duší a brilantním, velmi kreativním, hravě-manipulativním způsobem
využívá k dosažení svých cílů, které uspokojují jak jeho narcismus, tak
jeho polorozvinutou etiku a morálku zralé duše, jež pohánějí jeho
motivaci stát se politikem. Nicméně to představuje velký duchovní
pokrok ve srovnání s chováním současných mladých protivných duší, jak
je paradigmaticky představují jeho političtí oponenti a poskoci deep
state, a vysvětluje to jeho trvalý úspěch proti všem ohavným
protivenstvím, s nimiž se setkává ve Washingtonské bažině i jinde v Říši
zla, kterou chce bezvýsledně reformovat staromódními politickými a
ekonomickými prostředky. To rozhodne o jeho konečném neúspěchu, až
v průběhu tohoto roku dojde k našemu vzestupu, ale jeho historický
význam by se proto neměl podceňovat, protože v tomto vševesmíru je jen
velmi málo kurážných duší, které jsou ochotny vystavit se takovému
množství osobní toxicity, jaké se mu v současné době dostává od
bezuzdných demokratů, kteří se plně rozkládají pod náporem mocných
energií vzestupu přicházejících ze Zdroje a námi distribuovaných zbytku
lidstva).
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Současná karma, která byla zavedena výhradně dušemi za
účelem hromadění zkušeností, je založena na ovládnutí tří
nižších čaker a současném vyloučení sklonu k lásce (uzavřená 4.
srdeční čakra), logiky mysli (nedostatečná 5. čakra) a ve stavu
téměř úplné blokády duchovního (6) a extatického centra (7).

Za těchto omezujících energetických podmínek není pro duši vůbec těžké
manévrovat se svým vtělením v nejrůznějších zápletkách, které by byly
při aktivaci tří horních čaker nemyslitelné. Mezi tyto úchylky v lidském
chování patří: vraždy, mučení, zrada, odnětí lásky, projevy bezohlednosti,
brutality, nezodpovědnosti, jinými slovy všechny druhy pokleslého
chování, které lze v nadměrné míře sledovat v televizi a v hollywoodských
filmech.
Většina karmických pout je spojena s cyklem mladé duše a zodpovědně
vyřešena v cyklu zralé a staré duše, neboť karmická pouta lze vyřešit
pouze schopností milovat, které je dosaženo až v pozdním věku duše. Při
páchání karmických skutků je inkarnovaná entita obvykle manipulována
duší prostřednictvím tří nižších čaker, protože v astrálních sférách
existují dohody, které je třeba dodržovat. V takových případech je
svobodná vůle zrušena. K takovému zapojení může dojít pouze v
karmickém stavu bez lásky.
Z tohoto důvodu se v posledních dvou až třech tisících letech kladl důraz
především na tři nižší čakry, s jejichž pomocí lze spustit vhodné karmické
vzorce odezvy. Není náhodou, že známé dějiny lidstva jsou nepřetržitým
řetězcem válek a násilí, zatímco princip milosti, jehož příkladem byl
Ježíš, byl znám pouze teoreticky, ale nebyl prakticky žit.
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3. Eneretické Aspekty Procesu Světelného
Těla a Evolučního Skoku Lidstva
Na základě této diskuse o účincích čaker a jejich významu pro utváření
individuální psychiky a osobnosti osvětlím na závěr příslušné aspekty
Procesu Světelného Těla a Evolučního Skoku lidstva.
První proces představuje zvýšení frekvencí fyzického těla tak, aby
odpovídaly frekvencím astrálního těla, což umožňuje přechod fyzického
těla na bázi uhlíku v krystalické světelné tělo a naopak. Současně
osobnost získává energetický a intelektuální schopnosti duše a stává se
multidimenzionální osobností, která může existovat v mnoha
realitách současně. Mezi tyto schopnosti patří: Telepatie, teleportace,
bilokace, telekineze, spontánní rozpoznávání, univerzální povědomí
například o nových technologiích vyšších dimenzí, které budou zavedeny
na Zemi, úplné vzpomínání na všechny minulé inkarnace, okamžité
tvoření atd.
Zní to velmi jednoduše a úžasně, ale ve skutečnosti je to mnohem
složitější a obtížnější, než nevinný čtenář na první pohled tuší. Tento
proces je, zejména z mentálního, psychologického a fyzického hlediska,
nesmírně stresující a náročný. Během Procesu Světelného Těla prožívá
zúčastněná osoba očistec na Zemi. Proč? Odpověď na tuto otázku jsem
částečně předjímal již v předchozím pojednání. Znovu ji zde shrnu.
Člověk a jeho osobnost není pevná, předem daná veličina, ale energetický
systém, který se neustále mění. Současná psychologická a mentální
struktura člověka je produktem jeho historického vývoje a výběru matrice
jeho duše v astrálních světech. Psychika i mysl se vyvíjely pomalu po
několik tisíciletí, až dosáhly současné úrovně. A nyní se musí během
několika let vyvinout tak radikálně, aby dosáhly dokonalého uvědomění
duše, alespoň v některých oblastech, než bude moci člověk ve svém
světelném těle vzestoupit .
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Tento Evoluční Skok se odehrává za podmínek těžké amnézie a omezení
tělesnosti. Proces Světelného Těla je tedy výkonný, časově zhuštěný
program, který zvládnou pouze staré duše na konci svého inkarnačního
cyklu. Musí zažít, jak se jim vynořují jejich staré vzorce chování, které
získaly během dlouhého cyklu inkarnací, včetně té poslední. Tyto vzorce
chování ovládají samotnou osobnost po krátkou dobu a musí být
překonány pomocí vůle a milující psychiky. Jedná se o nízkofrekvenční,
destruktivní vzorce založené na strachu, které mohou mít různou podobu
v závislosti na jednotlivci. Tím, že jsou rozpoznány jako energetické
epifenomény, které nepatří k podstatě osobnosti, jsou lidským Duchem
odstraněny (očištěny) konstruktivním zásahem do psychiky harmonizací
všech lidských emocí.
V praxi se mysl racionálně vypořádává s těmito vzorci strachu a
rozpoznává jejich iluzorní povahu. Tato vnitřní dynamika rozhodně není
snadná, protože tyto vzorce jsou zatíženy velmi silnými hluboce
zakořeněnými strachy a pokušení mysli podlehnout jejich vnitřnímu
tlaku je často nesnesitelné.
Osobnost nemusí dělat vůbec nic. Během této doby se musí snažit být
svou duší - protože duše je Bytí a ne konání - a ve společnosti založené na
konání je největší výzvou vědomé nekonání. Místo toho musí hodně
přemýšlet a znovu přemýšlet o sobě a o Všem-Co-Jest. Tímto způsobem
se inkarnovaná osobnost osvobozuje od všech společensky, rodinně a
historicky naroubovaných názorů, přesvědčení a vzorců chování, které jí
vtiskly charakter. Tím se očišťuje.
Konkrétně je tento proces pociťován, jako by člověk procházel očistcem a
obnovoval se jako slavný fénix ve staroegyptské mytologii, který povstává
z popela. Je to ono příslovečné Vzkříšení, kterému všichni křesťanští
teologové tak hluboce nerozumějí. Nejedná se však o osamocený akt,
neboť se jedná o četné energetické vlny, které se objevují v průběhu
mnoha let, přičemž pokaždé nabývají na intenzitě a představují pro
člověka jedinečnou překážku.
Na konci Procesu Světelného Těla se u člověka rozvine bezpodmínečná
láska k přírodě a všem živým tvorům, jakou nikdy předtím nepoznal.
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Zároveň rozpouští všechna pouta s hmotným světem, která mu kladla
okovy. Ze spoutané osobnosti se nyní stává milující pozorovatel, který je
schopen vyjádřit nezaujaté nepochopení i pro to nejúchylnější chování
pozorované na této toxické planetě.
Toto distancované chápání by se v žádném případě nemělo zaměňovat s
buddhistickou, stoickou lhostejností vůči všem neduhům tohoto světa.
Spíše je třeba si Proces Světelného Těla představit tak, jako by člověk
nově utkal svou psychiku a mysl tím, že z hnoje světských zkušeností
nakonec vyšťourá vnitřní duchovní jádro své osobnosti.
Na začátku procesu však člověk zažije ohňostroj nepříjemných událostí,
které ho uvedou do stavu naprosté bezmoci. Na základě toho se naučí
zcela odevzdat svobodnou vůli svého ega duši a dobrovolně přejít do péče
duše a Univerzálního Ducha. Od tohoto okamžiku duše určuje osud
pozemské osobnosti.
Toto přerušení pupeční šňůry k poslední iluzi týkající se soběstačnosti
lidské existence je velmi bolestivé a vyžaduje překonání existenciálních
obav, o nichž mladá duše nemá ani ponětí. Zároveň musí člověk v
procesu Světelného těla umožnit své duši, aby transformovala jeho
fyzickou schránku, musí to dobrovolně schválit a stoicky vydržet a
aktivně ji podporovat během dlouhého období tohoto vyčerpávajícího
procesu.
Transformace fyzického těla je obrovská a nepředstavitelně vyčerpávající,
v neposlední řadě proto, že v dnešní společnosti ještě není vytvořena
představa o tomto procesu, a člověk v Procesu Světelného Těla musí
snášet nepochopení a nedostatek ohledu ze strany okolí. Spíše je vystaven
mnoha iracionálním projevům nepřátelství a agrese ze strany mladých
duší, které musí snášet vedle fyzických a duševních muk v Procesu
Světelného Těla. Myšlenka na smrt je v tomto období stálým
společníkem. Biochemické a energetické aspekty této transformace zde
nelze rozebírat.
Navenek má Proces Světelného Těla podobu vážného chronického
onemocnění, které se objevuje ve vlnách. Celkové fyzické a duševní
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vyčerpání je doprovázeno mnoha příznaky, které známe z různých
degenerativních onemocnění CNS a svalově-kosterního aparátu.

Přečtěte si: Jak Správně Interpretovat Klinické Příznaky
Procesu Světelného Těla.

Protože v průběhu Procesu Světelného Těla dochází k omlazení
organismu, aby na jeho konci bylo dosaženo nesmrtelnosti, je vnější
vzhled člověka v příkrém rozporu se subjektivním přetrvávajícím pocitem
psychické deprese a s objektivně sníženou výkonností těla (oxymóron).
Mysl je v tomto procesu do značné míry eliminována; musí bezmocně
přihlížet, jak je tělo ovládáno vyššími silami, a přesto tento bolestný
proces směle potvrzovat a podporovat. V pozdějších fázích, kdy je mysl
schopna se s ním lépe vyrovnat, to může duši poskytnout cenné vodítko.
Pokud je intenzita vln transformace světelného těla příliš silná nebo trvá
příliš dlouho, může člověk požádat o přestávku a duše mu ji poskytne,
kdykoli je to možné (K tomu však nedochází příliš často, protože duše má
svůj vlastní program, jak v Procesu Světelného Těla postupovat.)
Proces Světelného Těla je, jak si čtenář může domyslet již z tohoto
krátkého odhalení, největší a nejodvážnější výzvou, kterou může vtělená
duše v současné době na Zemi podstoupit. Člověk musí vydržet s každou
buňkou svého těla, s každou myšlenkou své mysli a s každým pocitem své
psychiky mocnou sílu chybných kolektivních přesvědčení a vzorců
chování, aby mohl uskutečnit nejvelkolepější vizi sebe sama na Zemi dosáhnout kosmického vzestupu a stát se transliminální duší.
Nemůže doufat v žádnou pomoc od společnosti nebo rodiny, protože
nikdo, kdo sám neprochází Procesem Světelného Těla, nemůže pochopit
a vcítit se do toho, čím prochází. Současná společnost nemá s takovými
procesy žádné zkušenosti a co lidé neznají, to také nepřijímají.
Odmítnutí, které člověk v LBP zažívá od svého okolí, může být vskutku
extrémní, tím spíše, že si lidé své odmítnutí vědomě neuvědomují prostě odmítají jeho hrozivá pole vyšších frekvencí, která jim působí
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nepříjemné pocity v jejich hluboce zakořeněných, nezpracovaných
obavách, které se odhalí, jakmile přijdou do kontaktu s energiemi člověka
v LBP. V maratonu transformace světelného těla si osvícený člověk
vytváří osamocený pár se svou duší a musí se alespoň dočasně zapouzdřit
od společnosti a rodiny. Toto chování bývá často nepochopeno a
vyčerpaný člověk čelí četným předsudkům plným strachu z nejbližšího
okolí, které v této fázi nemůže vyvrátit.
Na konci Procesu Světelného Těla se frekvence a intenzita energie zvýší
natolik, že síla aury, kterou takový člověk vyzařuje, je pro ostatní
nesnesitelná. Zejména mladé a nezralé duše, ale i zralé, nesoustředěné
duše se v přítomnosti osoby stojící na konci procesu cítí velmi
nepříjemně. Nevědí, co si s ním počít, protože jejich nízkofrekvenční pole
již nekoreluje s jeho vysokofrekvenčním sjednoceným energetickým
polem.
Sjednocená, vyčištěná čakra člověka na konci jeho transformace
neumožňuje žádnou interakci se zablokovanými nižšími čakrami běžných
lidí, kteří vibrují frekvencemi strachu. Protože všechny lidské vztahy
vznikají díky takovému astrálnímu zásahu, většina lidí podvědomě cítí, že
takového člověka nesnesou. V závislosti na jednotlivci a situaci vůči němu
vyvíjejí silnou agresi, odmítání nebo hněv, nebo prostě cítí strach a
nepohodlí. Protože nechápou, že jsou skutečným zdrojem těchto
negativních pocitů, mohou reagovat krajně iracionálně a obviňovat ho
tím, že do něj promítají svou agresi. Vysoká energie člověka na konci
Procesu Světelného Těla posiluje v nezralých duších disharmonii, a
protože nejsou schopny rozpoznat příčinu v sobě, mají tendenci takový
světelný gestalt příliš rychle démonizovat.
Člověk se musí naučit žít s tímto lidským odmítnutím po zbytek života,
protože LBP nekončí, ale neustále se zvyšuje jeho frekvence, takže roste i
energetická neslučitelnost s ostatními lidmi. Takový byl i osud Ježíše, jak
je to názorně vylíčeno v Bibli. Protože jedinec v LBP je ve velmi úzkém
kontaktu se svou duší, obvykle mu nevadí, když zůstane sám. Kromě toho
je jeho mysl otevřenější vůči jiným paralelním realitám, takže je jen stěží
vnímavý vůči každodenním podnětům. Protože už není skutečně zapojen
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do pozemského života, může se na shon kolem sebe dívat s klidem a
odstupem.
Nicméně člověk v Procesu Světelného Těla musí ještě nějakou dobu
setrvávat na Zemi a nevyhne se přepínání do všeobecné atmosféry
strachu v každodenním životě. Tento proces je pak vnímán jako obzvlášť
bolestivý: Člověk pociťuje neukojitelnou touhu tento svět plný hnusu a
mezilidských krutostí co nejdříve opustit (pozn. 3).
Taková je alespoň aktuální situace v tomto okamžiku (2001). V dohledné
době se postoj veřejnosti k těmto osobám musí rozhodně změnit. Lidé se
budou muset naučit jednat s takto vyvinutými lidskými bytostmi s větším
pochopením, než je tomu dnes: Lidé si brzy uvědomí, že jejich přežití
bude závislé na jednotlivých nanebevzatých mistrech.
(Poznámka: Tyto řádky jsem napsal dva roky poté, co jsem v roce 1999
vstoupil do poslední nejintenzivnější fáze LBP, a rok poté, co jsem v
červenci 2000 poprvé vzestoupil do 5D. Nyní vyzývám čtenáře, aby si
představil rozsah mého utrpení v následujících téměř dvou desetiletích,
zatímco mé frekvence se neustále zvyšovaly, aby vyšší verze mého já
mohla 12. ledna 2019 vystoupit do 9. dimenze, která je mi nyní
potenciálně také otevřena, ačkoli většinu času pobývám v 7. dimenzi. To
se ještě nikdy nepodařilo individuální duši, která je stále inkarnována ve
3D, v celém vševesmíru a já si vzpomínám na radostnou oslavu, kterou
pro mě duše v 9D uspořádaly - dojalo mě to k slzám, když jsem v plném
vědomí vzestupoval. Tento vzestup pak Elohim potvrdili v poselství.
Mluvíme zde o energetických zážitcích a modalitách, pro které lidský
jazyk nemá vhodná slova a pojmy a lidstvo jako celek o nich nemá ani
ponětí. To podtrhuje blížící se totální kolektivní zmatek, až vzestoupím a
objevím se.).
Tyto staré duše, které daly svůj souhlas k tomu, aby prošly Procesem
Světelného Těla, ztělesňují hrdinský mýtus Všeho-Co-Jest, jehož
skutečný rozsah a význam plně objeví až po svém kosmickém vzestupu. V
okamžiku Vzestupu vstoupí do stavu neuvěřitelného klidu, plné
spokojenosti a blaženého naplnění, který jim vynahradí všechny útrapy
jejich dlouhého a únavného reinkarnačního cyklu a který lze popsat
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jedině jako extázi. Vím, o čem mluvím, protože jsem to vědomě zažil jako
vyšší verze sebe sama, když jsem vzestoupil do 9D.
Jednotlivci (jako například členové PAT), kteří tento proces úspěšně
dokončí, budou příkladem pro zbytek lidstva, které se stále nachází
uprostřed nebo v poslední třetině svého reinkarnačního cyklu. Budou
ztělesňovat to, co je v zásadě možné pro všechny inkarnované duše a čeho
lze dosáhnout na konci reinkarnačního cyklu.
Až dojde k tomuto posunu ve vědomí, Země se energeticky zcela obnoví.
Mnohé procesy, k jejichž uskutečnění byla dříve zapotřebí staletí, se nyní
budou realizovat mnohem rychleji. Také karma minulosti se zásadně
změní. Lidstvo již nebude stejným druhem.
Místo dnešních materialistických principů budou přijaty principy
duchovní. Horizontální lidské vědomí rozšíří své poznání ve vertikální
astrální dimenzi a hodí přes palubu dnešní omezené představy. Život na
Zemi však bude pro většinu inkarnovaných duší i nadále představovat
určitou fyzickou výzvu. Tentokrát se však budou těšit z mnohem širší
škály možností a zdrojů, které jim umožní vytvářet svou pozemskou
existenci pohodlněji a duchovněji, než je tomu dnes.
Nanebevzaté multidimenzionální osobnosti (například členové PAT)
naváží spojení s vyššími astrálními dimenzemi a jinými planetami a
realitami, které obývají inkarnované duše. Pozemská civilizace se v
důsledku Evolučního Skoku a Procesu Světelného Těla vyvine v
transgalaktickou civilizaci milujících duší. To bude nějakou dobu
trvat. Tato vize, kterou někteří čtenáři zažijí ještě v této inkarnaci, bude
tak velkolepá, že ji lze jen stěží vyjádřit slovy. Proto se na tomto místě
zastavím.

Poznámky pod čarou:
1. I Ježíš se zmiňuje o nižší amnézii dětí, které mají do značné míry neomezený
přístup ke své duši a k duchovním světům, když žehná dětem (Marek 10,14-15):
"Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království.
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Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako malé dítě, nikdy do něj
nevejde.". Jako většina výroků v Bibli, ani tento není církví, teology a všemi křesťany
správně chápán.
2. V této souvislosti doporučuji čtenáři, aby si pustil nebo poslechl jakýkoli pořad o
zdraví v televizi nebo rozhlase, a dojde ke stejnému závěru. Takové pořady jsou
prvořadým příkladem toho, jak média operují s podprahovými obavami z nemocí u
všech lidí a jak tyto obavy řeší vědecky chybnými koncepty. To je látka, kterou je
protkána většina tradičních přesvědčení. Takové lékařské programy mají
prostřednictvím masmédií potencionální účinek. Zesilují a šíří tímto způsobem
kolektivní vzorce strachu a jejich razantní působení na psychiku diváků a posluchačů
by se nemělo v žádném případě podceňovat; přečtěte si také: Myšlenky - část I.
3. Tento psychologický aspekt je velmi přesvědčivě vyjádřen v Bibli, když Ježíš, zcela
znechucený svými následovníky, při provádění jednoho ze svých uzdravujících
zázraků rozčileně volá k Bohu: "Pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi?
Jak dlouho vás mám ještě snášet?" (Marek 9,19-24).
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Závěry:
Světová Náboženství jako Gnostická
Učení
Fenomenologie (projevy) světových náboženství - přírodní náboženství
jsou z této úvahy vyloučena - ukazuje jeden a tentýž vzor (kánon), který
se skládá z několika málo opakujících se prvků: Vybrané osoby, nazývaní
proroci, vykupitelé nebo Bůh, dostávají božská zjevení v podobě Gnóze,
která oni nebo jejich následovníci zapisují do svatých knih.
Předmětem této Gnóze je vždy Numinózní, Božské, posvátné, které je
mimo smyslové vnímání smrtelného člověka, a vztah tohoto Božského k
nejrůznějším projevům hmotného světa - zejména k formám lidské
existence.
Epistemologické jádro všech světových náboženství tak představuje
snaha vysvětlit vzájemné vztahy Prvotního Pojmu, v naší Gnózi
nazývaného časoprostor, energie nebo Vše-CO-Jest, které je v závislosti
na náboženství chápáno jako Tao (taoismus, konfucianismus), Átman,
Brahman, Višnu, Krišna ( Upanišady, Džinismus, Buddhismus), Isis
(egyptská náboženství), Jahve ( Judaismus), Kristus/Bůh (Křesťanství),
Nous (Neoplatonismus) nebo Alláh (Islám) s projevy 3D časoprostoru. K
tomuto gnostickému úkolu patří rozvinutí dějin stvoření (Genesis), které
mají v Křesťanství, Judaismu a Islámu eschatologický, konečný
charakter a v asijských náboženstvích opakující se, věčný charakter.
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Bez ohledu na časové úseky, v nichž se dějiny stvoření světa podle
běžných náboženských názorů odvíjejí nebo opakují, všechna světová
náboženství přijímají určité cíle lidské existence stanovené Bohem nebo
stvořením, které mohou vyvrcholit spásou/vykoupením jako v případě
Křesťanů nebo etickou očistou a extází (nirvánou) jako v případě
Buddhistů.
Svaté knihy tak zároveň obsahují osudová prohlášení o budoucnosti
lidského rodu. Schopnost věštit, jako tomu bylo ve starověkých
kultovních mystériích, např. u Pýthie v delfské věštírně, je považována za
důkaz svatosti zakladatelů náboženství a správnosti jejich učení.
V závislosti na schopnosti zakladatelů náboženství a jejich následovníků
abstraktně myslet bylo Vše-Co-Jest vnímáno buď jako abstraktní (Tao,
Átman, Alláh), nebo antropomorfní (Kristus) kategorie. Vzhledem k
nedostatku přesného vymezení se lze setkat i se smíšenými formami.
Lidské vědomí může vytvářet abstraktní kategorie pouze v rámci
smyslových omezení svého sekvenčního vnímání. Protože každá lidská
představa je vázána na existenci individuální osobnosti (koncept JÁ
JSEM), představuje maximální možná abstrakce, kterou může lidská
mysl vytvořit, naprostou negaci ego-představivosti.
Z náboženského hlediska vede předpoklad vzniku a rozpuštění
podřízeného individua v nadřazeném tvůrčím "Nic" nevyhnutelně k
přehlížení individua a jeho působení v hmotném světě.
Taková náboženství, jako je Bráhmanismus a Buddhismus, která
považují Vše- Co-Jest za naprostou negaci individuální osobnosti, mají
obvykle potíže s vytvořením vyvážené syntézy mezi Božským, Duchovním
a zřejmou živostí jedince - jeho fyzickou jedinečností, jak se projevuje v
těle a psychice. Stručně řečeno, nedokážou rozpoznat výjimečnost duše v
jejích rozmanitých trojrozměrných materializacích.
Potíže vznikají zejména tehdy, když náboženství vydávají konkrétní
doporučení týkající se společenského chování věřících. Jejich etika se pak
vyznačuje přehlížením procesu vtělení, až k úplnému znehodnocení
procesu vtělení s jeho specifickými požadavky.
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Tím, že proti sobě staví útrapy fyzické existence a čistou podobu Ducha
neboli duše, většina náboženství nesprávně hodnotí smysl a účel lidské
existence a jako eschatologické učení selhává. Namísto podpory
jedinečné psychické a fyzické vitality jedince, jak ji známe z filosofického
okruhu Sokratových přátel (viz Platónovy dialogy), hlásají světová
náboženství - s výjimkou učení čínského univerzalismu - asketický postoj
odvrácený od života. Ať už jde o mnicha nebo poustevníka, adepta nebo
mystika, jejich výklad posvátného života se vždy rovná odvrácení se od
zlého hmotného světa smyslů a svodů, přičemž smysly jsou vždy
považovány za ve své podstatě svůdné, k meditativnímu mlčení a
nečinnosti. Negativní aspekty vtělení by měly být obráceny nedostatkem
živosti.
Pro mnohé náboženské kazatele je ze strachu obtížné si představit, že
prožitek Transcendentna uprostřed pulzujícího života je nejen možný, ale
dokonce žádoucí, ačkoli právě příklad zakladatelů náboženství Siddhártova změna k umírněnosti, Ježíšova společenskost a Mohamedův
naplněný sexuální život - hovoří pro takový způsob života.
Spiritualita nevylučuje radost ze života; v mnoha případech je prožívána z
plnosti života (pozn. 1). Je neproduktivní existence mnicha, který tráví
svůj čas meditativní kontemplací, posvátnější než existence svobodné
matky se dvěma dětmi, která pracuje a zároveň studuje, aby si
odpočinula?
Je zřejmé, že náboženství poskytují velmi jednostranný výklad
rozmanitých požadavků inkarnačního cyklu, který se vztahuje pouze na
několik vybraných životů. Taková etika může jen zřídkakdy spravedlivě
zohlednit individuální, předem daný inkarnační plán duše a je prakticky
bezcenná. To samozřejmě platí pro jakoukoli etiku, která namísto důrazu
na duchovní principy v lidském jednání dává konkrétní návod na životní
styl, jako je tomu v případě celibátu kněží v katolické církvi.
Důvodem je všudypřítomný pojmový dualismus lidí - rozlišování mezi
tělem a duší, mezi hmotou a duchem, mezi materialismem a idealismem,
mezi současným zlem a transcendentním dobrem.
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Tento dualismus však není pouze produktem náboženství, ale univerzální
vlastností lidského myšlení, které funguje na principu výlučnosti a
oddělenosti. Žádné náboženství nedokáže rozvinout skutečnou syntézu
mezi Duchem a tělem: Sjednotit lásku k tělu s láskou k Duchu, jak se to
kdysi podařilo Platónovi s pojmem "Eros", a zohlednit tak rozmanitost
mezilidských vztahů.
Náboženství, která mají nižší stupeň abstrakce v definici Všeho-Co-Jest a
přednostně tuto kategorii vybavují antropomorfními znaky, mají ze své
strany epistemologické problémy jak ve faktickém zdůvodnění historie
stvoření, tak v teoretickém vysvětlení vztahu svého proroka ke Všeho-CoJest. Poslední bod se ve skutečnosti týká vztahu člověka k jeho duši, a tím
i ke Všemu-Co-Jest. Zahrnuje poznání energetických základů biologické
existence, jak se projevují v Procesu Světelného Těla (LBP) a Evolučním
Skoku lidstva - tj. poznání návratu inkarnovaného lidstva ke Všemu-CoJest a překonání zdánlivého odloučení, které lze zažít pouze ve stavu
inkarnace.
Tyto eschatologické otázky představují dilema zejména pro Křesťanství.
Ačkoli je církev eschatologickým náboženstvím par excellence, výslovně
se zříká vlastních dějin stvoření a místo toho se vrací k naivnímu
starozákonnímu podání Geneze, které se v době vědy jeví jako směšné.
Vztah Ježíše k Bohu - otázka povahy Ježíše Krista jako transliminální
duše a její interakce se 7F-tvůrčími sférami - byl naopak ústředním
kontroverzním tématem raně křesťanské církve, o které se s velkou
vehemencí přeli Árijci a zastánci Trojice. Uspokojivou odpověď se
nepodařilo nalézt ani v období koncilu, kdy bylo dogma o Trojici
upevněno, ani později.

Přečtěte si: Neoplatonismus a Křesťanství - ekniha

Tak nemohla být správně interpretována ani předpověď Druhého
Příchodu Krista - parousia ohlášená v Bibli.
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Křesťanské náboženství od samého počátku hlásalo vykoupení věřících
skrze opětovné zjevení "Syna Člověka" a jeho spojení s Bohem: Od
Pavlových dob se církev chápe jako Adventní církev vykoupení. Z tohoto
důvodu se o "Sjednocení v Kristu", které úzce souvisí s otázkou vzkříšení
(viz dále), živě a velmi rozporuplně diskutovalo již v prvních
křesťanských obcích. Protože na tuto kardinální otázku nebylo možné
odpovědět, vedla mezi prvními Křesťany k velkému zmatku, jak je patrné
ze dvou Pavlových epištol Soluňanům.
Na základě nové Gnóze Univerzálního Zákona je zřejmé, že tato
ústřední témata Nového zákona se týkají Ježíšem přislíbeného Procesu
Světelného Těla a Evolučního Skoku lidstva (pozn. 2).
Jelikož jsou tyto události v Bibli prezentovány ve velmi zakódované
podobě, zkreslené až do nesmyslnosti, není divu, že je církev dosud
nepochopila.
Rané Křesťanské náboženství si zajistilo úspěch mezi masami tím, že
vzbudilo očekávání brzkého vykoupení věřících. Z tohoto důvodu nebylo
vhodné podávat přesná ezoterická oznámení o zamýšleném časovém
bodu Evolučního Skoku lidstva. Kdyby tehdejší lidé, kteří právě vstoupili
do cyklu Mladé duše, věděli, že musí nejprve tento cyklus dokončit, tj.
počkat 2000 let, než jako inkarnované duše znovu zažijí vzestup nové
multidimenzionální osobnosti, který byl v naší době ohlášen v Bibli,
houfně by od církve utíkali.
Tedy, řečeno lapidárně, šlo o dobře míněný podvod na věřících, který
zařídilo vyšší místo - kauzální světy - a který neprohlédl ani Pavel, ani
žádný jiný Křesťan, ačkoli o různé interpretační pokusy nebyla v průběhu
dějin nouze:
Všechna náboženství jsou založena na záměrném klamání lidstva, jehož
míra odráží příslušný stupeň duchovního vývoje inkarnovaných lidských
bytostí.
Mimochodem, toto tvrzení platí i pro všechny současné ekonomické
doktríny, jejichž iluzorní povahu brzy poznáme. Duchovní evoluci nejlépe
podporuje zmatení (prostřednictvím zapletení) a rozpletení.
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Jestliže se nepodařilo vyjasnit vztah Ježíše k Bohu, o kolik větší potíže
měla církev s definicí božství? Zatímco pro evangelistu Jana bylo Božství
stále ještě Hérakleitovým Logosem - předzvěstí Univerzálního Zákona,
jak podrobně vysvětluji v I. a II. díle -, jeho další vyobrazení církví se
stávalo stále nejasnějším a rozmazanějším: Univerzální Zákon
Energie se stal "slovem" - slovem "svatých" písem.
Jan začíná své evangelium výrokem: "Na počátku byl Logos" Univerzální Zákon. Později byl Logos církevními dogmatiky překládán
jako "slovo", čímž neměli na mysli "Prvotní Pojem" ve smyslu energie
= časoprostor, jak působivě dokazuji ve shodě s Hérakleitem v nové
integrované fyzikální a matematické Axiomatice, ale "slovo písma
svatého".
Už jen touto etymologickou chybnou interpretací raně Křesťanští
teologové rozhodujícím způsobem zabránili církvi v poznání podstaty
božství, stejně jako neschopnost fyziků definovat pojem energie v
epistemologickém smyslu rozhodujícím způsobem zabránila objevu
Univerzálního Zákona a integraci fyziky. Lidský jazyk jako překážka
poznání!

Přečtěte si: Jazyk Jako Překážka Gnóze

Rozhodující otázka, co je posvátné, zcela závisela na správné definici
Prvotního Termínu: Jsou například posvátné hmotné předměty, jako
jsou relikvie, ikony a jiná obrazová zpodobnění, nebo je posvátné pouze
Duchovno? Tuto otázku nebylo možné vůbec vyjasnit, jak ukázal
ikonoklastický spor, který se neúprosně vedl po několik staletí.
Islám má však také potíže s pochopením podstaty Božského. Toto
náboženství ji v praktickém i intelektuálním ohledu velmi zjednodušuje:
Přímo zakazuje obrazové znázornění Alláha, stejně jako jakékoli
Gnostické diskuse o jeho bytí. Jako potomek Křesťanství se toto mladé
náboženství potřebovalo viditelně distancovat od svého předchůdce, kde
vizuální ztvárnění náboženských témat v podobě obrazů, fresek, ikon,
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soch atd. v kostelech a na jiných posvátných místech buduje duchovní a
mystické jádro nejen veškeré křesťanské víry, ale je v podstatě srdcem
západního umění a kultury. Tento nepřátelský postoj Islámu ke všemu
výtvarnému umění sahá až k vleklým a urputným bojům během
ikonoklasmu v Byzanci ve stejné době, kdy se objevil jako náboženství v
Sýrii (6.-7. století). Ta byla bývalou provincií Východořímské říše a
součástí Turecka jako následnického státu Byzance až do 2. století, kdy
byla ukradena Anglií a Francií nechvalně známou Sykes-Picotovou
dohodou z roku 1916 a nyní je ohniskem tajné 3. světové války, kterou
neúspěšná vládnoucí kabala na Západě vede proti lidstvu, aby marně
ustanovila NWO.

Přečtěte si: Ad profundum
Tyto neadekvátní náboženské názory na primární pojem a jeho interakci
s podmnožinami trojrozměrného časoprostoru měly značný dopad na
světonázor věřících a jejich sociální chování; přetrvávají dodnes a mají
rozhodující vliv na kolektivní život, i když to není vždy zřejmé.
Na tomto místě je důležité jednoznačně zdůraznit, že žádné světové
náboženství dosud nedokázalo vytvořit přísný a důsledný kategoriální
systém gnóze, jak jsem jej představil v této knize. Nevyřešený
epistemologický problém všech světových náboženství spočívá v
objasnění následujících dvou bodů:

1) Jaká je podstata Prvotního Pojmu, Všeho-Co-Jest?

2) Jak se z Všeho-Co-Jest vytvářejí podmnožiny (neživá příroda, rostliny
a živé bytosti), které na jedné straně obsahují podstatu Všeho-Co-Jest a
na druhé straně mají individuální vlastnosti? Jinými slovy: Jaký je vztah
mezi rozmanitostí pozorovaných jevů a tvůrčím Vším-Co-Jest?
Je zřejmé, že takovou Gnózi lze rozvinout pouze na základě ucelené
fyzikálně-ontologické teorie, jak jsem dokázal objevem Univerzálního
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Zákona. V takové Gnózi nakonec věda a náboženství splynou, přičemž
současná věda musí opustit svá materialisticko-empirická dogmata a
náboženství, včetně všech ezoterických škol, se musí naučit myslet
logicko-stručně. Oba procesy předpokládají radikální přehodnocení hluboký psychologický a mentální proces, jemuž brání současná výrazná
struktura strachu lidí jak na individuální, tak na kolektivní úrovni.

Přečtěte si: Kosmické Zákony Stvoření a Zničení

Náboženství mají epistemologický i historický rozměr. Kolektivní
inkarnace duší na naší planetě má naléhavý úkol:
Uskutečnění definovaných cílů rodin duší, které jsou v astrálních sférách
navrženy jako pravděpodobnostní světy a současně existují jako
sekvenční, časově omezené události ve 3D hmotném světě Země. Tyto
projekty nabývají viditelné podoby dějin lidstva.
Dějiny lidstva lze tedy definovat jako souhrn všech interakcí
inkarnovaných duší, naplánovaných v astrálních sférách ve stavu plného
vědomí a nyní zhmotněných na Zemi ve stavu amnézie. Aby hra zůstala
kreativní a zajímavá, není část, asi 20 % interakcí, předem určena, ale je
ponechána náhodě. To je hřiště lidské svobodné vůle.
Začlenění takové "časoprostorové neurčitosti" do inkarnační historie
lidstva vyžaduje průběžné přizpůsobování energetických událostí z
astrálních sfér, které se uskutečňuje výpočtem současně existujících
pravděpodobnostních alternativ.
Pod pojmem "kalkulace" nemám na mysli nám známý matematický
proces, ale simultánní energetické zvažování alternativ v nejširším slova
smyslu.
I když Celek funguje podle přísných matematických pravidel, jako nám
známý 3D časoprostor, jeho části matematiku v běžném smyslu
nepotřebují. Matematika je spíše druhotným systémem symbolů,
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produktem lidského vědomí a má význam pouze v rámci tohoto druhu
omezeného vnímání. Je důležité tuto skutečnost zdůraznit.
Z toho vyplývá, že dějiny lidstva se zhmotňují v časovém koridoru, v
jehož rámci neustále probíhá astrální adaptace událostí. Jestliže nyní - ve
stylu staré prorocké tradice - hovořím o období mezi lety 1997 a 2012, v
němž bude připraven a uskuteční se v Bibli ohlášený příchod nové
transliminální duše, aby mohl být zaveden přechod miliard Mladých duší
do cyklu Zralé duše, pak mám před očima takovou časovou neurčitost
dějin. Výše zmíněný časový koridor je nicméně poznamenán některými
klíčovými událostmi, o nichž bych se na tomto místě rád krátce zmínil.
V roce 1997 vyšel I. díl (679 stran) Tetralogie Věd o nové fyzikálněmatematické teorii Univerzálního Zákona. V následujícím roce jsem na
výroční konferenci Německé Fyzikální Společnosti (největší a nejstarší
organizace fyziků na světě) přednesl přednášku o tomto největším objevu
ve známé historii lidstva v Regensburgu. V roce 1999 jsem publikoval
úvodník o nové Axiomatice Univerzálního Zákona v "Journal of the
Balkan Tribological Association" (Vol. 5. No. 3, s. 129-155). V témže roce
jsem na internetu zveřejnil Tetralogii Věd (4 svazky), zejména
Obecnou Teorii Biologické Regulace (III. díl). V témže roce vyšel v
bulharštině II. díl o fyzice:

ZÁKLADNÍ VĚDECKÉ KNIHY: TETRALOGIE VĚD





Díl I.: Das Universalgesertz in Physik und Mathematik
Díl II.: Univerzální Zákon Fyziky a Kosmologie (Plná verze)
Díl II.: Univerzální Zákon Fyziky a Kosmologie (Stručná verze)
Díl II.: Univerzální Zákon Fyziky a Kosmologie (Plná verze,
Bulharsky)
 Díl III.: Obecná Teorie Biologické Regulace v Biologii a Medicíně
 Díl IV.: Das Universalgesetz im Spiegelbild der Philosophie
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Tato léta byla naplněna mým úsilím o popularizaci nové teorie mezi
vědci. Přednesl jsem nespočet přednášek, např. před 500 akademiky ve
velké posluchárně Bulharské akademie věd v Sofii.

Marně! Vědci nebyli mentálně schopni zvnitřnit vysoký stupeň
abstrakce nové panteorie Univerzálního Zákona a vrátili se ke svému
starému, omezenému a nesprávnému způsobu myšlení. Ještě nedozrál
čas k průlomu.
V téže době jsem vstoupil do nejintenzivnější fáze svého LBP. Bez této
přípravné práce kauzálních světů, kterou jsem jako jejich posel musel na
Zemi krok za krokem realizovat, by nedošlo k žádné parousii způsobem,
o němž se zde hovoří. V takovém případě by i světová hospodářská krize
a Evoluční Skok lidstva nabraly zcela jiný průběh. Optimální astrální
pravděpodobnostní alternativa k nadcházejícím "apokalyptickým"
událostem předpokládá následující:
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1. Dokončení komplexního vědeckého a gnosticko-filozofického podání
nové panteorie Univerzálního Zákona; bylo mnou sepsáno v průběhu
patnácti let (1993 až 2008) ve třinácti knihách na více než 4000
stranách.
2. Zahájení LBP v době, kdy se má moje parousie - "zjevení Božího
Syna" ohlášené v Bibli - uskutečnit bezprostředně před konečným
nezvratným zhroucením světové ekonomiky.
Za tímto účelem jsem již v roce 1972, ve svých 21 letech, prošel těžkou
katarzí (pozn. 3), která připravila mou psychiku a ducha na mé
budoucí poslání.
Od té doby jsem v intenzivním nepřetržitém procesu fyzické a psychické
transformace, který se od roku 1993 výrazně zintenzivnil. Od té doby
jsem pod velmi silným astrálně-energetickým vlivem kauzálních světů,
který mě inspiroval k objevení Univerzálního Zákona a k rozsáhlému
vytvoření nové Obecné Teorie Vědy. V roce 1999 jsem vstoupil do
nejintenzivnější fáze Procesu Světelného Těla, která byla doprovázena
silným fyzickým, psychologickým a existenciálním vypětím. Od té doby
nepřetržitě slyším, vidím a cítím astrální energetické vlny, které
zaplavují mé tělo a masivním způsobem pohánějí jeho transformaci
(pozn. 4).
Přečtěte si: Gnóze jako Osobní Zkušenost
Historickou perspektivou ekonomických procesů, které povedou k
ohlášené světové krizi, jsem se podrobně zabýval ve svých dalších
knihách (viz také esej v příloze). Přípravné práce kauzálních světů na
tento ekonomický kolaps probíhají paralelně s mým Procesem
Světelného Těla (poznámka pod čarou č. 5). Tato synchronizace je
nezbytná, aby se správná událost mohla odehrát ve správný čas na
správném místě.
Každá astrální pravděpodobnostní alternativa, která se realizuje ve 3D
časoprostoru, je vždy optimální mezi nesčetnými jinými alternativami
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této události. Celá astrální koordinace pozemského života je dokonale
fungující multifaktorový algoritmus nesmírné složitosti a přesnosti.
Právě proto se všechny události musí neustále přizpůsobovat.
Mimochodem, konvenční čas t nehraje v astrálních sférách žádnou roli,
protože je lidskou iluzí. V rámci koordinace 3D událostí na Zemi je tato
veličina jednou z mnoha dimenzí, které je třeba při astrálním plánování
zohlednit.

Přečtěte si: Realitas infinita - Nekonečná realita - část II.

Tento popis dokazuje, že LBP a Evoluční skok lidstva jsou trvalé,
nepřetržité energetické procesy, které byly již dávno připravovány, z
velké části tajně, než se mohly stát viditelnými pro všechny lidi ve 3D
časoprostoru. Kolektivní lidské vnímání, které je v současnosti slepé
vůči tomuto neviditelnému řízení 7F-tvůrčích sfér, naopak selektivně
vybírá jednotlivé projevené události z proudu kontinuálního
energetického dění a zaměřuje svou pozornost výhradně na ně.
Přesný čas výskytu selektivních událostí ve 3D časoprostoru tak "zná jen
Otec na nebesích", abychom použili biblický jazyk. Přesněji řečeno, jsou
výsledkem ad hoc pravděpodobnostních výpočtů. Jejich příprava ovšem
probíhá mnohem dříve a je ohlašována četnými znameními, která
mohou a musí číst pouze lidé s rozšířeným mediálním vědomím, jak
naléhavě nabádal Ježíš (Matouš 24,32-47).
Globální změny v kolektivním vědomí jsou tedy zahajovány globálními
energetickými transformacemi v astrálních rovinách Země, které svou
komplexností přesahují lidskou představivost, i když je mohou
intuitivně a citlivě vnímat mediálně nadané Staré duše, ale ne většina
světové populace. Z toho vyplývá, že osudové změny v dějinách lidstva
jsou dlouhodobě plánovány a zpočátku vstupují do vnímatelné sféry 3D
časoprostoru jen jako diskrétní, většinou nepozorované události.
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Zejména procesy, které vyvolávají strach, jsou vnímány mimořádně
selektivně a jejich skutečný význam není rozpoznán. K tomu, aby se
odhalily, je zapotřebí selektivních symbolických událostí. Útok na
Světové obchodní centrum byl jednou z takových událostí, která
odhalila dlouhodobé duchovní, sociální a ekonomické změny ve světě,
jež nabyly na významu po skončení studené války a velmi brzy povedou
ke globální ekonomické krizi v Zpadním světě.

Přečtěte si: Seriál 5

Jedním z takových jevů je od 60. let minulého století neustálý deficit
obchodní bilance USA, který způsobuje nespravedlivé rozdělování
bohatství ve světě, ale kterého si odpovědní politici téměř nevšímají,
protože jeho důsledky jsou velmi děsivé. Máme co do činění se
selektivním zamlčováním základních procesů, které rozhodujícím
způsobem utvářejí světové dějiny.
Mělo by být dobře známo, že podstatná část světových úspor nezůstává
jako investice v příslušných zemích, ale slouží k financování umělého
bohatství vysoce zadlužených Američanů, jejichž míra úspor je nulová
(jen v roce 2000 to bylo 444 miliard dolarů, bez započtení přímých
investic). Tento proces nabyl na významu po skončení studené války,
kdy byly z bývalého východního bloku převedeny velké částky, např. celý
rozpočet COMECON, do USA; během této doby např. index Dow Jones
vzrostl pětinásobně (z cca 2 500 bodů 1. ledna 1990 po pádu Železné
opony na 12 700 bodů v květnu 2011, kdy jsem psal tyto řádky. To je
jeden z nesčetných hrdelních zločinů, které temná kabala spáchala a
před veřejností zatajila, takže máme co do činění s extrémně
nevědomým lidstvem, až se události začnou odvíjet v tomto roce 2019 a
lidé budou potřebovat hodně vysvětlovat).
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Hlavními strůjci byly stále velmi mocné komunistické tajné služby, které
byly v rámci svých možností podporovány americkými tajnými službami
(deep state). Současná chudoba v Rusku a dalších zemích východního
bloku je z velké části způsobena těmito zločinnými nekalými praktikami.
Dlouhodobá recese Japonska, největšího věřitele USA, je rovněž
důsledkem tohoto jevu. Místo aby japonské banky investovaly do vlastní
infrastruktury, raději investovaly značné úspory národa do spekulací a
státních dluhopisů v USA (více než bilion dolarů), a to i proto, že
Amerika působí jako ochranná mocnost Japonska. Nejlépe střeženým
veřejným tajemstvím je finanční zranitelnost americké ekonomiky vůči
benevolenci japonského finančního světa, který se vzhledem ke zničující
hospodářské situaci ve vlastní zemi velmi brzy zhroutí.
Aby USA získaly čerstvé peníze ze zahraničí, jsou proto nuceny
pravidelně rozpoutávat války, aby se dolar mohl doporučovat jako
bezpečný přístav pro finanční investice. Navenek jsou takové války
vedeny pod vznešenými ideály a mnoho politiků a národů se chytá do
pasti americké propagandy.
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Není však těžké si představit, že světovou krizi vyvolá uznání a
odstranění této významné finanční nerovnováhy ve světovém obchodu.
Tato krize také znamená konec světové velmoci USA. Tento proces je
pečlivě naplánován a řízen astrálními světy a já nemohu skrýt
intelektuální potěšení, s nímž tento proces sleduji jako inspirovaný
divák. Je to vskutku výsada nahlížet do zákulisí.
(Je pozoruhodné, že tyto trendy, které mi byly zřejmé a viditelné už v
roce 2001, vlastně mnohem dříve, od roku 1997, totiž obrovský
obchodní deficit USA, uměle vyvolané konflikty USA s Íránem a
Venezuelou, ale také s Ruskem, Čínou, a dokonce i s EU, obchodní války
a nátlak prostřednictvím ekonomických sankcí s cílem zachovat dolar
jako světovou měnu a hegemonii skomírající Říše zla, jsou po 18 letech
charakteristickým znakem současné Trumpovy politiky.) Tím on,
jakožto agnostická duše, dosahuje přesného opaku toho, čeho tvrdí, že
dosáhne - MAGA; viz sociální oxymórony Konce Času vysvětlené v této
knize, kapitola IV.).

Přečtěte si také: Astrální Dynamika Globální Ekonomické
Krize v Předvečer Paruzie.

V zájmu historického porozumění zde musím upozornit na to, že mnohé
projekty duší se vzhledem ke svému rozsahu realizují v průběhu
několika inkarnací. Současníci je nevnímají jako souvislou, kontinuální
událost, která má přesně vymezený začátek a předem daný konec.
Takové dlouhodobé projekty se pro pozemského pozorovatele a
účastníka projevují v lepším případě jako historické epochy, přičemž
hranice jsou vždy stanoveny zpětně a svévolně podle antropocentrických
hledisek, nebo nejsou vnímány vůbec.
Jelikož se individuální duše inkarnuje 70 až 90krát během období
přibližně 6 000 až 8 000 let, je každá nová inkarnace konfrontována s
historickými podmínkami, které sama vytvořila a utvářela v předchozích
inkarnacích a které nyní musí po dokončení projektu buď dále rozvíjet,
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nebo bořit. Kolektivní jevy, jako jsou náboženství, jsou složité
energetické události, které pokračují v několika inkarnacích. Představují
velký rámec, v němž se odehrává vývoj inkarnovaných duší.
Pokud se v důsledku pokročilého věku duší změní potřeby inkarnované
populace, je třeba tyto kolektivní energetické jevy demontovat a
nahradit je novými adekvátními rámcovými podmínkami. Energie musí
proudit: Je v neustálém pohybu. Vývoj bez destrukce nebo rekonstrukce
hmotných a duchovních forem není možný. Tato okolnost vysvětluje,
proč dějiny lidstva nejsou vzestupnou spirálou, ale znají spíše období
prosperity a úpadku.
Z tohoto hlediska je třeba současná světová náboženství, která vznikla v
krátkém období 600-800 let, tj. ve 4-5 po sobě jdoucích inkarnacích, a
rozvinula svůj účinek v rámci cyklu Mladé duše trvajícího 2000-2500
let (asi 20 inkarnací), chápat jako kolektivní projekty duší, které mají
energeticky předem určený začátek a stejně předem určený konec.

*
Vznik pěti velkých světových náboženství - (1) Hinduismus
(Bráhmanismus), (2) Buddhismus, (3) Čínský Univerzalismus (
Konfucianismus, Taoismus), (4) Křesťanství (s Judaismem jako
předchůdcem a mostem ke staroegyptským náboženstvím, (5) Islám - v
Asii a na Středním východě, na půdě Starého světa, v Evropě a severní
Africe na půdě antického a helénistického světa - byl na jedné straně
nutností vyplývající z geografického oddělení kultur v důsledku
nedostatečných vazeb. Na druhé straně mnohé podobnosti světových
náboženství v jejich vnější i vnitřní struktuře ukazují, že struktura duše
světové populace se v jednotlivých kulturních regionech stále více
sjednocovala, takže jejich specifické potřeby vyžadovaly novou duchovní
orientaci.
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V době vzniku náboženství byla Země obydlena převážně dušemi
kojenců a dětí, které se nacházely na prahu cyklu Mladé duše. Zatímco
tyto velmi nezralé duše ještě mohly přímo vnímat Jednotu se Vším-CoJest a cítily se přitahovány naturalistickými a panteistickými
náboženstvími, požadavky cyklu Mladé duše s sebou přinesly odvrácení
se od bezpečí vnitřní duše a orientaci na vnější hmotný svět.
Protože Mladé duše pracují ve stavu největší možné amnézie na Zemi,
není jim dimenze duše přímo přístupná. Existenci duše mohou přijmout
pouze jako vnější gnostickou doktrínu a ke konci cyklu Mladé duše
odmítnout, aby zažili naprostou soběstačnost mysli jako agnostického
ega.
Z tohoto důvodu se světová náboženství, zejména Křesťanství, musí jevit
jako přísné vnější autority, aby silně zapůsobila a vtáhla do svého orbitu
navenek hledící agnostické ego Mladé duše. Tímto způsobem může být
individuální "JÁ JSEM" Mladé duše, jehož většina je doposud velmi
slabě vyvinuta, pevně zakotveno v hmotných dějinách lidstva a prožívá
jejich plynutí.
Jelikož se dějiny ve věku kapitalismu projevují převážně jako
technologický pokrok, dochází k expanzi "JÁ JSEM" v posledních dvou
třech inkarnacích při vývoji a ovládnutí technologie. Během této doby se
inkarnovaná osobnost zabývá výhradně učením se, jak manipulovat s
hmotou a lidmi v různých státních, vojenských, průmyslových a
finančních organizačních strukturách, a vnitřní dimenzi duše nevěnuje
téměř žádnou pozornost. Tato poslední extrovertní fáze totálního
kolektivního agnosticismu začala s Osvícenstvím v Evropě a rozvojem
moderní empirické vědy a brzy náhle skončí.
Zrychlená industrializace několika asijských zemí, jako je Čína, Indie a
Vietnam, kde žije asi polovina světové populace, v posledních 10-15
letech již ukazuje na limity této extrovertní expanze Mladých duší v
pozemském časoprostoru. Tato globalizace světové ekonomiky se
vyznačuje především hrozivým nedostatkem energetických zdrojů, který
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lze překonat pouze skokem ve vývoji a novou orientací světové
ekonomiky podle duchovních principů (viz esej v příloze).
V tomto věku duše je pozornost pozemské osobnosti zaměřena na
manipulaci s hmotou a člověkem a v organizovaných náboženstvích
nachází vynikající podmínky pro svůj rozvoj. Ústřední roli v něm hraje
úzká příslušnost ke kolektivu stejně smýšlejících lidí, protože, jak již
bylo řečeno, Mladá duše nic nesnáší niterněji než jinakost. Kolektiv
musí být také hierarchicky strukturovaný, aby Mladá duše mohla
konkrétně soutěžit s ostatními při svém sociálním vzestupu či sestupu.
Protože Mladá duše nemá přístup k dimenzi vnitřní duše, může se
definovat a rozpoznat pouze ve vztahu ke svému okolí.
Náboženská komunita musí také fungovat podle přísných pravidel, aby
poskytovala dostatečnou možnost sankcí vůči nespokojencům a
provinilým stranám (poznámka pod čarou č. 6). Protože v cyklu Mladé
duše hraje ústřední roli téma viny a odčinění, musí být v odpovídající
náboženské etice dobro a zlo pečlivě odděleno. Z tohoto důvodu
vykazují světová náboženství a jejich odklony v podobě sekt a herezí
strnulé dualistické rysy. Pojetí duality, jak bylo zmíněno výše, je
výraznou mentální charakteristikou Mladé duše v Křesťanské epoše, ať
už je teologem, nebo politikem.
Vymezení se vůči ostatním náboženstvím a proudům a důraz na
odlišnosti symbolizují maximální oddělení Mladé duše od astrálních
sfér. Než se jako Zralá a Stará duše vrátí do vnitřní jednoty, musí tento
mentální stav prožít v celé jeho rozmanitosti a intenzitě.

Přečtěte si: Inkarnační cyklus duše

Mladá duše trvá na rozdělení světa na přítele a nepřítele a na tom, aby
se v bojových střetech ukázala jako nositelka energie bojovníka (3).
Tento aspekt byl zohledněn v Islámu (svatá válka) a Křesťanství (křížové
výpravy, dobytí Ameriky ve znamení kříže). Tuto tendenci Mladé duše
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proto vědomě zmírňují náboženské nauky aktem milosti (Křesťanství)
nebo hlásáním morálního, nenásilného způsobu života (Buddhismus) ve
službě společnosti (Čínský Universalismus).

Přečtěte si: Novoplatonismus a Křesťanství – ekniha

*
Jak je patrné z této krátké diskuse, světová náboženství jsou nabídkou a
odkazem Starých duší Mladým duším na jejich dlouhé cestě k
dokonalosti. Ty se musí s těmito naukami, které rozhodujícím
způsobem utvářejí jejich myšlenkový svět i chování, potýkat, aby se
mohly vyvíjet, dokud postupně, ke konci svého cyklu, neobjeví svou
schopnost lásky a zároveň nepoznají vedoucí úlohu duše.
V průběhu tohoto poznávacího procesu Mladé duše odmítnou
náboženství, protože si uvědomí, že k prožívání Transcedence
nepotřebují vnější pojmy. Místo toho se budou věnovat vnitřnímu
dialogu s vlastní duší a najdou nové kolektivní formy, jak tuto
transcendentální zkušenost vyjádřit.
Dynamika budoucího individuálního náboženství bude působit
výhradně zevnitř ven, a tak utvářet život. Nebude se již podřizovat
sekulárním strukturám nátlaku a přizpůsobování. Tento čas po dlouhém
čekání konečně nastal. Mnoho sotva postřehnutelných událostí ve
třetím světě, zejména v islámských zemích, se již ubírá tímto směrem.
Například muslimská žena bojující za svou emancipaci bude průkopnicí
nové spirituality, zatímco muslimští muži budou muset odhodit své
přebujelé ego, než budou vnímaví k vnitřnímu hlasu duše. Protože však
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mediálnost bude společenským trumfem, lze si představit, jaké sociální
otřesy islámský svět ještě čekají.
Náboženství se objevila v jasně vymezené historické době, kdy většina
prastarých duší poslední velké vlny inkarnace dokončila svůj cyklus a
Země, jak bylo zmíněno, byla obydlena převážně dušemi dětí a dětí.
Vzhledem ke své krátké inkarnační zkušenosti si tyto duše nemohly
vytvořit pojetí dějin, které by zohledňovalo vnitřní duchovní určení
pozemských procesů (pozn. 7). V jejich očích se dějiny odehrávaly jako
vnější událost, na níž se člověk podílí - obvykle jako oběť, vzácněji jako
strůjce -, která však sama o sobě nemá žádný vnitřní smysl.
Po přechodu do cyklu Mladé duše, na počátku nové éry, se v lidech ještě
více posílila expanzivní válečnická složka, protože většina karmických
vazeb se v tomto věku duše uzavírá dříve, než může být vyřešena v cyklu
Zralé duše.
Z tohoto důvodu muselo být krátce po vzniku Křesťanství pokřtěno nové
náboženství: Islám, který přijal myšlenku svaté války. Jako protipól
křesťanství, které v té době nebylo o nic méně válečnické, jak jasně
ukazují četné křížové výpravy, měl militantní islám zdůraznit negativní
aspekt náboženství, aby se u Křesťanů rozvinul pozitivní aspekt milosti a
humanismu, jak se to stalo v renesanci, zejména v umění.
Manicheismus, který krátce před Islámem přivedl na svět Peršan Mani a
jehož cílem byla Gnostická syntéza Křesťanských, Perských a Indických
myšlenek, vznikl rovněž jako pokus o podporu tolerance nového
Křesťanského učení a zpochybnění jeho rostoucí dogmatizace. Někdy
bylo toto učení populárnější než křesťanství - například Augustin,
nejvlivnější církevní otec, byl nejprve manichejcem - a posloužilo jako
zdroj pro mnohá náboženská hnutí, například pro Paulikiány, Bogomily
(Bulharsko a Byzanc), Patary (severní Itálie), Katary (jižní Francie) a
později pro Husity (Praha) a německé reformátory. Tento příklad
ukazuje, že náboženství a jejich odnože byly zavedeny astrálními sférami
ve vzájemné konkurenci, aby potřeba Gnostické pravdy zůstala živá.
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Teprve rozvoj individuálního pojetí kontinuity a smysluplnosti všech
událostí umožňuje myšlenku společných dějin vlastního národa a
později celého lidstva. Tato představa závisí výhradně na věku duše
pozorovatele.
Inkarnované duše kojenců ještě nejsou schopny rozvinout historickou
koncepci, která by jim umožnila lépe pochopit svou přítomnost, jež je
vždy produktem minulosti, a učinit svou budoucnost neomylnější a
tvořivější. Vnímají se jako bezmocné objekty ovládané nevyzpytatelnými
silami.
Než poslední velká vlna inkarnace ukončila cyklus Staré duše, bylo
historické chápání na srovnatelně vysoké intelektuální úrovni.
Historikům z řádu Thúkýdida, posledních starých duší této vlny,
vděčíme nejen za detailní znalost dějin starověkého Řecka v době
Peloponéských válek, ale i za pochopení historiografie obecně. Oč
odlišnější, plastičtější a přesnější jsou politické a osobní motivy a činy
antických protagonistů vylíčené v Thúkydidových dílech ve srovnání s
primitivním a historicky neověřeným zpravodajstvím o Ježíšově životě a
poslání v Křesťanských Evangeliích o pět století později?
Tento zřejmý rozpor mezi odlišným pohledem na dějiny antického
člověka před nástupem velkých náboženství a primitivním historickým
vnímáním v době náboženství odhaluje radikální omlazení inkarnované
populace duší, které se projevilo především intelektuálním úpadkem.
Před vznikem velkých náboženství žil na Zemi srovnatelně vysoký počet
Starých duší, které díky své dlouholeté zkušenosti inkarnace a přímému
přístupu do světů duší dokázaly rozvinout výrazné porozumění
historickému rozměru lidské existence a díky svému vysokému podílu v
populaci jej také dokázaly prosadit ve společnosti.
Například Augustinova teokracie je často citována jako vrchol
teologické historiografie. Naivní Augustinovy morální názory na příčiny
zániku Říma by mohly moderního čtenáře jen pobavit, pokud by
zapomněl, že Augustinova díla dodnes tvoří základ oficiální církevní
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doktríny. Nezaslouží si žádnou vážnou diskusi, ale jsou pouze
svědectvím duchovního úpadku středověku.
S omlazením duší obyvatelstva na zemi přišla doba proroků a
náboženských zakladatelů, kteří se objevili krátce po sobě. Někteří z
nich působili jako Transliminální duše několik století po svém
nanebevzetí, takže období jejich vlivu se do značné míry překrývala.
Zakladatel Buddhismu se objevil jako historická osobnost Siddhárta v
6. století př. n. l. a žil až do 5. století (pravděpodobně mezi lety 560 a
480 př. n. l.). Ve věku 80 let vzestoupil - tento proces je poměrně přesně
zdokumentován v buddhistických písmech - a následně působil jako
transliminální duše zvaná Buddha.
Víra v existenci Transliminálních duší, které se v pravidelných
intervalech objevují na zemi, je pevně zakotvena v Hinduistické tradici,
na rozdíl od tradice západní - s výjimkou Řecké mytologie, v níž někteří
smrtelníci na konci svého života vystoupí na horu Olymp a dosáhnou
nesmrtelnosti.
Z tohoto důvodu je přijetí Buddhy jako nanebevzaté historické
osobnosti na indickém subkontinentu a v Asii mnohem větší a
přirozenější než přijetí Ježíše na Starém kontinentu. Dosud nepanuje
shoda v tom, zda byl Ježíš historickou osobností, nebo Bohem, a pokud
ano, jak spolu tyto dva projevy souvisejí. Pro lepší pochopení toho, kdo
byl Ježíš, konkrétně historická osobnost Apollónia z Tyany, si velmi
pozorně přečtěte tyto channelované klíčové dokumenty a následnou
diskusi:

Křesťanský Podvod; Zpráva od Apollónia z Tyany
Damis (Timotheus) Mluví o Apollóniovi z Tyany, Pomazaném Kristu
Kdo je Ježíš, Kdo je Sananda, Apollónius z Tyany, Kristus a Sanat
Kumara? Gnostická Diskuze
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Mimochodem, kolem těchto dvou postav je opředeno mnoho mýtů,
které vykazují úžasnou podobnost (není divu!), počínaje panenstvím
jejich matek až po přírodní zázraky, které údajně provázely jejich
narození a smrt. Společný vzor nelze přehlédnout ani u tak odlišných
náboženství, jako je Křesťanství a Buddhismus. Také druhý příchod
nové transliminální osobnosti má být doprovázen podobnými
přírodními úkazy (Matouš 24,29; Marek 13,24).
Zakladatel Staročínského náboženství, nazvaného po něm jako
Konfucianismus - morálka a státní doktrína, kterou lze stejně dobře
nazvat Staročínskou filozofií - byl, jak se dalo očekávat, Siddhárthovým
současníkem. Rok narození Konfucia je 551 př. n. l. a byl tedy zároveň
současníkem Pythagora a mnoha slavných Řeckých filosofů, jako byli
Parmenidés, Zenon a Hérakleitos, kteří jako odhalené Staré duše
prokázali vynikající služby ezoterické Gnózi a ovlivnili jak Atomisty,
kteří přišli krátce po nich, tak Platóna a Aristotela.
V té době žili také někteří Starozákonní proroci, kteří byli vytrženi ze
své provinčnosti až Ježíšovým příchodem a mohli dosáhnout světového
postavení.
Konfucius, podobně jako později Mohamed, nebyl duší Transliminální,
ale objevil se jako protějšek legendární osobnosti Laozi (Lao-c').
Zakladatel Taoismu, o jehož životě není nic přesného známo, prý žil
krátce před Konfuciem. Z toho mála, co je o něm známo, lze usuzovat, že
poté, co sepsal své učení o Tao v jediné knize, opustil zemi jako
nanebevzatý mistr. Legendy o mýtické postavě Lao-c', které zahrnují i
život Konfucia, rovněž vykazují mnoho podobností s legendami o
Buddhovi a Ježíšovi.
Žádný ze zakladatelů náboženství však nebyl úplným překvapením.
Duchovní základ pro jejich vystoupení byla pečlivě připravena s
vědomím duševního stavu tehdejších lidí.Jak uvádí H. J. Müller ve
svých "Dějinách bez mýtu" ("Geschichte ohne Mythos"), mezi učiteli
starověkého světa byl jeden, který "učil, že za všemi bohy stojí nejvyšší
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bůh a jeho nejvyššími dobry jsou láska a nesobeckost. Byl tak zbožný,
že byl nazýván Synem Božím, ačkoli on sám se k němu nikdy nehlásil;
konal zázraky, když vyháněl démony a přivedl zpět k životu mrtvou
dívku; a když zemřel, jeho stoupenci prohlašovali, že se jim po smrti
zjevil a pak fyzicky vystoupil na nebesa". Učitelem zde nebyl míněn
Ježíš, ale Apollón z Tyany, jehož život popsal Filostratos (viz výše).
Tento příběh nám ukazuje, že vznik náboženských legend se nejprve
odehrává na úrovni duše, než se představí jako známá dramata na
historickém jevišti. Kolektivní duše, kterou psychoanalýza v současnosti
mylně vnímá jako "kolektivní nevědomí", ví neomylným způsobem o
všech důležitých událostech, které nás čekají, a je schopna je rozpoznat,
jakmile vstoupí do 3D časoprostoru. Inkarnované osobnosti je
mnohokrát přehrávají ve snových fázích v astrálních sférách jako studie
pravděpodobnosti (pozn. 8).
Mimochodem, takové události záměrně operují s omezeným počtem
symbolů a viditelných znaků, k nimž je kolektivní denní vědomí lidí
velmi vnímavé a jimiž na ně lze hluboce zapůsobit. Tím se vysvětluje
společný vzorec náboženství.
Dějinná dramata, která podtrhují všechna náboženství, jsou pouhou
dekorací pro hlubší duchovní skutečnosti, k nimž denní vědomí ještě
nemůže proniknout. Používání takových vnějších symbolů je možné a
rozumné pouze pro lidi, kteří ještě nejsou připraveni na racionální
výklad astrálně-energetických jevů ve smyslu současné Gnóze. Takoví
lidé mají sklon zaměňovat vnější náboženská dramata, jako je
ukřižování Ježíše, které je symbolem archetypálního vzorce chování
inkarnované Mladé duše, se skutečným gnostickým poselstvím a jsou
hluboce zklamáni, když jsou vnějšími okolnostmi nuceni uznat iluzorní
charakter náboženských tradic.

Přečtěte si: Zrození, Smrt, Ukřižování – Hlubší Mínění Těchto
Názvů ve Starém Zákoně
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Právě popsaným způsobem dojde k tolikrát zmiňovanému rozčarování
miliard mladých duší, které se blíží: Bude hojně využívat vnitřní
dynamiku duší, která vzniká v poli napětí mezi vnitřní pravdivostí a
vnějším vnímáním nedůvěry, což vyvolá řadu individuálních dramat a
ideologických pádů.
Aby se tomuto rozčarování v minulosti zabránilo, používal se princip
neurčitosti, který inkarnovaným duším ponechává otevřeno několik
možností gnostického výkladu. Z tohoto důvodu byl energetický
vzájemný vztah mezi duší a tělesností, mezi božskými a smrtelnými
lidskými bytostmi, který je právě pro svou složitost založen na
krystalicky čistých racionálních principech, vykládán jako tajemství, jež
je třeba kultivovat. To je duchovní zdroj mysteriózních kultů, které
zaujímají ústřední místo ve všech náboženstvích, včetně těch
prehistorických.
Gnóze byla nejprve vnímána jako mystika. Například Vtělení Boha a
spojení s ním ve svátosti jsou považovány za největší tajemství
Křesťanského učení. Pojem mystéria tak představuje libovolně
rozšiřitelnou U-podmnožinu Prvotního Termínu, která se snaží
vystihnout jeho podstatu, ale záměrně se zdržuje jasného vymezení jeho
poznávacího obsahu.
Protože již na počátku světových náboženství bylo zřejmé, že podstatu
energie 7F-tvůrčích sfér nelze lidem adekvátně sdělit náboženskými
pojmy, bylo gnostické poznání záměrně ponecháno otevřené širokému
rozsahu výkladů Prvotního Termínu, který na jedné straně příliš
nezatěžoval skromné chápání věřících a na druhé straně odvracel
nebezpečí zbytečných inkrustací. Tato nedefinovatelná oblast mystiky
byla vyhrazena individuální zkušenosti Transcendence, která byla
osvobozena od všech dogmat. V tom je třeba spatřovat funkci mystiky v
rámci zavedených světových náboženství.
Není náhodou, že většina obnov světových náboženství začala právě v
oblasti mystiky. Tímto způsobem se náboženské nauky udržovaly při
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životě po generace, protože v podstatě žily z vnitřních duševních
podnětů věřících a vytvářely tak třecí plochu pro mysl a psychiku.
Nevýhodou náboženské mystiky je, že nabízí náboženstvím vítanou
záminku k tomu, aby nemusela jasně definovat Prvotní Pojem
veškerého lidského vědomí, včetně vědomí náboženského. Mystika tak
způsobila selhání náboženství jako spolehlivých gnostických nauk.
V Islámu je definice Alláha výslovně zakázána: "Nevyslovitelné" by
nemělo být podrobněji popisováno. V Křesťanství byla potřeba přesně
uchopit božství rozpoznána z tradice Řecké filosofie, ale tato snaha byla
po nesčetných teleologických sporech v době Synod redukována na
otázku rovnosti podstaty Ježíše a Boha, takže vlastní úkol zůstal
nevyřešen.

Přečtěte si: Novoplatonismus a Křesťanství – ekniha

Pozdější pokusy o řešení tohoto úkolu mimo církevní dogmata, které
podnikli Descartes, Spinoza a Leibniz, byly v přísně gnostickém smyslu
neúspěšné. Navíc byly tyto pokusy katolickým náboženstvím odmítnuty
jako kacířské.
Čínský Univerzalismus a Buddhismus zase rozvinuly intuitivně správné,
ale čistě popisné pojetí podstaty Prvotního pojmu. Z tohoto důvodu tato
dvě náboženství selhávají v operativním použití své nejasné definice
Átmanu, Brahmanu nebo Tao, z níž se snaží vysvětlit existenci a způsob
působení živých bytostí, rostlin a objektů neživé hmoty. Obě asijská
náboženství tak rozhodujícím způsobem selhávají v dialektickém
výkladu energetického vzájemného vztahu mezi tvořivým Vším-Co-Jest,
které chápou jako beztvaré Nic, a rozmanitostí jednotlivých projevů
smyslově hmotného světa.
Dialektika Platónovy filosofie, která zůstává v platnosti i v nové
Axiomatice Univerzálního Zákona, není asijským myslitelům příliš
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známá. Logicko-myšlenkovou schopnost postupovat od jednotlivého k
obecnému a sestupovat od obecného k jednotlivým věcem smyslověhmotného 3D světa, jak ji příkladně předvádí Sokrates v Platónových
dialozích, lze marně hledat ve všech asijských náboženstvích. Bez takové
dialektiky myšlení však není možná žádná skutečná Gnóze.
Dokonalé dialektické myšlení je také základním epistemologickým
problémem západní filosofie a vědy, který mohl být definitivně vyřešen
až s objevem Univerzálního Zákona a rozvojem Obecné Teorie Věd a
nové Lidské Gnóze. Podrobně jsem se tímto problémem zabýval v
oblasti matematiky na příkladu definice čísla a kontinuity v Prvním díle.
Ještě zprofanovanější a dětinské jsou náboženské názory na posmrtný
život, zejména v Křesťanství a Islámu. Není náhodou, že nejobsáhlejší a
nejvýraznější líčení posmrtného života pochází mimo křesťanskou
scholastiku: Danteho Božská komedie. Toto dílo však není gnostickým
popisem astrálních sfér, ale obsahuje především trefné postřehy o vlivu
karmy na lidské chování z hlediska znovuobjevené Aristotelovy a
Novoplatónské etiky vyjádřené prostřednictvím osobnosti slavného
starořímského básníka Vergilia. Představou univerzální říše zřízené
přímo Bohem, a nikoliv papežem (zvláště když je to velmi temný
zákeřný Jezuita, zločinec a teologický blbec), bojuje Dante proti
sekularizaci církve jako kořenu všeho zla a odsuzuje její zlověstné
zapletení do soupeření duchovní a světské moci. Toto téma je
mimořádně aktuální v předvečer Evolučního Skoku, který znamená
začátek post-Křesťanské éry.

*
Tento stručný přehled ukazuje, že žádné světové náboženství není
schopno v rámci přirozených omezení lidského jazyka vypracovat
důkladný popis 7F-tvůrčích sfér a prokázat úzkou provázanost mezi světy
duší a životem v inkarnaci na zemi. Vzhledem k blížícímu se Evolučnímu
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Skoku lidstva, který přinese užší propojení pozemské existence s
astrálními sférami, se tato poznávací neznalost světových náboženství
ukáže jako velmi katastrofální a rozhodujícím způsobem rozhodne o
jejich pádu.

Epistemologická neschopnost světových náboženství je zvláště patrná při
výkladu kódovaných poselství, která se nacházejí v posvátných knihách.

Zvláště velká je potřeba Křesťanů smysluplně vysvětlit otázku vzkříšení.
Křesťanství jako eschatologické náboženství je zavázáno poskytovat
informace o budoucnosti lidského rodu a podobně jako Saduceové si
musí zoufat nad otázkou vzkříšení. Protože Křesťanství vážně neuvažuje o
opakovaných inkarnacích duše, jak to hlásal Ježíš (Matouš 22,30-32),
nemůže také vysvětlit, proč a jakým způsobem inkarnovaná osobnost po
svém nanebevstoupení, stejně jako po smrti, dosahuje plného vědomí
duše, a tedy i poznání svých dřívějších vtělení které existují současně jako
nezávislé osobnosti v astrální sféře: "On není Bohem mrtvých, ale
živých." (Matouš 22,32).

Dvě eseje "Vzkříšení těla" a "Vzkříšení těla" v Lexikonu für Theologie und
Kirche, Herder Verlag, které Ratzinger, dnešní papež, napsal jako mladý
teolog v 50. letech 20. století, dokazují, jak velká je neznalost Křesťanů v
tomto tématu. Jeho standardní dílo o eschatologii života a smrti je
skutečným prohlášením o bankrotu Křesťanské teologie, kterému se
podrobněji věnuji ve svém teoretickém pojednání:

Novoplatonismus a Křesťanství - ekniha

Katastrofické scénáře konce světa, které maluje na zeď jak Křesťanství
(synoptická evangelia a Zjevení Janovo), tak Islám, přičemž ten druhý
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následuje ten první, představují další předpovědi, které jsou pro věřící
hluboce znepokojující a které nejsou schopni nijak sladit s návratem
"Syna Člověka" nebo Proroka a svou spásou.
Zde se projevuje typická vlastnost věřící populace Mladých duší - totiž její
neschopnost sebereflexe. Pokud by církev a Islám, které jsou především
institucemi Mladé duše, interpretovaly zkázu světa předpovězenou v
Novém zákoně a Koránu po příchodu posledního proroka pouze jako svůj
vlastní pád, pak by měly také klíč k nadcházejícím událostem.
Vzhledem k prázdným kostelům a klesajícímu společenskému vlivu jsou
nadcházející "apokalyptické" události ohlašovány již dlouho.
Nepřekonatelná zaostalost striktně muslimských společností je rovněž
znamením blížícího se zániku tohoto náboženství, které stojí v cestě
vývoji islámských národů. Stručně řečeno: Každé proroctví ve svatých
knihách, ať už je jakkoli zřejmé, se stává záhadou, jakmile obsahuje pro
věřící nevítanou pravdu.
Stejně jako jejich náboženství mají i proroci epistemologický a historický
úkol. Jsou křižovatkou vertikální souřadnice 7F-kreačních sfér s
horizontální souřadnicí pozemských dějin. Z tohoto důvodu nezůstali
pouhými gnostickými učiteli, ale zároveň se stali zakladateli
organizovaných náboženství, čímž se jejich žákům a následovníkům je
třeba často přisuzovat větší význam při zakládání náboženství.
Kolem jejich učení vznikají podle principu výlučnosti náboženské
komunity, které uctívají a šíří "svaté slovo", konají "svaté skutky" a
ujímají se výchovy "svatých lidí". Při těchto náboženských aktivitách jde
vždy o zakoušení svatosti Ducha podle příkladu zakladatele, přičemž je
více či méně vědomě přijímáno, že "mnoho je povolaných, ale málo
vyvolených".
Někteří zakladatelé světových náboženství působili pouze jako
inkarnované osobnosti (Mohamed, Konfucius, Mani), zatímco jiní
vystupovali jak jako historické osoby, tak jako Transliminální duše
(Siddhártha/Budha, Ježíš/Kristus). Důvody jsou výhradně energetické
povahy.
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Jak již bylo řečeno, dnes existující světová náboženství vznikla přibližně
ve stejné době a vycházela ze starších modelů. Jejich zakladatelé se
objevili jeden po druhém v relativně krátkém historickém období, kdy se
chýlila ke konci poslední velká vlna inkarnací. Současně probíhala vlna
šíření nových duší.
Zakladatelé náboženství byli podporováni mnoha dalšími starověkými
dušemi, které působily jako známé historické osobnosti (např.
Hérakleitos, Pythagoras, Sokrates, Platón, Aristoteles, Plótínos a další)
nebo jako neznámé osoby v pozadí a přispěly svým dílem k Lidské Gnózi
pro následující generace duší. Bez jejich gnostických spisů, které nejsou
považovány za posvátné, přestože se staly součástí oficiálního
náboženského učení, a bez jejich přímé činnosti jako učitelů a
duchovních vůdců by se nám známá světová náboženství nemohla vůbec
rozvinout a vtáhnout na svou oběžnou dráhu masy Mladých duší.
Světová náboženství, i když se každé z nich vztahuje k jednomu
zakladateli, jsou tedy vždy složitými kolektivními jevy, na nichž se
podílelo několik generací inkarnovaných duší v průběhu delšího
časového období. Tento aspekt je obzvláště důležitý, a to i proto, že je
mnohými teology a historiky hrubě podceňován.
V dobách před vznikem velkých náboženství bylo pochopení
inkarnačního cyklu duší v lidské podobě a úzké provázanosti pozemské
existence a 7F-říší stvoření všeobecně známé. Místní vyspělé civilizace,
které existovaly před nám známým historickým obdobím (např.
starověký Egypt, Protobulharské smyslové civilizace, které se staly
předobrazem olympských bohů v řecké mytologii, starověké kultury ve
Střední Americe a další), nepotřebovaly tento typ organizovaného
náboženského Gnosticismu k utváření života svých společenství.
Mnoho lidí v té době mělo neomezený osobní přístup ke své duši a k
astrálním světům. Nepotřebovali žádné vnější spisy jako duchovní oporu
ani organizovaná náboženská společenství s předepsanými rituály, aby
mohli prožívat Transcendenci. Některé velmi staré duše, jako jsem já,
které se naposledy inkarnovaly v současné době, si stále nesou
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vzpomínky na ty kultury, v nichž žily na začátku svého inkarnačního
cyklu.
Na počátku nové éry byla Země obydlena převážně dětskými a
kojeneckými dušemi. Jak bylo uvedeno výše, tyto duše nemají přímý
přístup k Transcendenci. Byly tedy vedeny několika Starými dušemi.
Zakladatelé dnešních světových náboženství byli vesměs Staré duše z
poslední velké vlny šíření, které na konci svého inkarnačního cyklu chtěly
průkopnicky přispět k dalšímu vývoji nově šířených duší. Bylo jim však
jasné, že jejich poselství o vedoucí úloze astrálních světů lze vyjádřit
pouze formou, která zohledňuje omezené mediální vnímání Dětských a
Mladých duší.
Zatímco existence 7F-tvůrčích sfér byla pro tehdejší staré duše
nezpochybnitelným faktem, který mohly přímo prožít ve stavu extáze a
který lidstvu odkázaly slovem a písmem v rámci omezení lidského jazyka
(např. Plotínus), následující generace duší se musely smířit se zděděnými
náboženskými knihami a rituály v naději, že zahlédnou transcendentální
zkušenost náboženských zakladatelů. Přímý intimní prožitek božství,
který byl kdysi možný pro Staré duše (viz způsob působení čaker v
kapitole IX), byl nahrazen životem v náboženských společenstvích, která
byla rozhodujícím způsobem formována strukturou strachu Dětských a
Mladých duší a do značné míry stále ještě jsou.
Tato okolnost vysvětluje, proč bylo Božství prožíváno podle slov, ale
nebylo skutečně zakoušeno. Namísto toho vznikly známé náboženské
představy o "Numinózním" zatížené strachem, jako je peklo a ďábel.
Takové představy vyvolaly odpovídající náboženské úkony: Vymítání
ďábla, upalování čarodějnic na hranici a inkvizice byly dlouho na denním
pořádku.
Falešné gnostické představy formují pozemskou existenci dodnes. Dá se
říci, že jsou zdrojem veškerého zla tohoto světa.
Totéž, ale s opačným znaménkem, platí pro mou novou Vědeckou Gnózi:
bude duchovním zdrojem nebývalého, nezměrného blahobytu. Tyto
aspekty nového lidstva jsou ve svatých písmech obecně popisovány jako "
Zlatý věk". Tento Nový věk však může nastat pouze tehdy, když budou
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staré systémy víry bez omezení odloženy stranou. To je hlavním úkolem
Procesu Světelného Těla (LBP) na individuální úrovni a Evolučního
Skoku lidstva na kolektivní úrovni. Vše je vzájemně propojeno.

*
V současné době jsou zlo a ďábel zneužíváni k politickým účelům.
Některé země například USA, které jsou klasickým národem Mladé duše,
nazývají "osou zla" a politicky "démonizují" jejich vůdce, jen aby
ospravedlnily válečnické potřeby tohoto národa, které představují výbuch
jeho kolektivního strachu v předvečer Evolučního Skoku.
Výsadou věku Mladé duše je vždy najít ospravedlnění pro spáchané
přečiny, v něž pak člověk pevně věří. Výlučnost vlastního pojetí Boha
nebo občanského práva, která je rovněž produktem struktury strachu
populace Mladé duše, je spojena s výraznou neúctou k lidskému životu.
Tyto systémy víry se zhmotňují v nesčetných krutých válkách a násilných
činech proti jinak smýšlejícím, např. Křesťané proti Židům, Křesťané
proti Muslimům a naopak, Pravoslavní proti kacířům, Židé proti
Muslimům, Muslimové proti ateistům, Křesťanské demokracie proti
militantním Islámským státům atd. a nabízejí spoustu materiálu pro
karmické propletence, jak je možné denně zažívat v době zpráv.
Například jsem na základě historických pramenů provedl odhad
ozbrojených konfliktů na území mé vlasti, Bulharska, za posledních dva
tisíce let. Vzhledem k tomu, že toto území patřilo téměř nepřetržitě k
Římské říši a Byzanci, respektive bylo prvním slovanským státem, který
byl s Byzancí až do dobytí Balkánu Turky zapojen do permanentních
válek, je historiografie pro tuto část Starého světa, zejména tu
byzantskou, z velké části kompletní a mnohem podrobnější než pro jiné
části Evropy. Války Osmanské říše, do nichž se Bulhaři významně zapojili
jako Janičáři a které přivedly do úzkých celou Evropu, jsou dostatečně
zdokumentovány.
222

Odhadl jsem počet asi 500-800 velkých ozbrojených konfliktů, z nichž
každý zahrnuje několik tisíc vojáků a civilistů jako oběti. To znamená, že
každých několik let se na území Bulharska odehraje válka, velký vojenský
konflikt nebo násilná invaze, přičemž počet všech obětí od vzniku
křesťanského učení v této části evropského kontinentu několikanásobně
převyšuje počet tamních obyvatel v daném historickém okamžiku. Lze
snadno spočítat, že přibližně každá druhá inkarnace na území Bulharska
byla v křesťanské éře násilně ukončena a poskytla dostatek materiálu pro
karmické propletence.
Tento vztah by měl platit i pro zbytek Evropy: Stačí si vzpomenout na
Třicetiletou válku, kdy byla Evropa téměř vylidněna, abyste si mohli
udělat jasnou představu o míře lidské krutosti v dějinách. K tomuto
tématu doporučuji klasická díla Johana Huizingy "Podzim středověku",
Jacoba Burckhardta "Civilizace renesance v Itálii" nebo Voltairova
"Candide", v nichž je krvelačnost těchto epoch vyjádřena velmi barvitě.
Já osobně při nejlepší vůli nemohu v dějinách lidstva najít nic
vznešeného, zejména ne v současném politickém dění. Z tohoto důvodu
považuji koncept křesťanské lásky za mýtus a největší kolektivní lež,
jakou pamatujeme. Lidé zoufale potřebují nové pojetí lásky, aby se
konečně přestalo zabíjet.
Asijská náboženství se svým převážně pacifistickým charakterem v tomto
ohledu příjemně vynikají. Je to jistě dáno tím, že v Asii žijí převážně
dětské a kojenecké duše, které se ještě nepotřebují účastnit karmických
propletenců tohoto druhu, na druhou stranu se ve větším počtu účastní
přírodních katastrof, které jim nabízejí možnost předčasně odejít ze
života.
Většina lidí, včetně mnoha nevěřících, dnes považuje světová náboženství
za nedotknutelné duchovní dědictví lidstva, k němuž je třeba přistupovat
s úctou a zbožností, přestože je stále zřejmější, že toto dědictví je hlavním
zdrojem válek a neštěstí. Protože člověk stále není schopen vytvořit
vědecky závaznou Gnózi, hledá útočiště ve svévolnosti náboženských
výroků. Zřeknutí se kritického myšlení se stává ctností.
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Ačkoli se v poslední době v sekulárním západním světě tolerance vůči
jiným náboženstvím skloňuje z pozice špatně chápané "politické
korektnosti", jen zřídkakdy se uplatňuje v praxi, o čemž svědčí řada
bezpečnostních zákonů a opatření přijatých v západních zemích po 11.
září 2001, které značně omezují osobní svobodu občanů, zejména
Muslimů.
Protože existenci Božství nebylo možné do objevu Univerzálního Zákona
a rozvoje důsledné vědecké Gnóze ani dokázat, ani vyvrátit, má moderní
člověk sklon bezmyšlenkovitě a bez kritiky tolerovat všechny druhotné
rozporuplné systémy víry, které vyplývají z náboženského výkladu
Numinózy - a v důsledku toho podceňovat jejich působení.
V počátcích světových náboženství byl postoj k tomuto tématu mnohem
vášnivější, protože tehdejší lidé správně odhadovali význam Lidské
Gnóze pro každodenní myšlení a život. Se sekularizací společnosti již
význam závazné Gnóze není vnímán z pozice primitivní, krátkozraké,
konzumní kapitalistické ekonomické racionality. Jak však ukazují
současné události na Blízkém východě, jde o zásadní omyl, který pramení
z vrozené lenosti lidského myšlení.
Lidé nejsou zvyklí radikálně se oddělit od kolektivního myšlenkového
odpadu minulosti a vstoupit na nové cesty myšlení, i když toto dědictví
zjevně stojí v cestě jejich duchovnímu a společenskému vývoji. Příčinou
této inkrustace v myšlení lidí, jejich tendence lpět na starých, přežitých
názorech a dobrovolně se podřizovat tlaku konformity ve společnosti, je
tolik citovaná struktura strachu jako formativní energetická
charakteristika lidského bytí.
I když se současná válka mezi Izraelem a Palestinci posuzuje politicky z
hlediska národní suverenity, jde jednoznačně o střet dvou náboženství s
protichůdnými gnostickými názory, který se na úrovni národního státu
odehrává jen povrchně.
Konflikt se stále více vyostřoval po zavraždění Rabína ultrapravicovými
Židy kvůli jeho mírové iniciativě z Osla. Poté nabyly v Izraeli na významu
a mohly rozhodujícím způsobem určovat současnou násilnou politiku
Šaronovy vlády. Na druhé straně získali převahu militantní islamisté v
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Palestině. Z tohoto důvodu není světové společenství schopno ukončit
konflikt na území Blízkém východě politickými prostředky, ačkoli téměř
všechny světové mocnosti se vyslovují pro mír.
Je skutečně nepochopitelné, proč světové mocnosti nejsou schopny
ukončit omezený konflikt ve zbrojení mezi dvěma malými národy, který
trvá již desítky let, když teprve nedávno dokázaly mírově ukončit
studenou válku. Společná vůle nemůže chybět, když si uvědomíme, že
tento konflikt se vzhledem k rostoucím cenám ropy, rostoucí radikalizaci
Islámských národů směrem ke světovému terorismu a globální recesi
stále více stává hospodářskou a politickou katastrofou.
Současný konflikt na Blízkém východě je vlastně součástí Ježíšova
dramatu, které začalo v režii astrálních sfér před 2000 lety a nyní se
nachází ve svém závěrečném dějství. Jako zrcadlový obraz duchovního
vývoje lidstva ukazuje tato divadelní hra dvě věci:

1) Ani po tak dlouhé době se křesťanské učení o lásce a milosrdenství,
které začalo v této zeměpisné části světa, nedokázalo prosadit:
Náboženské konflikty, tj. protichůdné gnostické názory, se dodnes vedou
silou, a nikoliv ve filozofických diskusích;
2) Vtěsnání gnostických otázek do Prokrustova lože národního státu
problémy neřeší, ale pouze je prohlubuje. Náboženství i národní stát jsou
mentální konstrukce mentality Mladé duše podle principu oddělenosti a
nemají místo v novém světovém společenství lásky, které bude
zavedeno s Evolučním Skokem v lidském vědomí.
Z tohoto důvodu jsme svědky eskalace násilí na Blízkém východě dříve,
než bude tento konflikt zpracován a vyřešen světovým společenstvím
novým evolučním, duchovním způsobem. Řešení tohoto konfliktu bude
sloužit jako model pro budoucí konflikty, dokud se lidstvo nenaučí
vnímat samo sebe jako Jedno a nenajde cestu ke konečnému míru.
Proces inkarnace je bolestnou zkušeností na cestě k poznání:
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Víra musí být nahrazena poznáním.

Teprve až si Izraelci a Palestinci uvědomí, že svůj osud chtěli jako vtělená
duše tak a ne jinak a že ve skutečnosti neexistují viníci a oběti; teprve až
začnou vědět, že si v dalším životě mohou vybrat národnost protivníka a
že dnešní protivníci jsou jejich sourozenci na věčnost, teprve pak také
uznají absurditu této války. Pak už ani politici nebudou potřebovat
ukončit válku, kterou sami vyvolali. Národy samy naleznou svůj vnitřní i
vnější mír.
I dnes má mnoho lidí, včetně mnoha vědců, tendenci považovat tradiční
náboženské spisy za "svaté" a "pravé", ačkoli se ukázalo, že většina z nich
byla v mnoha ohledech zfalšována a přepsána. Dva aspekty jsou tímto
důsledně ignorovány:
Za prvé, proroci, kteří tyto texty přijímali v transu, byli sice Staré duše,
ale děti své doby, a proto byli intelektuálně jen zřídka schopni texty
pochopit a zvnitřnit jejich obsah. Informace byly nejprve předávány v
rozšířeném vědomí, poté byl zážitek co nejlépe převyprávěn v bdělém
vědomí a teprve později zapsán, čímž byl původní obsah značně zkreslen
strukturou strachu channelovaného proroka a pozdějších zapisovatelů.
Tento jev lze nejzřetelněji pozorovat při přijímání Súr Koránu
Mohamedem a jejich zapisování, a to i proto, že tento proces je doložen
několika prameny. Většina svatých písem však pochází z ústního podání
třetích osob. Obsahují hrubé zkreslení předávaných gnostických
poznatků. Kdybychom stejný postup použili ve vědě dnes, výsledky
bychom bez omezení označili za padělky. To ovšem nic nemění na
skutečnosti, že mnozí renomovaní badatelé neustále provádějí "vědecké
interpretace" svatých písem.
Žádný z raně křesťanských gnostiků se například nedokázal přiblížit
Plotínově schopnosti intelektuální, nezkažené sebereflexe během
extatického mimotělního prožitku Transcendence, Božství, jak je
vyjádřena v jeho dílech:
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"Mnohokrát se to (extáze) stalo: Vycházejíc z těla do sebe;
stávajíc se vnější vůči všem ostatním věcem a soustředěná na
sebe; spatřujíc podivuhodnou krásu; pak, více než kdy jindy,
ujištěna o společenství s nejvznešenějším řádem; uskutečňujíc
nejušlechtilejší život, nabývající totožnosti s božským; umísťující
se v Něm tím, že dosáhl této činnosti; povznesený nad vše, co je v
intelektuálním méně než Nejvyšší: přesto však přichází okamžik
sestupu od intelektu k rozumu a po tomto pobytu v božském se
ptám sám sebe, jak se to stalo, že nyní mohu sestupovat, a jak
vůbec Duše vstoupila do mého těla, Duše, která i v těle je tím
vysokým, čím se ukázala být?" (pozn. 9).

Přečtěte si: Novoplatonismus a Křesťanství – ekniha

Vzhledem k nízké úrovni vzdělání raných Křesťanů jsou srovnatelné
zprávy o extatických zážitcích v křesťanské gnózi, jako je například
Janovo zjevení, velmi silně ovlivněny strukturou strachu dotyčného, a
mají tedy nízkou gnostickou hodnotu. Já za sebe mohu Plotínův
poetický popis extáze plně potvrdit. Protože mé fyzické znalosti tohoto
procesu jsou mnohem propracovanější a rozsáhlejší než Plotínovy,
zdůraznil bych svůj prožitek extáze jinak.
Za druhé, ezoterická Gnóze, kterou obdrželi tito náboženští zakladatelé,
byla záměrně psána dobovou terminologií, aby ji lidé mohli pochopit a
přijmout. Musela zůstat nepřesná a naivní, aby zohledňovala
intelektuální vývoj tehdejších lidí. Když Ježíš hovořil o VŠEM ve smyslu
"Otce na nebesích", pak jeho pojetí astrálních světů bylo uchopeno v
termínech tehdejšího patriarchálního světa.
Dnes je naše pojetí, v neposlední řadě díky přírodním vědám,
nesrovnatelně pokročilejší a odlišnější, nikoli však naše schopnost
logického myšlení, což zase vede k babylonskému pojmovému zmatení.
Logické myšlení je duševní proces, který je třeba trénovat; předpokládá
psychiku bez strachu, neboť strach narušuje vnímání a schopnost
227

myslet. Moderní člověk má proto k logickému myšlení ještě velmi
daleko. V mnoha ohledech musíme konstatovat zřetelný a bolestný
úpadek ve srovnání se Sokratem v současné době. Z tohoto důvodu
lidstvo stále není schopno rozvinout závaznou Gnózi a překonat
napjatou oddělenost světových náboženství.

*
Transcendentální vnímání ve vtěleném stavu má mnoho různých
aspektů. Může se projevovat jako extáze, živá medialita, inspirace, sny,
astrální cestování, channeling, automatické psaní, telepatie, telekineze,
teleportace, bilokace atd.
Nejintenzivnějším energetickým zážitkem energie 7F-tvůrčích sfér,
Božství, který může inkarnovaná duše kdy zažít, je extáze. Při ní se
energie těla a psychiky dočasně odváže a pozvedne na úroveň astrálních
sfér, zatímco mysl je vypnuta. Tento zážitek je vyhrazen pouze Starým
duším na konci jejich inkarnačního cyklu. Po takovém zážitku
inkarnovaná osobnost obvykle opouští Zemi, neboť její cyklus
zkušeností je tím ukončen.
Existence duše v beztělesném stavu po ukončení inkarnačního cyklu
odpovídá stavu věčné extáze. Tento aspekt nejlépe chápou Buddhisté.
Jelikož takové duše přirozeně nemohou svým inkarnovaným
spřízněným duším přímo vyprávět o svých zážitcích v beztělesném
stavu, musí se tyto duše smířit s méně intenzivními způsoby prožívání
Božství.
Mnohé transcendentální jevy, které může člověk zažít, jsou povrchní
povahy a mění osobnost jen ve výjimečných případech. Mé jednání s
medialními lidmi mi ukazuje, že takové transcendentální jevy, jako je
channeling, automatické psaní a vizuální medialita (prezentace
holografických obrazů z astrální sféry), nemají na osobnost prakticky

228

žádný trvalý vliv a často nadměrně zatěžují ego. Důvody jsou složité a
nelze je zde rozebírat.
Zůstávají tedy pouze vnitřní impulsy, intuice a inspirace. V kombinaci s
osudovými zážitky mají během inkarnace největší psychologický účinek.
Tyto prožitky jsou také jádrem konvenčního náboženského života,
pokud jejich psychologický dopad není potlačen náboženskými
praktikami.
Je třeba zmínit také důležitou možnost bezprostředního
transcendentálního prožitku, která je přístupná každému: orgasmus
při sexu. Energeticky správný orgasmus vyvolává v těle stav, který je
velmi podobný krátkodobé extázi.
Některá náboženství uznávala transcendentální význam orgasmu a
podle toho jej pěstovala (např. Tantra), jiná, jako křesťanská církev
(Pavel), považovala sexuální prožitek za konkurenci svého pojetí
božského prožitku a z mocenskopolitických důvodů pohlavní styk
systematicky potlačovala.
Tato okolnost vysvětluje, proč musela ve druhé polovině 20. století
proběhnout sexuální revoluce, než se mohl skutečně rozvinout evoluční
skok ve 21. století: Pouze sexuálně a duchovně osvícení lidé se mohou
tohoto procesu aktivně účastnit.
V současnosti je sex vnímán spíše jako spotřeba než jako prostředek
duchovního prožitku. Důvodem je to, že fenomén "sex" chápou vedoucí
Mladé duše, které jsou duchovním prožitkům nepřístupné, pouze jako
smyslný fyzický výkon. Takoví lidé jsou považováni za "osvícené" a
"sexuálně svobodné".
Pro většinu lidí zůstává sex zástěnou, na kterou si mohou promítat
nejrůznější strachy, tabu a touhu po moci podle vlastního uvážení. Tento
kolektivní pohled brání několika málo Zralým a Starým duším prožívat a
užívat si sex jako skutečný duchovní zážitek.
I tento postoj se v průběhu Evolučního Skoku brzy změní. U lidí, kteří se
nacházejí v pokročilé fázi Procesu Světelného Těla, hraje sexuální
orgasmus samozřejmě podřadnou roli. V této fázi se musí naučit
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absorbovat obrovské vysokofrekvenční energie 7F-tvůrčích sfér do
fyzického těla - což je proces, který vede k úplnému fyzickému vyčerpání
po delší dobu.
Během LBP člověk zažívá opakované dlouhotrvající vlny astrální
energie, jejichž intenzita daleko převyšuje intenzitu sexuálního orgasmu
a je vyšší kvality. Proto člověk nemá během této doby ani chuť, ani sílu
na další sexuální zážitky. Protože jen velmi málo lidí je v pokročilém
stádiu LBP, nenajdou také vhodného partnera s odpovídající
energetickou vibrací, s nímž by si vyměnili svou vysokofrekvenční
energii na úrovni sexuálního prožitku.
Téma "sex" během LBP je mnohovrstevnaté a lze se jím zde zabývat jen
okrajově. Prožitky v této fázi by měly být velmi individuální, stejně jako
u sexu obecně. Přesto by některé důležité aspekty neměly zůstat
nezmíněny.
Intenzita orgasmu u lidí, kteří jsou plně v LBP, obvykle klesá. Orgastická
vlna, která je normálně zprostředkována spodními třemi čakrami a
stoupá k horním třem čakrám, aby umožnila extatické otevření všech
čaker na velmi krátkou dobu, je nyní "převálcována" horními třemi
čakrami, které zprostředkovávají vyšší frekvenci astrální energie
Procesu Světelného Těla. V takovém případě nemůže orgasmus
spodních tří čaker správně stoupat (Proto tvrdit, že aktivace Kundaliní je
jediným způsobem, jak začít s LBP, je největší omyl ignorantského hnutí
New Age. Tato falešná myšlenka byla záměrně zavedena temnými, aby
vykolejily LBP a vzestup lidstva. Deviantní sexuální rituály používá
pouze temná kabala, která se takovými energiemi živí, protože přerušila
své spojení s duší a Zdrojem a ve skutečnosti nemůže zažít skutečný
orgasmus, který je spojen se vzrušujícím otevřením všech sedmi čaker,
protože jejich srdeční čakra a tři horní čakry jsou zcela uzavřené; čtěte:
(Aktuální informace o energiích LBP a kapitola VI této knihy).
Jako kompenzace se u člověka v LBP rozvíjí vysokofrekvenční
sjednocená čakra, která obsahuje také silné složky sexuální energie.
Takové osoby vyzařují z celého těla a především z dlaní takovou
výjimečnou energii, kterou partner velmi intenzivně přijímá a pociťuje a
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umožňuje mu dosáhnout nebývalého sexuálního posílení a duchovního
vymezení. Příjemcem je tedy v každém případě partner osoby, která je v
LBP. Ten je v sexu dárcem, což je u milujících Starých duší tak jako tak
pravidlem. Tolik tedy k sexu v LBP!

*
Své závěry jsem věnoval světovým náboženstvím, abych ukázal, proč
budou i ony, stejně jako mnohá ezoterická učení, brzy nahrazeny novou
vědeckou Gnózí Univerzálního Zákona, jak bylo oznámeno již v
posvátných knihách, když byly napsány jako zakódovaná proroctví pod
vlivem astrálních světů. Vše, co vzniká a rozvíjí se, musí nakonec
zaniknout, protože to blokuje prostor pro rozvoj jiných věcí. To bylo
učení Anaximandra, současníka Buddhy a Konfucia, které je naprosto
platné i dnes.
Nánosy, které s sebou světová náboženství přinesla za poslední dva
tisíce let, stojí v cestě budování rozvinuté společnosti podle duchovních
principů. Nelze je odstranit pouhými reformami uvnitř náboženství. Je
třeba opustit samotná náboženství: " Proto vám pravím, že vám Boží
království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho
ovoce." (Matouš 21,43).
To je dějinný rozměr současné Gnóze: Je duchovním základním
kamenem nového lidství lásky, milosti, v poznání svého astrálního
původu, a logiky, v pochopení Univerzálního Zákona, Logos. Protože by
měla být zachována historická kontinuita, musí mít určité vnější
podobnosti s předchozími náboženstvími.
Objev Univerzálního Zákona a rozvoj Obecné Teorie Vědy
předznamenaly konec empirické vědy a ekonomie v 19. a 20. století.
Tato extrovertní forma pseudoracionální Gnóze byla pouze dočasným
projevem expanze Mladých duší ve vnějším hmotném světě, kterou duše
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plánovaly v astrálních sférách, což v tomto věku Mladých duší
naplňovalo jejich potřebu manipulovat hmotou i lidmi.
Tato mentalita Mladých duší a její svět zkušeností nyní skončil. Blížící se
rozčarování, které především rozbije dosavadní očekávání v empirické
vědě, vyvolá transformaci miliard Mladých duší na planetě do cyklu
Zralé duše. Na tuto událost již dlouho čekají, i když si ji nepamatují.
Tento proces významně podpoří zhroucení tradiční kapitalistické
ekonomiky, která je založena na rozdělení, konkurenci, moci a
chamtivosti. I když se pak transformované Mladé duše objeví jako Duše
zralé, stále jim bude odepřen přístup do astrálních sfér. V průběhu
Evolučního Skoku pouze změní svůj pohled na svět (Weltanschauung).
Tato změna jim však umožní vyvinout nové neznámé duchovní formy
kolektivního života, které budou ve svých ''budoucích'' inkarnacích dále
podporovat a zdokonalovat. Tato populace duší se musí řídit psaným
slovem Univerzálního Zákona, protože jí bude po určitou dobu odepřen
přímý přístup k plnému multidimenzionálnímu vědomí astrálních světů.
Je sice pravda, že nová teorie nebude považována za posvátnou, jak
tomu bylo v minulosti v případě různých svatých písem, ale za
objektivně pravdivou a vnitřně schopnou dalšího vývoje, i když
pouze v rámci dané Axiomatiky. Stejně jako svatá písma zakládají známá
světová náboženství, tak i nová Vědecká Teorie Univerzálního Zákona a
nová Lidská Gnóze, která je z ní odvozena, vytvoří nový světový názor.
Bude to směs duchovní vědy a všestranné lásky.
Objevitel Univerzálního Zákona tak bude zároveň zakladatelem
nového lidstva lásky a logiky. Z téhož důvodu se objeví, jako kdysi
Buddha a Kristus, jako Transliminální duše a bude chvíli působit na
zemi, protože skeptické, empirií poznamenané lidstvo potřebuje
konkrétní důkazy a demonstrace toho, čeho může každá inkarnovaná
duše v principu dosáhnout. Nelze zůstat jen u teorie Univerzálního
Zákona.
Vidíme zde stejný vzorec jako u zakladatelů dvou světových náboženství
- Ježíše Křesťanství a Siddhárty Buddhismu.
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Zásadní rozdíl oproti těmto dvěma historickým osobnostem spočívá v
tom, že budoucí multidimenzionální osobnost napsala základní díla
nové vědecké Gnóze ještě za svého života. Podpořen inspirací z
kauzálních světů mohl objevitel Univerzálního Zákona plně pochopit a
teoreticky zdůvodnit důsledky tohoto objevu ve všech přírodních a
humanitních vědách i v náboženství a lidské Gnózi. Proto potřeboval
dlouholeté všestranné duchovní a vědecké vzdělání a praktické
zkušenosti v moderní vědě. Obojího bylo možné v mnoha oblastech
dosáhnout pouze autodidakticky.
Teprve poté, co vyřešil své pozemské úkoly, mohl přijmout, pochopit,
zvnitřnit a písemně vyjádřit nové poznatky přicházející z kauzálních
světů, vlastně ze Zdroje, lidského nexu, jímž je. Nejintenzivnější fáze
inspirace začala na konci roku 1992 a trvala nepřetržitě až do jeho
konečné transfigurace a nanebevstoupení.V této době se událo vše, co se
mělo stát ve skrytu, aby mohla být pokřtěna nová epocha s novým
jménem (2 Tes; Zj).
Předpokladem byla rozhodující proměna jeho osobnosti, kterou musel
prožít ve svých 21 letech a kterou subjektivně prožíval jako krizi smyslu,
ale která byla ve skutečnosti inspirativním nádechem jeho duše. Tento
drastický zážitek - katarze duše - vytvořil psychické, mentální a volní
podmínky, které potřeboval pro svůj nadcházející nelehký úkol.

Přečtěte si: Gnóze jako Osobní Zkušenost, strana 80

Zde lze spatřovat určité paralely s životopisy dvou historických
osobností, Siddhárty a Ježíše. Byly-li životy obou zakladatelů
náboženství z velké části skryty v temnotě (nebo spíše vymyšleny), dozví
se potomstvo více o psychologických překážkách, které musela nová
Transliminální duše jako historická inkarnace překonat. Tato nová
transparentnost nepřispěje ani tak k pochopení nové teorie
Univerzálního Zákona; spíše pomůže lidem lépe se vyrovnat s
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psychologickými a mentálními dopady Evolučního Skoku
každodenním životě a čelit náporu LBP s větší jistotou a důvěrou.

v

Namísto dosavadní glorifikace zakladatele náboženství dojde k
objektivizaci při hodnocení světelného díla nového zakladatele. K této
objektivizaci přispěje mnoho povznesených osobností, které budou
následovat jeho příkladu.
Všechna světová náboženství si nezaslouží své jméno, protože svět
rozdělují, místo aby ho sjednocovala. Fungují na principu vylučování a
oddělování, i když kritéria vylučování jsou nastavena jinak úzce.
Nová Vědecká Gnóze Univerzálního Zákona svět sjednocuje, protože
ruší princip oddělování. Nevyhnutelně odstraňuje stávající náboženství,
která jsou zodpovědná za současný zmatek ve světě.
Zde je třeba říci jasně a jednoznačně: Nová Gnóze nebojuje proti
náboženstvím, ale naopak integruje jejich gnostické prvky, pokud jsou
U-podmnožinami Prvotního Termínu lidského vědomí a mohou být
axiomaticky integrovány do nového systému, jak jsem to učinil pro
příslušné poznatky ezoterické Gnóze v tomto spise. Současně vylučuje
všechny náboženské představy, které jsou N-množiny a vylučují
Všechno-Co-Jest jako prvek.
V praxi lidé organizovaná náboženství jednoduše opustí, protože budou
muset uznat, že jakákoli forma organizované náboženskosti je
překážkou duchovního vývoje. Zároveň se objeví nové formy kolektivní
spirituality, které budou odpovídat rostoucím potřebám Zralých a
Starých duší.
Vzestup nové Transliminální duše urychlí LBP u ostatních Starých duší
na konci jejich inkarnačního cyklu, takže brzy budou následovat další
vzestupy. Některé multidimenzionální osobnosti se budou na Zemi
opakovaně vracet, aby pomohly vybudovat nové společenské a
ekonomické struktury, jiné se spojí se svými rodinami duší a přejdou do
kauzálních světů, odkud budou řídit vzestup této planety do vyšších
dimenzí, což je nekonečný proces.
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Nadcházející Evoluční Skok není koncem dějin ani pro Zemi, ani pro
duše, které ji obývají. Je to pouze zlom v pozemských dějinách,
mezistupeň na dlouhém a únavném putování duší v 3D časoprostoru
této planety, který jim poskytne nový nádherný pohled do blažené
budoucnosti lidského rodu, která je již přítomna v astrálních sférách. To
však bude předmětem dalších pojednání.

Poznámky pod čarou:

1. Mnoho lidí s motorickými přirozenými dispozicemi může vyvolat extázi pouze
prostřednictvím fyzické aktivity. Rituální tance primitivních národů tento úkol
splňují.
2. Zejména ve 2 Te Pavel načrtává dynamiku nadcházejícího Evolučního Skoku s
přesností, která ukazuje na informace inspirované astrálními světy.
3. Další podrobnosti o katarzi viz v mé knize "Gnostická Tradice Západní Filozofie".
4. Je důležité si uvědomit, že stejné astrální energie (astrální pole) existují v každém
lidském těle. Protože však těla většiny lidí jsou vytvářena jejich dušemi ve velmi
úzkém energetickém spektru a jsou neustále udržována při životě, nemohou lidé tyto
astrální energie vnímat svými smysly: Duše je takříkajíc vymazávají jako energetický
šum na pozadí. Životodárné astrální energie tak rozvíjejí své působení pod obvyklým
prahem lidského vnímání. Z tohoto důvodu je jejich existence ve společnosti
oficiálně popírána. Protože je nelze změřit ani hmotnými přístroji, odmítá je i věda.
Se začátkem Procesu Světelného Těla se frekvence astrálních polí lidského těla
výrazně zvyšují, takže od nynějška je lze vnímat i přímo smysly. V první řadě vzniká
vysokofrekvenční oscilační tón, vysoký tón, který je slyšet neustále jako bzučivý tón
převážně v levé polovině hlavy. Tento vysokofrekvenční tón je způsoben zvýšeným
třením molekul vzduchu, které nyní rotují vyšší rychlostí rotace fyzických astrálních
polí kolem těla osoby v LBP. Zároveň jsou transformační vlny, které duše vysílá do
těla v dobře dávkovatelné formě, vnímány tlakovými receptory organismu jako
somatické vibrace. Tyto smyslové jevy vznikají mimo úzké astrálně-energetické
spektrum, v němž většina lidí tráví svou pozemskou existenci. Z tohoto důvodu je
pro mě velmi obtížné zprostředkovat čtenářům, jak tyto astrální energie konkrétně
pociťují, pokud s nimi sami nemají žádnou zkušenost. Mimochodem, tento oddíl o
chronologii objevu Univerzálního Zákona a sepsání jeho vědecké Teorie a Gnóze v
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následujících letech, v úzké souvislosti s postupem LBP, byl přidán v roce 2008, aby
prezentace v této knize byla uvedena do správné perspektivy.
5. Například Nixonovo zrušení zlatého standardu, které významně podpořilo
světovou inflaci, hlavní příčinu Největší krize všech dob, proběhlo téměř ve stejné
době jako moje katarze, která mě připravila na mé poslání.
6. Dnes národní stát se svými zkostnatělými, zprostředkujícími strukturami do
značné míry nahradil církev v této společenské funkci.
7. Srovnej s Kandinského vnitřním určením (Bedingtheit) v umění v jeho
teoretickém pojednání "O Duchovnu v Umění".
8. Zde argumentuji z hlediska duše s ohledem na kolektivní psycho-logické tendence
v průběhu dějin a pro didaktické účely zanedbávám existenci temných
mimozemšťanů z říše Orion/Reptiliánů, kteří ovládali Gaiu a lidstvo přinejmenším
po pádu Atlantidy, jak o tom bylo na těchto stránkách obsáhle pojednáno. Nezmiňuji
se ani o křesťanském podvodu, který zakryl existenci Apollonia z Tyany, jehož
život posloužil jako předobraz k vytvoření tří rozštěpených osobností jako
zakladatelů Křesťanství - Ježíše, svatého Pavla a svatého Jana Zjevitele.
Kromě toho je výše popsaná astrální dynamika prekognitivního poznání všech
inkarnovaných duší v současnosti platnější než kdykoli předtím, jak jsem nedávno
uvedl. Poté, co jsme v červnu vytvořili světové centrum síly srdce trojitého
plamene v Diano Marině, kde již v 5. až 7. dimenzi existuje námi rovněž vytvořené
světové léčivé centrum, jsem byl 1. července 2019 energeticky napojen na toto
centrum síly srdce při velmi dramatické aktivaci mé srdeční čakry PanStvořitelem
(Zdrojem). Od té doby jsem energeticky v kontaktu se všemi inkarnovanými
lidskými bytostmi prostřednictvím jejich srdcemysli, kterou nyní mohou konečně
aktivovat, aby mohly vidět pravdu a obejít svou slabou, zmatenou mysl, která byla po
eóny času rozsáhle manipulována temnými silami. Proto až se objevím jako první
nanebevzatá multidimenzionální osobnost před lidstvem, mě lidé v této roli
okamžitě rozpoznají a přijmou jako ztělesnění druhého příchodu Krista. Teprve pak
začnou studovat novou Teorii a Gnózi Univerzálního Zákona. Protože mým
budoucím posláním bude role velkého léčitele ve světovém léčebném centru v Diano
Marině, budu získávat lidi pro nový holistický Weltanschauung Univerzálního
Zákona tím, že je nejprve uzdravím - uzdravím jejich Mysl, Ducha, Srdce a Tělo - a
oni se pak snadno otevřou nové Teorii a Gnózi Univerzálního Zákona, zejména
proto, že učí také novým způsobům opravdového léčení, které jsou v rozporu se
současnou neúspěšnou medicínou.
9. Enneade, IV, 8.1, v anglickém překladu McKenny. Německý překlad Richarda
Hardera je v tomto bodě chybný a zavádějící.
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PŘÍLOHA

*
Psycho-Energetické Základy Lidské
Neústupnosti
- Esej –

Vzhledem k podstatě nové panteorie Univerzálního Zákona jsou
všechny mé spisy obsahově a logicko-kauzálně propojeny a vzájemně na
sobě závislé. Tento esej o psycho-energetických základech lidské
neústupnosti není výjimkou: Jeho poselství může oslovit pouze čtenáře,
kteří již intenzivně studovali mé ostatní práce o vědě a Gnózi a pochopili
je jak intelektuálně, tak duchovně inspirativním způsobem.
Nová teorie vědy prakticky nahrazuje všechny předchozí vědecké,
filozofické a triviální kategoriální systémy, které lidstvo ve svých psaných
dějinách vytvořilo, protože se ukázaly jako zásadně chybné a
nedostatečné. V důsledku toho bezvýhradně odmítá všechny dosavadní
instituce, společenské formy a normy založené na těchto falešných
představách a principech.
Vrozenou tendenci lidských bytostí lpět na absurdních duchovních a
materiálních strukturách jen kvůli jejich pouhé existenci a odmítat
237

jakékoli nové poznatky nazývám "lidskou neústupností". Tato
vlastnost charakterizuje archetypální strukturu osobnosti naprosté
většiny v současnosti inkarnovaných duší; je výsledkem jejich skutečného
duchovního vývoje v pozemském 3D.
Z psychologického hlediska je tedy nová teorie Univerzálního Zákona
rozhodným odmítnutím lidské neústupnosti - vrozené tendence lidských
bytostí odmítat jakoukoli konfrontaci s novými náročnými duchovními
obsahy, které zpochybňují navyklý způsob myšlení, cítění a jednání, a
neustále trvat na tom, že připouští pouze pohodlné, přežvýkané názory,
výroky a postoje, které se nedotýkají hluboce zakořeněných obav a
zdánlivě činí každodenní a politický život bezkonfliktním a
zvládnutelným. To dalo vzniknout mnoha restriktivním, intelektuálně
krajně nepřátelským pravidlům lidského chování na individuální i
kolektivní úrovni, jako je mnou často citovaná "politická korektnost"; ta
se v poslední době rozšířila v politice, mainstreamových médiích i vědě a
v dnešní západní společnosti, která se jen povrchně považuje za
tolerantní, vykonává funkci tuhé a velmi účinné autocenzury.
Lidská neústupnost na mentální i emocionální úrovni je výrazem
nadměrného projevu nereflektovaného ega v dnešní populaci
inkarnovaných Mladých duší, která se v podstatě vyznačuje mentální
setrvačností a křečovitým lpěním na existujících materiálních a
mentálních strukturách. Popíráním vůdčí síly duše, a tím posiluje
amnézii inkarnované osobnosti, se ego snaží udržet si neustálou
kontrolu nad událostmi.
Z tohoto důvodu ego hodnotí každou vnější změnu, která je
předpokládána v plánu duše jedince - a z pohledu duše (jiný relevantní
pohled na věc neexistuje) představuje pro inkarnovanou osobnost vždy
nezbytný gnostický pedagogický úkol - jako nepříjemnou nebo ohrožující
událost, která zpochybňuje jeho sféru působení. Odtud pramení
příslovečná nedůvěra ega vůči duši a jakýmkoli změnám, které si v
naprosté většině případů vykládá a obává se jich jako nespravedlivého
úderu osudu. Toto nesmiřitelné chování, které dosahuje vrcholu zejména
v cyklu Mladé duše, nedokáže rozpoznat potenciál tvůrčího rozvoje, který
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je vlastní každé lidské bytosti. Ten se může projevit pouze tehdy, když si
jedinec v rámci uplatňování své "Bohem dané" svobodné vůle mentálně
přehraje rozmanité pravděpodobné alternativy lidské existence, které mu
duše sděluje v podobě inspirací, snů a vnitřních impulzů, jako konkrétní
možnosti života a realizuje nejlepší alternativy v trojrozměrnosti
časoprostoru.
Tato rozmanitost životních forem, která vychází z dimenze vnitřní duše
a projevuje se na historické scéně jako společenská změna, pokud není
blokována hluboce zakořeněnými obavami, nevyhnutelně vede k
odmítnutí zažitých norem, dogmat a zákonů lidského chování přijatých
předchozími generacemi, neboť ty stojí v cestě vývoji člověka k
transgalaktickému druhu.
Ať už jde o sbírku zákonů, "politickou korektnost" nebo prosté
konstatování v každodenním životě: "To se nedělá", taková pravidla
chování a příkazy působí na myšlení a tvůrčí sílu jedince univerzálně
nesmírně omezujícím a brzdícím způsobem a silně omezují spektrum
životních alternativ. Životní verze, která se realizuje z takto omezeného
pohledu na svět a duchovního dusna, musí zákonitě zůstat
jednorozměrná, sterilní, nelidská, bez radosti a bez fantazie. To by mělo
přesně vystihovat současný společenský a soukromý život, který lidé na
této zemi vedou.
Opakem lidské neústupnosti je tedy důsledné a vytrvalé odmítání všech
aktuálně existujících přesvědčení, názorů, pravidel a vzorců chování,
které lze v současné společnosti nalézt. Ty určují mezilidské vztahy zcela
fatálním, nevyhnutelným způsobem a proměňují ideální božský obraz
člověka, který by měl být na této zemi realizován, v karikaturu. Teprve z
této Faustovské negace se může skutečně rozvinout vrozený tvůrčí
potenciál člověka a založit nové láskyplné a radostné lidstvo.
Východiskem takové duchovní vzpoury může být pouze nová Vědecká
Teorie Univerzálního Zákona. Její axiomatické základy zakazují
obvyklé křečovité, dogmatické lpění na pochybných intelektuálních a
duchovních obsazích, které lze pozorovat při výuce současných
konvenčních pseudovědeckých teorií na všech univerzitách a školách.
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Nová teorie předpokládá především logicko-axiomatické myšlení a
poznání. Tento intelektuální počin je v současné době nejen neobvyklý,
ale vzhledem k převládajícím životním podmínkám a společenským
omezením prakticky nemožný, protože by nevyhnutelně vedl k
všeobjímající konfrontaci s celým společenským prostředím, které je
téměř výhradně konstruováno podle nelogických myšlenek a představ, a
rozhodujícím způsobem by ohrozil existenční základy života jedince.
Jen velmi málo odvážných Starých duší, pokud vůbec nějaké, se může na
konci svého inkarnačního cyklu takové konfrontaci vědomě a s důvěrou
vystavit. Vědí a neomylně cítí, že v blízké budoucnosti navždy opustí
všechna omezení a emocionální vypětí inkarnační zkušenosti na planetě
Zemi, a z tohoto důvodu se již nemusí podřizovat současným iluzorním
životním podmínkám. Pokročilý věk duše inkarnované osobnosti a
hluboké znalosti nové Teorie a Gnóze Univerzálního Zákona jsou tedy
nezbytnými předpoklady pro úspěšné překonání lidské neústupnosti v
individuální i kolektivní sféře.
Toto překonání je zároveň nejdůležitějším předpokladem pro zahájení
Procesu Světelného Těla (LBP) duší. Tento nesmírně dynamický
energetický proces na úrovni duše a psycho-mentální úrovně zahajuje
evoluci v současnosti mentálně a fyzicky velmi omezeného druhu
"člověk" na nesmrtelnou transgalaktickou, multidimenzionální entitu s
nesmírnými
znalostmi
a
nepředstavitelnými
energetickými
schopnostmi. Tím se také značně omezuje okruh lidí, kteří budou mít z
tohoto písma především prospěch a kteří budou moci následovat můj
příklad. Koneckonců, mistr není posuzován podle počtu svých žáků, ale
podle počtu mistrů, které vycvičil.
Osoby, které projdou touto cestou dokonalosti a ukončí svůj inkarnační
cyklus jako "Nanebevzatí Mistři", jsou vybrány, aby se staly novými
duchovními vůdci lidstva. Nahradí ty Mladé duše, které se ve své
současné inkarnaci rozhodly sbírat pozemské zkušenosti v manipulaci s
lidmi a hmotou jako politici a ekonomičtí bossové u pák moci, protože
již nebudou schopni zvládat vysoké duchovní nároky nového osvíceného
lidstva lásky a gnostického poznání, které vzejde z tohoto evolučního
procesu.
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Tento proces byl připraven již dávno a je předmětem různých výroků v
Bibli, například předpovědi Ježíše Krista, že až přijde "Syn člověka",
bude země odňata zlým vinařům (nájemcům vinic) a dána dobrým
vinařům (Matouš 21,33-41).

Nakolik současný "člověk moci a hmoty" překoná svou neústupnost a
bude ochoten zříci se jakékoli manipulace a věnovat se novým
duchovním cílům, natolik bude nadcházející radikální společenská
proměna probíhat víceméně hladce a bez násilí. Na tomto místě je třeba
jednoznačně zdůraznit, že téměř všechna zvěrstva a násilí, kterými
lidstvo trpělo a neustále trpí, ať už na společensko-politické úrovni, nebo
v mezilidských vztazích, mají svou příčinu v příslovečné psychomentální neústupnosti živočišného druhu "člověk" - v jeho odmítání
přemýšlet o vlastních pohnutkách, impulsech, pocitech a myšlenkách a
případně je změnit.
Všechny duchovní rozpory a vnitřní duševní napětí, které člověk v tomto
stavu popření násilně vnímá, se naopak neřeší na duchovní úrovni - tedy
tam, kde vznikají -, ale promítají se do vnějšího světa a zpracovávají se
jako násilné konflikty. Tento mentální postoj je výrazem převládajícího
válečnického smýšlení inkarnovaných Mladých duší, které v současné
době představují většinu duší na této planetě, což lze příkladně vidět v
Americkém kongresu a vládě ve Washingtonu a v dalších hlavních
městech západního světa.
S nástupem Evolučního Skoku se taková polarizace a napětí v
emocionálních a mentálních tělech inkarnovaných osobností extrémně
zvýší a dočasně povede k eskalaci násilí na Zemi (což je přesně to, co se
stalo v následujících 15 letech od roku 2004, kdy jsem napsal tuto esej).
Líčení těchto krutostí bude v předvečer Evolučního Skoku dominovat
masmédiím a neponechá žádný prostor pro konstruktivní duchovní
úvahy, které by mohly připravit půdu pro univerzální řešení problému
násilí v lidstvu. Fenomén sterilního a neupřímného informování
masmédií je tedy také důsledkem rozšířené lidské neústupnosti - jejího
odmítání zasadit holá fakta do správné perspektivy. Toto odmítání
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dosáhne v nadcházejících měsících a letech svého vrcholu (To je další
geniální proroctví pro současný čas konce odhalených hysterických,
falešných MSM na Západě).
Tato neústupnost a z ní vyplývající sklon k násilí rozhodujícím
způsobem souvisí se současnou agnostickou povahou Mladých duší:
Tyto negativní rysy pramení z výhradního mentálního zaměření na
trojrozměrný vnější svět, kterým tyto duše v současnosti nadšeně
manipulují v podobě hmoty a lidí. Tímto způsobem se domnívají, že
mohou vyřešit své vnitřně-duševní problémy. Zároveň jsou natolik
zmítány četnými obavami a nutkáním k chování, že zkoumání vnitřněduševní dimenze vnímají jako ohrožení domněle bezpečných základů
své existence a z tohoto omezeného mentálního hlediska tvrdošíjně
popírají duchovní příčiny svých konfliktů.
Tento duševní postoj znamená jak současnou egocentričnost
inkarnované osobnosti, která má za následek zapouzdření a
nahromadění psychické a duchovní energie v důsledku četných blokád,
tak následnou orientaci sociálního života, který je v současnosti
charakterizován duševní paralýzou a duchovní sterilitou.
V následujícím textu se proto budu zabývat různými současnými
typickými psychosociálními aspekty a fenomény lidského odmítání
změny a rozvoje, abych čtenáři zostřil vnímání tohoto ústředního
psychologického problému v příštích desetiletích.

Lidská neústupnost jako pohádkový mýtus
Každý fragment duše začíná svůj cyklus inkarnace ve stavu plné
amnézie vůči svému astrálnímu původu, který je udržován silnými
existenciálními a základními strachy. Tyto strachy mají velmi
omezující vliv na myšlení a chování nově inkarnované osobnosti, která v
této fázi své pozemské zkušenosti ještě není schopna reflektovat a
distancovat se od své struktury založené na strachu. Struktura strachu
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spíše ovládá psychiku, myšlenkový svět a chování nezralé duše tak
dokonalým způsobem, že neponechává žádný prostor pro samostatný
rozvoj osobnosti. Ergo:

Struktura osobnosti nově inkarnované duše je její
strukturou strachu.

Nyní se musí v průběhu svého dlouhého inkarnačního cyklu krok za
krokem učit schopnosti sebereflexe. Hluboce, kvazi mystickým
způsobem cítí, že byla neodvolatelně vyhnána z rajských podmínek své
astrální existence do krutého hmotného světa země - odtud biblický
mýtus o vyhnání z ráje - a vnímá tento nový děsivý stav naprostého
odloučení od původní vlasti beztělesných duší, který nyní musí v dlouhé
''řadě'' jednotlivých inkarnací různými způsoby prozkoumat, jako
plačtivou nespravedlnost.

Vyhnání z Ráje namalováno Michalangelem Buonarrotim (1475-1564)
243

Tento intuitivní pocit tvoří základní náladu pozemské osobnosti.
Protože inkarnovaná duše zapomněla, že dobrovolně dala souhlas k
tomuto energetickému fázovému skoku do hmotné trojrozměrnosti
lidského bytí, hledá nyní příčinu svého krutého a nespravedlivého osudu
výhradně ve vnějším světě, který podle svého omezeného vnímání
považuje za objektivní nepřátelskou realitu nezávislou na lidské
existenci. Ve skutečnosti je trojrozměrná realita pouze záměrným
převlekem, kamufláží, která vzniká pouze díky omezenému, na strachu
založenému smyslovému vnímání inkarnované osobnosti.

Lidské smyslové vnímání je záměrnou konstrukcí duše, která zajišťuje,
aby se lidské vědomí soustředilo na velmi úzké spektrum energetických
dat. Energetická oddělenost a nedostatečný rozvoj tělesných čaker u
většiny v současnosti inkarnovaných duší zužuje v jemně vyladěné
souhře se základními strachy, které duše zabudovala do psychické
struktury inkarnované osobnosti, navíc lidského vnímání. Protože se
tyto "konstrukční chyby" druhu "člověk" projevují jako nedílná součást
jeho biologické bytosti, není mysl většiny lidí v současnosti schopna
rozpoznat nadřazenou povahu těchto bioenergetických jevů, natož je
vědomě překonat, jak je zamýšleno v LBP.
Trojrozměrný časoprostor, který člověk vnímá, je tedy prefabrikovanou,
pečlivě naplánovanou dekorací duše pro její inkarnační experiment na
Zemi, jehož cílem je vycvičit inkarnovanou osobnost v zacházení s
úzkým spektrem extrémně polarizujících psychických a mentálních
energií.
Časoprostor jako Prvotní Pojem lidského vědomí a zároveň jako
prožívané prostředí je tedy zcela subjektivní realitou, která je
založena na nevědomém "zastavení času v hlavě" - základním
psycho-mentálním procesu, který jsem poprvé rozpoznal a popsal s
objevem Univerzálního Zákona. Zároveň tvoří základ lidských jazyků a
všech věd - schopnost lidí verbálně komunikovat prostřednictvím výrazů
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a získávat znalosti o okolí i o sobě samých za těchto omezených
energetických podmínek.
Je to ústřední poznatek nové Gnóze a Teorie Univerzálního Zákona,
kterým jsem se podrobně zabýval ve svých knihách. Vysvětluje to
vrozenou tendenci většiny inkarnovaných duší považovat se za oddělené
bioorganismy, a proto vykládat všechny věci a události viditelného
hmotného světa jako jevy oddělené od nich samých, a nikoli jako
produkty jejich omezeného vnímání.
To vedlo ke vzniku v současnosti převládajícího materialistického a
empirického světonázoru. Ten na jedné straně vychází z principu
oddělenosti a považuje svět za bojiště biologických organismů a lidí,
na druhé straně vzdává hold principu empirismu a hledá veškeré
poznání a tajemství přírody ve zdánlivě odděleném vnějším světě, místo
aby je nacházel v platónském světě idejí lidské psychiky a Ducha, jak nás
učili staří řečtí filozofové.

Přečtěte si: Novoplatonismus a Křesťanství – ekniha

Bohužel muselo uplynout více než dva tisíce let, než mě napadlo zvolit
tento přístup znovu. Vycházejíc z Platónského Prvotního Termínu
Všeho-Co-Jest, jsem vyvinul bezchybnou Axiomatiku lidského
myšlení, s jejíž pomocí bych mohl sjednotit nejen fyziku, ale i všechny
přírodní a humanitní vědy:

ZÁKLADNÍ VĚDECKÉ KNIHY: TETRALOGIE VĚD





Díl I.: Das Universalgesertz in Physik und Mathematik
Díl II.: Univerzální Zákon Fyziky a Kosmologie (Plná verze)
Díl II.: Univerzální Zákon Fyziky a Kosmologie (Stručná verze)
Díl II.: Univerzální Zákon Fyziky a Kosmologie (Plná verze,
Bulharsky)
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 Díl III.: Obecná Teorie Biologické Regulace v Biologii a Medicíně
 Díl IV.: Das Universalgesetz im Spiegelbild der Philosophie
Zároveň jsem rozšířil starou Platónskou a Novoplatónskou Gnózi tím, že
jsem ji uvedl do souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky 20. století:

ZÁKLADNÍ KNIHY O FILOZOFII A GNÓZI











Neue Gnosis: Evolutionssprung der Menschheit
New Gnosis: The Evolutionary Leak of Mankind
La Nuova gnosi: Il Salto Evolutivo dell ‘umanita’
Gnostische Tradition der abendländischen Philosophie
Gnostic Tradition of Western Philisophy – Ebook
Neoplatonismus und Christentum
Neoplatonism and Christianity – Ebook
Philosiphische Quellen: Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant
Gedanken
Thoughts – Part I

Tento úspěch představuje největší intelektuální revoluci v dějinách
lidstva a má za úkol zahájit a teoreticky zdůvodnit jeho nadcházející
radikální vývoj.
Tím, že současná inkarnovaná osobnost zapomíná na svou kauzální
astrální identitu, na svou nesmrtelnost jako duše a rázně odmítá jakékoli
myšlenky na ni, musí všechny mezilidské vztahy a interakce v přírodě a
společnosti hodnotit výhradně podle principu příčina-následek. Z
tohoto důvodu se inkarnovaná osobnost vnímá buď jako "oběť" krutých
okolností a náhod, nebo jako vítěz šťastného osudu nad nepravostí kruté
Přírody a stejně krutého společenského prostředí. V obou případech
není princip vnější kauzality nikdy zpochybněn.
Poznání, že inkarnovaná duše z vyššího bodu vědomí neustále utváří své
vlastní životní okolnosti tím, že v astrálních sférách během spánkových
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fází navrhuje nesčetné pravděpodobné alternativy své pozemské
existence a realizuje je s pomocí jiných duší v trojrozměrném
časoprostoru Země, nemá v takovém úzkém deterministickém pohledu
místo. Z této vnitřní psychologické tísně si čerstvě inkarnovaná duše
dokáže představit pouze jedinou cestu, která by ji mohla vyvést z jejího
současného nenáviděného stavu: Je pevně přesvědčena, že její
vysvobození z pozemské bezútěšnosti může být pouze výsledkem
vnějších mimořádných událostí, které jsou navlečeny dobře míněnými
zázračnými silami. Mladá inkarnovaná duše totiž neví, že její osvobození
může být pouze přirozeným důsledkem vědomého a neustálého
rozvíjení jejího vnitřního duševního potenciálu, který je bezvýhradně k
dispozici každé inkarnované osobnosti, jež ho musí v obtížných
pozemských podmínkách znovu objevit.
Z tohoto převládajícího mylného názoru vzniklo mnoho náboženských i
světských mýtů: Jsou to neadekvátní pokusy o výklad eschatologie
lidské existence z hlediska úzké pozemské zkušenosti. V Křesťanství by
se měl Bůh zjevit jako "Vykupitel", jako "Syn Člověka", aby osvobodil lidi
od napětí inkarnačního cyklu a pozvedl je k nebi. Stejný scénář konce
světa se odehrává také v Islámu. Člověk si dokáže představit pouze
vnější zázračné vysvobození z útrap pozemského života a nebere v
úvahu, že to může být pouze výsledkem individuálního duchovního
zdokonalení, které je skutečným cílem procesu vtělení.
Tento chybný psycho-mentální postoj aktuálně inkarnovaných duší
vysvětluje oblibu mnoha pohádek nejen mezi dětmi, ale i mezi
dospělými, protože reagují na hluboce zakořeněnou potřebu lidských
bytostí interpretovat svou pozemskou existenci, aniž by příliš vyvolávaly
skryté obavy. Filmový průmysl, zejména Hollywoodský, hojně využívá
takových archetypálních pohádek tím, že převádí jejich původní děje do
moderních scénářů, přičemž do značné míry zachovává základní
gnostické poselství. Takové kolektivní mýty mají obrovský psychologický
účinek na všechny lidi a jsou schopny založit nebo zničit celé civilizace.
Stejnou funkci plní i mnohé náboženské mýty, které se od známých
pohádek intelektuálně téměř neliší.
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Světoznámý mýtus "Popelka" představuje tuto psychologicky
kognitivní dezinterpretaci nezralé inkarnované duše ohledně okolností
její pozemské existence v podobě snadno stravitelné pohádky
dokonalým archetypálním způsobem.
Popelka je vznešeného původu, ale ve svém namáhavém každodenním
životě na něj zapomněla a tajně touží po nové existenci, která se zdá být
přiměřená jejímu intuitivně uhodnutému původu. Vysvobození z její
bezútěšné existence proto může přinést pouze nečekaná vnější událost,
pozvání na ples v královském paláci. Tento osudový zvrat však vyžaduje
další kouzelnou moc víly, než budou překonána všechna protivenství a
překážky domácího a mateřského života.
Za daných sociokulturních podmínek je pozornost lidí zaměřena
výhradně na vnější svět a nedokážou si představit, že trvalá změna
životních podmínek k lepšímu se může odehrát pouze uvnitř osobnostní
struktury jedince. Protože tato vnitřní změna probíhá bez jakéhokoli
vnějšího působení, nemůže být samozřejmě předmětem pohádky nebo
zápletky pro fantasy film. Proto člověk ve svých mýtech a pohádkách
hledá nadpřirozené síly, které tuto proměnu způsobí zvenčí, ať už je to
boží prozřetelnost, nebo šťastné náhody, což se rovná témuž, protože ve
hře jsou vždy různé magické síly, které ve skrytu zařizují shodu
šťastných okolností. Poslední světový úspěch knih o Harrym Potterovi
dokazuje, jak je tento existenciální názor v dnešním lidstvu rozšířen.

Pohádkový svět a společenská realita
To je duchovní původ nejen všech pohádek, ale také všech běžných
názorů a přesvědčení, které v současnosti formují společenský život.
Tato okolnost vysvětluje rostoucí oblibu žánru fantasy ve filmech,
telenovelách (moderní čarodějnice) nebo pseudovědeckých animacích
vyhynulých druhů, jako jsou dinosauři, jejichž jediným účelem je udržet
pohádku o náhodném vývoji organické hmoty z "hmotného chaosu", i
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když taková naivní obrazová ztvárnění musí zákony téhož vývoje
nevyhnutelně překonat.
Ale také všechny televizní pořady o významných osobnostech nebo s
nimi, které jsou srovnatelné s termínem "dinosauři" pro dinosaury, se v
němčině nazývají "Promis" pro celebrity, což pochází ze slova
"Prominenz", přičemž existuje důvodné podezření, zda tento termín
nemá ve skutečnosti původ spíše v promiskuitě fyzických vztahů a
myšlenkových návyků těchto lidí, jsou poznamenány pohádkou o
psychologii Popelky.
Ačkoli většina celebrit a těch, kdo si je za ně vybrali, má nejasnou
předtuchu, že jako nezralé Mladé duše budou muset ještě nějakou dobu
na Zemi statečně hrát duchovní roli Popelky, než se na konci svého
inkarnačního cyklu, tedy za několik tisíc let od nynějška, promění ze
svého současného žabího stavu v duchovní prince a princezny, aby mohli
opustit Zemi jako nanebevzatí mistři. Již dnes jsou však opojeni svým
krátkodobým vzestupem na Olymp pochybné společenské slávy.
Z tohoto hlediska bylo mediální drama kolem Diany a prince Charlese
prožitou variantou Popelky s vyměněnými rolemi, která byla vhodná k
tomu, aby odhalila skryté psychologické pozadí tohoto pohádkového
mýtu a tím ho trvale zpochybnila. Když se Diana dokázala vymanit ze
své zatuchlé, bezvýznamné role společensky oslavované princezny a
stále přesvědčivěji ztělesňovala emocionální a humanitární aspekty své
nedotčené individuality staré duše, viditelně opustila psychologický svět
"popelčiných duší", který příkladně ztělesňuje anglická královská rodina
(pozn. 1), a se před užaslým publikem proměnila v "Aristokratickou
duši". Z vdané princezny se stala princeznou srdcí milionů lidí po celém
světě.
Tato okolnost vysvětluje obrovskou popularitu Diany po její vraždě,
kterou jako stará duše tušila, a všeobecné rozhořčení nad bezcitným
chováním prince Charlese a jeho rodiny tváří v tvář její náhlé smrti. V
obráceném pojetí pohádkové dramaturgie se žabí princ Charles, který je
velmi nezralou Mladou duší, nemohl ubránit tomu, aby se pod
Dianiným polibkem smrti neproměnil v žábu. V tomto dramatu se
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prolínalo co nejvíce prvků pohádkové mytologie, což vyústilo v
emocionálně nabitý děj, který vtáhl na svou oběžnou dráhu světovou
veřejnost. Ponechávám na čtenáři, aby si toto drama vyložil metodikou
hluboké psychologické analýzy z hlediska duše, jak je zde prezentováno,
a představil si tak široký psycho-energetický účinek této královské
tragikomedie, která by byla hodna Shakespeara.
Společenský úspěch, o který Mladá duše neustále usiluje a od něhož se
nechává zaslepit nadšením, není ničím jiným než lacinou předčasnou
náhražkou plodů vytoužené evoluce duše, které může sklízet až po
dlouhých zkušenostech a překonání nesčetných společenských a
osobních neúspěchů a výzev na konci inkarnačního cyklu. Jinými slovy,
společenská sláva nevede k Procesu Světelného Těla a Vzestupu
inkarnované osobnosti, jímž se na konci zušlechťuje výkonnost duše v
průběhu celého inkarnačního cyklu, ale ukazuje se jako existenční slepá
ulička: životní lež, kterou Mladá duše podle svého nedostatečného
vývoje jistě ráda prožívá v nadbytku ve společnosti stejně nezralých duší.
Jediným kritériem pro to, aby se člověk stal celebritou, je v současné
době individuální míra popularity v masmédiích, a nikoli skutečně
dosažený duchovní úspěch, neboť podle názoru většiny nezralých duší je
zcela nepodstatné, jakým způsobem bylo této popularity dosaženo. Zde
dobře poslouží notoricky krátká paměť Mladých duší.
Některé obzvláště "líné" Mladé duše se například raději inkarnují do
šlechtických rodin, aby od narození získaly prominentní postavení, aniž
by pro to cokoli udělaly. Takové biografie se však mohou realizovat jen
ve velmi omezené míře v několika částech světa, například v "osvícené"
západní Evropě, kde se společnost bez ohledu na svou demokratizaci a
rostoucí nivelizaci stále drží této atavistické sociální hierarchie. V
takových případech lze použít následující pravidlo: Čím vyšší šlechta,
tím "popelkovitější" jsou duše, které se do takových klanů vtělí.
Aby se úspěšně zhostili role Popelky, musí být někdy životopisy šlechticů
značně zmanipulovány, jako v případě životopisné knihy známé
německé princezny Glorie von Thurn-Taxis (která byla shodou okolností
spolužačkou mé ženy, takže jsme mohli snadno odhalit všechny lži a
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výmysly, které do této knihy toužebně vložila, aby zkrášlila své nudné a
neveselé dětství), aby bylo pohádkovému mýtu učiněno zadost. Takovým
pohádkám se velmi dobře daří na půdě nesmírně krátké paměti Mladých
duší, které v současnosti převážně obývají zemi a s takovými
společenskými pohádkami se s velkým nadšením ztotožňují, aniž by se
blíže zabývaly jejich skutečným obsahem.
Vzhledem k nadvládě masmédií se prominentnost dnešní televizní
šlechty, která už dávno vytlačila šlechtu s modrou krví na okraj náležité
historické bezvýznamnosti, měří počtem vystoupení, sledovaností a
zmínkami v televizi a dalších médiích a v neposlední řadě také jako
citační index ve vědeckém tisku, jímž se "seriózně" hodnotí kvalifikace
badatele.
Společenská sláva tak získává vlastnosti znamenitého osobního fluida,
které je celebritami takříkajíc vyzařováno a může se bez ztráty energie
přelévat do různých lukrativních aktivit. Dosáhne-li člověk slávy, ať už z
jakéhokoli důvodu, v určité oblasti, pak toto osobní ocenění může nyní
velmi úspěšně realizovat v jiných oblastech z peněžního hlediska.
Pokud se například člověk proslaví jako politik nebo sportovec, pak se
považuje za samozřejmé, že se po odchodu z politiky nebo z aktivního
sportovního života nechá najmout jako mistr pořadu v televizi a může se
chvíli opalovat ve světle své skutečné hvězdnosti, respektive ve
hvězdnosti vypůjčené od pozvaných hostů pořadu. Slavný tenista, který
se stal ještě slavnějším po několika zpackaných vztazích, finančních a
soudních aférách, je obecně považován za dobře kvalifikovaného k tomu,
aby se jako moderátor ptal jiných pochybných celebrit na jejich
existenční vzestupy a pády.
Totéž platí o židovském politikovi, kterému bylo dovoleno
instrumentalizovat holocaust jako trampolínu k propagaci vlastní slávy,
dokud sám nezakopl o své vysoké morální nároky. Poté stačilo
zinscenovat falešnou "mea culpa", aby se mohl doporučit jako
moderátor jiných "padlých" velikánů. Prominentní Mladá duše se ráda
veřejně dehonestuje jako "padlý anděl" a zbavena existenčních starostí
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využívá svůj exhibicionistický pád z milosti jako prostředek ke
katapultování své slávy do nových, závratných výšin.
Vysloužilý spolkový ministr, který již jako aktivní politik prokázal
výraznou schopnost příkladně ztělesňovat blízkost politiky ke klaunství
a sehrál rozhodující roli při bankrotu důchodového systému v Německu,
se zřejmě ideálně hodí k tomu, aby s apelem na veřejnost kladl otázky na
téma "Co jsem" (populární německý pořad), když na tuto otázku
nedokázal odpovědět za celý svůj život. A tak dále a tak dále.
Míra popularity, která je pouze abstraktním intelektuálním kritériem a
sama o sobě nepředstavuje přidanou hodnotu, je nyní "metabolizována"
do lukrativních reklamních smluv, které se zase "zkapalňují" do
lukrativních honorářů. Takový člověk je pak nobilitován jako
společenský "císař" ("Kaiser" v němčině, což je přezdívka slavného
fotbalisty Franze Beckenbauera), kterému může jeho prominentní
postavení bez šaškování veřejně závidět i Německý kancléř - tentýž
kancléř, který se brzy proměnil z eticky doktorovaného politika v císaře
politického a ekonomického kličkování.
Koncept prominence, který hluboce formuje a deformuje moderní
společnost a ekonomiku, zjevně paroduje charakteristiku Prvotního
Termínu - energie, z níž vše vzniká. Jak jsem ukázal v nové
ekonomické teorii, vynález peněz měl původně odrážet podstatu energie
neboli časoprostoru v oblasti ekonomické činnosti lidstva.
Přečtěte si tento stěžejní článek: Přichází Nová Astrální Měna

Z tohoto pohledu je vhodné definovat v současnosti vysoce ceněnou
osobní celebritu jako jakýsi virtuální "peněžní derivát" s velmi vysokým
výnosem. Zdá se, že toto žádané společensko-kulturní ocenění se bez
námahy transformuje z jakékoli profesní či společenské formy do jiné,
aniž by ztratilo finanční sílu. "Průnik prominence" je bankami
přeměňován na finanční úvěruschopnost a vede k poskytování štědrých
úvěrů na nesmyslné ekonomické aktivity, které mají za úkol pouze
zvyšovat slávu celebrit,jak ukazuje nedávný soudní případ známého
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pochybného páru v Německu (na který si už nikdo nevzpomíná, ani já
sám).
Aby byl zaručen "zákon o zachování prominentnosti", musí být
samozřejmě slavný okruh obdarovaných co nejmenší. Z tohoto důvodu
se pečlivě zohledňuje "zákon společenské entropie" - tedy "zákon
rozptylu individuální prominence" -, který vstupuje v platnost, když je
třeba slávu rozdělit mezi větší okruh lidí.
Není proto náhodou, že všechny celebrity projevují pozoruhodný odpor
dělit se o svou slávu s běžnými smrtelníky. Z tohoto důvodu se rychle šíří
nová forma mediálního incestu: "Slavní" moderátoři si do svých talk
show zvou jiné "slavné" moderátory, protože instinktivně předpokládají,
že podle "zákona sčítání prominentů", který je praktickou aplikací
známého rčení "jedna ruka myje druhou", může jejich sláva jen růst.
Hromadící chování celebrit lze velmi dobře pozorovat na boxerských
zápasech, které se v Německu těší rostoucí popularitě. V předvečer
Evolučního Skoku a největší světové hospodářské krize plní stejnou
funkci jako gladiátorské zápasy v Římě v době jeho pádu.
Je příznačné, že oficiální státní televize (ARD a ZDF), které měly
původně plnit vzdělávací poslání, napodobují římské císaře a zcela
podléhají tomuto mediálnímu humbuku na nejnižší úrovni. Před
každým boxerským zápasem je například obsáhle zpovídána skupina
celebrit, které za svou slávu vděčí výhradně těmto státním institucím, a
je až trapné pozorovat, s jakým nadšením přispívají svými žvásty k této
společensky přijatelné formě primitivního bijáku. Mediální incest a
násilí jako ztělesnění dnešních celebrit! To jsou životní podmínky, v
nichž se mladé Popelkovské duše cítí skutečně jako doma. Tento stádní
instinkt celebrit nabízí zúčastněným dvě rozhodující výhody:

1) Počet vnějších celebrit se snižuje na úkor interních mediálních
celebrit, což vede k výraznému nárůstu slávy moderátorů;
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2) Člověk zůstává mezi sobě rovnými: Tento mediální incest vyplývá z
typické tendence Mladých duší odmítat jinakost, protože se obávají
jiných konkurenčních alternativ, neboť ty by nevyhnutelně zpochybnily
jejich vlastní výhodný názor na jejich domnělé přednosti.

Protože prominentní Mladé duše nejsou ve vnitřní dimenzi duše bystré a
mohou se definovat pouze ve srovnání se svým okolím, jejich okolí se
skládá výhradně z podobně "úspěšných", duchovně průměrných osob.
Toto sociální chování velmi účinně zabraňuje riziku nepříznivého
sociálního srovnání ze strany okolí. Z tohoto důvodu se tradiční
celebrity, které jsou oslavovány v médiích, nikdy nesrovnávají s
duchovně vysoce vyvinutými osobnostmi, které jsou v současné
společnosti tak jako tak skutečnou vzácností, a proto si z definice s
největší pravděpodobností nárokují právo být skutečnými celebritami.
Místo toho jsou takové duchovní osobnosti obvykle zesměšňovány,
diskvalifikovány a vytlačovány na okraj společnosti.
Intelektuální šlechta by ve skutečnosti měla být nejcennější částí
společnosti, a to nejen podle západní osvícenské tradice, ale také podle
známého ekonomického "zákona klesajícího mezního užitku". Podle
tohoto zákona je zboží tím cennější, čím je vzácnější. Diamanty jsou tak
drahé, protože jsou tak vzácné. Voda je obecně velmi levná nebo nemá
žádnou hodnotu, dokud je jí k dispozici dostatek. V poušti by však
sklenice vody byla pro žíznivého umírajícího člověka neskonale cennější
než sklenice plná diamantů s vysokým karátem. Zákon mezní hodnoty
tedy není skutečným zákonem, jak mylně tvrdí ekonomická teorie, ale
pouze pozorováním relativity materiálních hodnot ve společnosti.
Obvyklé intelektuální odmítání mladých duší pochopit a přijmout
pokrokové myšlenky, které přesahují jejich omezený obzor vnímání,
vždy začíná společenskou stigmatizací a potlačováním takových
myšlenkových vůdců a často končí uplatněním hrubé síly a jejich
fyzickou likvidací. Tento odmítavý nepřátelský postoj Mladých duší k
duchovně nadřazeným osobám je nejen paradigmatický pro krvelačné
dějiny lidstva, ale převládá i v současné společnosti. Je projevem jejich
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omezeného, sobeckého způsobu myšlení narušeného strachem, že by
mohli v životě prodělat, kdyby se nechali srovnávat s duchovně
nadřazenými Starými dušemi.
A v tom mají vlastně pravdu. Mladé duše intuitivně cítí, že musí na Zemi
ještě projít dlouhou vyčerpávající zkušeností v mnoha inkarnacích
plných strádání, než budou připraveny opustit Zemi jako nanebevzatí
mistři. Nechtějí si však tuto hořkou skutečnost připomínat pravdu.
Proto se Mladé duše rády sdružují a nemilosrdně likvidují všechny
myslitele, kteří je na tuto hořkou pravdu upozorňují.
Tato psycho-mentální tendence převládajících Mladých duší usilovat o
medián, tj. průměrnou hodnotu, a nahrazovat kvalitu kvantitou,
vysvětluje, proč v posledních desetiletích pozorujeme ve všech
západních masmédiích a ve společnosti zřetelný pokles duchovní a
intelektuální úrovně. Tento vývoj, který započal na konci 19. století,
geniálním a brilantním způsobem představil Ortega y Gasset ve své
knize "Vzpoura davů" z pozice osvícené staré duše.
Výše popsané společensko-kulturní jevy osvětlují, jak se v současnosti
vyjadřuje lidská nesmiřitelnost, jejíž aspektů chování je nekonečně
mnoho, a jaká vnitřní duševní omezení s sebou nese.
Touha po vyniknutí je projevem typických základních strachů, jako je
"arogance" a "touha po uznání" (narcismus), které si mnohé
Mladé duše ve své současné inkarnaci zvolily, protože jim současné
společenské podmínky umožňují tyto základní strachy naplno prožívat,
užívat si jich nebo kvůli nim v závislosti na svých individuálních cílech
selhávat. Přísně vzato, mnohé formy současného společenského života
zavedla většina Mladých duší pouze kvůli své aroganci a touze po
uznání.
Základní lidské strachy jsou duší záměrně začleněny do struktury
osobnosti její inkarnace, aby si během pozemského života účinně
udržovala závoj zapomnění (amnézii) o svém astrálně-energetickém
původu. Lidé s takovými základními strachy je pak musí neustále
prožívat ve svých mezilidských vztazích. V mnoha ohledech se chovají
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jako přísně naprogramovaní bio-roboti, kteří jsou naladěni pouze na
určité chování a prožívání a nejsou schopni růst dál.
Z tohoto důvodu si nezralé Mladé duše pohrávají přednostně s
hodnotami a společenskými podmínkami, které se jim líbí v podobě
pseudoctností nebo žádoucích životních životopisů, jen aby zušlechtily a
ospravedlnily své pochybné úspěchy spojené se strachem v
každodenním životě. Životní filozofie, které se utvářejí kolem takových
podřadných představ, jsou psychologickými plesovými šaty Popelky
Mladé duše: v současnosti měří svůj vývoj v pozemské trojrozměrnosti
pouze podle materialistických a peněžních kritérií a může jej
kvantifikovat pouze pomocí náhražkových měřítek, jako je výše zmíněná
společenská sláva.
Stejně jako se Popelčiny plesové šaty o půlnoci promění v původní
ošuntělé šaty a její zlatý kočár v dýni, tak se i v současnosti slavnostně
oblečené celebrity v průběhu nadcházejícího Evolučního Skoku velmi
brzy promění v Popelky nové osvícené společnosti (Uvidíme, co se stane
letos a v několika příštích letech.).
Protože vnitřní evoluce duše inkarnované osobnosti v současnosti
nepředstavuje ve společnosti obecně přijímaný životní cíl - člověk nemá
ani nejmenší představu, jak by taková vnitřní evoluce duše měla
vypadat, dokonce ani nejslavnější guruové v ezoterice a religiozitě
nejsou v tomto ohledu výjimkou -, moderní a extrémně jednorozměrný
společenský život nenabízí žádný adekvátní rámec pro to, aby taková
duchovní evoluce jedince mohla proběhnout.
Těch několik málo lidí, kteří usilují o duchovní dokonalost, je v
současnosti nuceno žít ve stavu naprosté sociální izolace. Životní styl
sociálního "Robinsona Crusoe" však klade na vůli a sebekázeň jedince
obrovské nároky, neboť každá jednotlivá existence usiluje o společenské
vyjádření. Tuto výzvu mohou úspěšně zvládnout pouze Staré duše, které
mají stabilní psychický stav a obrovské pozemské zkušenosti. Ale i Stará
duše je trvale závislá na sociálních kontaktech, aby se mohla na Zemi
rozvíjet. Každý druh společenské karantény, kterou Stará duše
dobrovolně a ochotně podstupuje tváří v tvář současným nepříznivým
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podmínkám, je spojen s obrovským zřeknutím se joie de vivre (radosti
ze života), kterou by si za jiných okolností ráda užívala naplno.
Uvážíme-li zároveň, že Stará duše je prostoupena téměř nesnesitelnou
touhou po astrální vlasti, je až příliš pochopitelné, že pro takovou
osobnost existuje jen velmi málo podnětů k tomu, aby zůstala na Zemi, i
když její duše přijala transpersonální poslání. Protože se nemůže
ztotožnit se současnou společností Mladých duší, nemá ambice
společensky postupovat a není ochotna oblékat si krátkodeché šaty
Popelky, aby napodobila zdání klamného společenského úspěchu.
Neomylně ví, že hodiny brzy odbijí dvanáct a sebeklam na této zemi
skončí.
Jak již bylo řečeno, Popelčin syndrom Mladé duše má mnoho tváří.
I když duše Popelky může na krátkou dobu zazářit v nádheře krásné
princezny, aby plně uspokojila svou touhu po prestiži, nedokáže zcela
potlačit své hluboce zakořeněné pochybnosti o iluzorní povaze tohoto
krátkodobého společenského úspěchu.
I ta nejnezralejší duše totiž na úrovni svého Vyššího Já ví, že po každé
společensky úspěšné inkarnaci musí následovat několik náročných
životů jako kompenzace.
Tento poměr statisticky vyplývá z malého počtu bohatých a úspěšných
jedinců a pozic v současné společnosti. V minulosti byl jejich podíl ještě
menší. Statisticky vzato, jen velmi málo inkarnovaných duší na Zemi se
může těšit z výsady hrát roli bohaté, úspěšné nebo slavné osobnosti.
Protože takové existence jsou obvykle značně zatuchlé a nabízejí jen
málo výzev pro rozvoj duše, je pochopitelné, proč se takové nezralé duše
ani o píď nepřiblíží konečnému cíli, tedy dokončení inkarnačního cyklu
a přechodu do neohroženého energetického stavu kauzálních světů.
Aby potlačila poznání hořké vnitřní pravdy, uchyluje se mladá duše
Popelky k různým klamným manévrům, které jsou projevem její
neústupnosti. Oblíbenou klamavou taktikou Mladé duše je, že si pro
jistotu koupí několik plesových šatů v naději, že pokud se ty, které z ní
dělají princeznu, změní v Popelčiny šaty, bude mít ve skříni více
plesových šatů, aby si prodloužila zdání, že je princeznou.
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Tento přístup je oblíbený zejména u mnoha šéfů firem. Aby si zajistily
společenský úspěch, shromažďují tyto Mladé duše co nejvíce vedoucích
pozic. Například v Německu zastává tucet lidí čtvrtinu pozic ve vedení a
dozorčích radách všech společností kótovaných na burze DAX. Někteří
jedinci zastávají současně více než deset vedoucích pozic a rozhodují o
osudech milionů pracujících, aniž by byla hlasitě vznesena otázka "střetu
zájmů".
Ale i při benevolentním hodnocení jejich činnosti zůstává záhadou, jak
mohou své funkce smysluplně vykonávat, pokud nejsou géniové a
nemají nepředstavitelnou praktickou výkonnost a sociální kompetenci.
Tuto domněnku však nepotvrzuje mizerný obraz, který takoví šéfové
předvádějí, jakmile se dostanou do potíží, jak až příliš jasně ukazuje
vystoupení generálního ředitele největší Německé banky (Deutsche
Bank) v současnosti.
Mnohé funkce, které takoví "blbci v pruhovaném" ("Nieten in
Nadelstreifen", Německý bestseller o prokázané hlouposti Německých
podnikatelských šéfů) sbírají, slouží pouze k uspokojení jejich strachu,
že by v současné inkarnaci nemohli plně naplnit svou touhu po uznání.
Aby zůstaly ve svém jazykovém využití, takové Nedospělé duše potřebují
více než jen jeden "ripcord", aby poněkud zmírnily svůj strach ze
společenského propadu. Tento případ konkrétně odhaluje rekurzivní
psycho-mentální potíže, v nichž se takové duše ocitají, takže si lze dobře
představit jejich drama, až při nadcházející světové hospodářské krizi
totálně ztroskotají a budou čelit prázdné skříni: Šaty pro Popelku, které
hromadily, budou náhle "na mizině" a nebude už žádná svatba, na které
by mohly zároveň tančit.
Nikde se však lidská neústupnost neprojeví tak masivně jako při jednání
s lidmi, kteří jsou v Procesu Světelného Těla a v nadcházejících letech
opustí Zemi jako nanebevzetí Mistři. Mezilidské vztahy mezi
normálními smrtelníky a světlonoši, tedy mezi dušemi Popelky a
ušlechtilými dušemi, budou v první fázi Evolučního Skoku osudově
rozdělovat společnost a vytvářet zcela nové formy duchovních a
povahových odchylek. Už pouhá myšlenka na to mě naplňuje hrůzou,
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takže se musím opravdu přemáhat, abych o tom napsal několik
prorockých slov.
S mým vzestupem jako první multidimenzionální osobnosti budou
lidstvu doslova podraženy nohy. Lidé dočasně ztratí oporu, a protože
nebudou schopni hledat příčinu této změny ve svých nesprávných
názorech, budou obviňovat těch několik málo lidí, kteří jsou v Procesu
Světelného Těla nebo o něj usilují, a udělají jim ze života peklo (To se
skutečně stalo za patnáct let od roku 2004, kdy jsem napsal tuto esej. K
tomu počítám kromě mnoha jiných zvěrstev i nesčetné zákeřné útoky
zákeřných, nechutných internetových trollů, placených temnými tajnými
službami v USA a Evropě, aby obtěžovali těch několik málo
vzestupujících mistrů z komunity pracovníků světla, kteří stejně jako já
po svém vzestupu pomohli Gaie v prosinci 2012 vzestoupit do 5D a poté
se vrátili zpět na tuto Zemi jako avataři s velkou osobní obětavostí, aby
také pomohli lidstvu vzestoupit).
Neschopnost většiny Mladých duší sebereflexe a jejich odmítání vzít v
úvahu nová transcendentální fakta vyvolá v této přechodové fázi nové
formy lidské neústupnosti - krutosti a násilí -, které zastíní vše, co bylo
dosud známo, pokud nedojde k neobvykle velkému počtu masivních
úderů osudu, takže lidé budou zaměstnáni svým holým přežitím, a
nebudou tak schopni vybít svou vrozenou nenávist na těchto Starých
duších (Tato druhá alternativa nastane s největší pravděpodobností již v
tomto roce 2019 a v následujících letech se bude prohlubovat.)
To určuje nejen nutnost výskytu světové hospodářské krize, které jsem
se podrobně věnoval ve svých jiných spisech, ale také výskyt několika
přírodních katastrof, které rychle přemění většinu Mladých duší do
cyklu Zralých duší s novými duchovními požadavky. Zatímco se budou
zabývat pouhým přežitím, nebudou mít tyto duše možnost prožívat svou
agresi, která v této psychicky zranitelné fázi vznikne na úkor několika
Starých duší. Mladé Duše musí v nouzi spíše rozpoznat, že jsou závislé
na svých znalostech a medialitě, aby mohly překonat své existenční
výzvy.
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Pokud chtějí přežít, budou muset přijmout Nanebevzaté mistry a Staré
duše, které jsou v LBP, jako své přirozené "Bohem dané" vůdce a řídit se
jejich doporučeními a radami. V opačném případě opustí Zemi
předčasně.
Vzhledem k věčné existenci duše a její osobní multidimenzionalitě není
předčasné ukončení inkarnace relevantní a nemění konečný výsledek
inkarnačního cyklu. I když toto tvrzení může mnohým čtenářům znít
bezcitně, je to pouze láskyplná výzva, aby opustili svou neústupnost a
bezpodmínečně milovali a přijímali své bližní, zejména pokud jsou v
duchovním vývoji pokročilejší než oni sami.
Toto doporučení bude v příštích několika letech stále důležitější, protože
životní podmínky na Zemi se zásadně změní. V průběhu Evolučního
Skoku se starý společenský řád nenávratně zhroutí; současně s tím ztratí
své vedoucí postavení i současné celebrity v politice, kultuře a
masmédiích a promění se v to, čím vždy byly - v duchovní Popelky.
Tato duševní degradace, kterou budou prožívat jako společenskou ztrátu
svého statusu celebrit, pro ně bude velmi bolestná a bude doprovázena
mnoha vnitřními odpory a schizofrenními vzorci chování. Společnost
takových osob bude v této době vším, jen ne doporučitelná.

*
Toto pojednání působivě ukazuje, jak se nová Teorie a Gnóze
Univerzálního Zákona vyvíjí z čistého systému poznání v etickou nauku
prorockého charakteru - proces, který lze pozorovat pouze v nejlepších
filozofických dílech. Filozofie a Gnóze musí být prožívána prakticky.
Nelze je oddělovat od mezilidských vztahů, jak se to v současné době
praktikuje z pozice krátkozrakého, materialistického, buržoazního,
tělesného agnosticismu v naději, že bez úhony přežijí blížící se revoluční
změnu.
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Jak ukáží nadcházející události, tato naděje je stejně iluzorní jako
maskovací struktura trojrozměrné reality, kterou si duše vymyslely pro
svou inkarnační zkušenost na Zemi. Teprve až bude plně přijata a
zvnitřněna kauzální realita 7F-tvůrčích sfér, bude člověk také schopen
tvořivě a radostně organizovat svou pozemskou existenci s porcí
kosmického humoru. Do té doby čeká homo intransingens ještě
dlouhá, namáhavá a pracná cesta.

Poznámky pod čarou:

1. Termín "duše Popelky" platí stejně dobře pro mladé nezralé
válečnické lidské duše i pro inkarnované reptiliánské a jiné
mimozemské ne-lidské duše z Orionské/Reptiliánské říše bývalé PTB
(Powers That Be - Síly, které jsou, pozn. překl.), které vykazují stejnou
duchovně nezralou mentalitu jako lidé, které rozhodujícím způsobem
formují z astrální roviny, a jsou navíc velmi zlé. To platí zejména pro
britskou královskou rodinu, která představuje jedny z nejhorších
reptiliánských vládců temné kabaly. Jinými slovy, princezna Diana byla
nanejvýš odvážná stará duše, když se před inkarnací rozhodla zvolit si
prominentní osud, který ji přivedl do "jámy lvové", což ji nakonec zabilo.
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Astrální Dynamika Globální Ekonomické
Krize v Předvečer Parusie
- Esej "Není zmatku jako zmatku prosté mysli...."
F. Scott Fitzgelard, Velký Gatsby
Gnostické poznání o původu, smyslu a účelu lidské existence vyvěrá z
vnitřní dimenze duše, je více či méně vědomě vstřebáváno lidskou myslí
a v daném okamžiku s velkou prudkostí vystupuje na historickou scénu.
Každý jedinec, který se v současnosti inkarnuje na Zemi, hraje svou
jedinečnou roli v kolektivním dramatu, které nazývám Evoluční Skok
lidstva. Vyvrcholí Vzestupem první multidimenzionální
osobnosti (řecky parousia). Každá individuální role, ať už je jakkoli
významná či bezvýznamná, je pečlivě naplánována a koordinována mezi
inkarnacemi a během fází spánku.
Tato důvěrná znalost vnitřní pravdy působí neviditelným, ale velmi
účinným způsobem na individuální chování a vytváří globální historický
vývoj obrovského rozsahu. Jde o vysoce tvůrčí proces, jehož modrotisk
je načrtnut ve věčném Nyní 7F-říší stvoření.
Trojrozměrná fakta, která jsou kolektivně vytvářena v rámci lidské
svobodné vůle na Zemi, jsou v tomto otevřeném a mimořádně
dynamickém plánu lidské evoluce průběžně ukládána jako nesčetné
pravděpodobnostní alternativy a přehrávána v procesu zpětné vazby,
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než se astrální plán začne v celé své komplexnosti zhmotňovat v
trojrozměrném časoprostoru naší planety.
Protože dějiny lidstva na počátku třetího tisíciletí jsou téměř výhradně
utvářeny ekonomickými názory, podmínkami a omezeními, které jsou v
kolektivním pohledu na svět natolik zakořeněné, že se lidstvo nemůže z
vlastní vůle od těchto zakořeněných myšlenkových návyků osvobodit,
odhalí vnitřní duševní dynamiku nového gnostického poznání
především světová hospodářská krize, která se blíží. Tato krize zničí
základní materiální a duchovní podmínky, které v současnosti určují
konvenční myšlení a jednání lidí.
Krize není zásadně nutná k tomu, aby lidstvo posunula k novým
poznatkům a pozvedla ho na vyšší úroveň duchovního vývoje. Na
základě své svobodné vůle má člověk v každé době nárok na možnost
dosáhnout vnitřní pravdivosti vlastní silou a bez vnějších příčin.
Vzhledem k pomalosti a omezenosti lidského vědomí na současném
stupni jeho duševního vývoje je však hospodářská krize nezbytným
vnějším katalyzátorem vytoužené duchovní evoluce lidstva, která
nastane na počátku třetího tisíciletí.
Blížící se globální ekonomická krize představuje optimální astrální
pravděpodobnou alternativu Evolučního Skoku lidstva a lze ji snadno
odvodit ze současné situace. Analýza kolektivní psychiky rychle ukazuje,
že lidé nejsou schopni opustit staré tradiční názory a vzorce chování a
budovat svůj život podle univerzálních duchovních principů kvůli
své brzdící struktuře strachu, která je v současnosti ještě výraznější než v
minulosti.
Jinými slovy, lidská rasa potřebuje silný impuls z astrálních sfér, aby se
mohla vyvíjet. Tento masivní "zásah" je součástí astrálního evolučního
plánu pro lidstvo v současné době Konce času, tedy pro duše, které se v
současnosti inkarnují na Zemi, a byl již dávno oznámen jako zakódované
gnostické poselství v různých náboženských spisech.
Individuální a kolektivní životní krize jsou velmi účinným prostředkem
rychlého pokroku v evoluci lidského vědomí. Krize nebo katastrofa
zpochybňuje dosavadní poznání, myšlení a jednání a mobilizuje v
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procesu duše, který staří Řekové nazývali katarze, důležité vnitřní
vhledy, které člověk nutně potřebuje k přežití v život ohrožujících
situacích.
Přečtěte si: Gnóze jako Osobní Zkušenost (strana 80)

Bariéry strachu, které vedou k popírání vnitřních pravd, se v takových
životních krizích prolamují a amnézie - zapomínání na věčnou
existenci a vedoucí úlohu duše a světů duší - se zmenšuje. V tomto
nestabilním psychoenergetickém stavu se vnitřní gnostické poznání, v
současnosti chápané jako kolektivní a individuální nevědomí, ve
skutečnosti však součást všeobjímajícího vědomí duše, s velkou silou
prodírá ven a na troskách starého světového řádu utvářeného
materialistickými dogmaty vytváří novou duchovní realitu, která se bude
poprvé v nedávné historii lidstva těšit i ze skutečné všeobjímající
materiální hojnosti. Je příznačné, že dnešní materiálně orientovaný
společenský řád znamená, že přibližně 80 % světové populace musí žít v
chudobě za extrémního materiálního nedostatku. Nové lidstvo, které
vznikne po krizi, bude těžit z aktivního poznání nadřazených astrálních
světů a promění tyto gnostické poznatky v nový dominantní světonázor
(Weltanschauung).
Procesy, které povedou k největší krizi globální ekonomiky, jsou již
účinné a utvářejí současnost udržitelným způsobem. Lze je rozpoznat a
vysvětlit jak z konvenčního hlediska ekonomické teorie, tak i z
gnostického poznání 7F-říší stvoření.

Přečtěte si všechny články v sekci "Ekonomický kolaps" na
tomto webu a dozvíte se více.

Takové poznání je však přístupné jen několika velmi starým duším.
Konvenční ekonomie, která se v současné době prezentuje jako mikro a
makroekonomie, nemůže pochopit základní procesy hrozící krize,
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protože o nich nemá žádné znalosti a protože jí také chybí vhodné
teoretické nástroje k jejich posouzení.
Konvenční ekonomie, která se v současné době prezentuje jako mikro a
makroekonomie, nemůže pochopit základní procesy hrozící krize,
protože o nich nemá žádné znalosti a protože jí také chybí vhodné
teoretické nástroje k jejich posouzení.
Tento deficit se podařilo odstranit až s vytvořením nové jednotné
ekonomické teorie na základě Univerzálního Zákona. Protože tato teorie
poprvé zohledňuje energetické zákony 3D časoprostoru a jejich
vzájemné vztahy se 7F-tvůrčími sférami na ekonomické úrovni, nazývá
se také "ekonomická energologie".
S pomocí nové teorie jsem nejpozději od roku 1998 schopen jasně
rozpoznat a vysvětlit blížící se světovou hospodářskou krizi a podrobně
předpovědět její další průběh. V rámci dlouhodobé analýzy je tato
prognóza průběžně revidována a prohlubována.
V této eseji vysvětlím vnitřní dynamiku, která stojí za nástupem světové
hospodářské krize, a představím některé důležité ekonomické proměnné
a vzájemné vztahy, které dosud nebyly odborníky v této souvislosti
rozpoznány. Protože je toto pojednání určeno neodborníkům, zdržím se
složitých odborných termínů a ekonomického obsahu a místo toho se
zaměřím na nadřazené imperativy astrálních sfér. Následná diskuse
však vyžaduje fundovaný přehled o moderní ekonomii, který lze čerpat z
mé knihy na toto téma.
Nejprve musím ukončit základní myšlenku této eseje. Nadcházející
hospodářská krize s sebou sama o sobě nepřináší žádné nové gnostické
poznatky. Prostřednictvím faktické síly pouze očišťuje od starých
přesvědčení, vzorců chování a nadřazených společenských struktur.
Krize je pouze logickým důsledkem současné etiky, respektive absence
jakékoli etiky, a nelogického ekonomického chování lidí a odhaluje
mnohá zkreslení v pohledu účastníků na svět i na sebe sama.
Viditelný rozpor mezi zdáním a skutečností - mezi sliby moderního
volného tržního hospodářství a skutečnou ekonomickou situací v době
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krize - vyvolá u většiny lidí s dosud neznámou vnitřní duševní silou
ochotu nahradit starý světový řád novými poznatky, formami chování a
strukturami, kterých by za současných "normálních" podmínek nikdy
nebylo možné dosáhnout. Bez této krize nebude lidstvo schopno
dosáhnout duchovní transformace z vlastní vůle.

*
V současné době existuje celosvětové nutkání zachovávat staré v politice
a ekonomice jako výraz kolektivní struktury strachu lidí. Konzervativní
aspekty lidské existence jsou dostatečně ilustrovány jak levicovými, tak
pravicovými stranami. Zatímco levicové strany se soustřeďují na
regulační moc státu s jeho rozmanitými zprostředkujícími strukturami a
degradují občany na loutky v průběhu státního blahobytu, pravicové
(konzervativní a liberální) strany apelují na egoismus a chamtivost
jednotlivce, aby ho pomocí údajných daňových darů a dalších triků
udržely pevně pod kontrolou. Tímto způsobem politici odvádějí
pozornost mas od skutečných reformních otázek tím, že tyto negativní
vlastnosti, které reprezentují široké vrstvy obyvatelstva, prodávají jako
falešné ctnosti pod rouškou sofistikovaných eufemismů, jako je
"podnikatelská svoboda", "konkurence", "flexibilita", "liberalismus" atd.
Tyto programové nuance nebrání politickým stranám, aby dělaly opak
toho, co slibovaly, než se dostaly k moci. Oba politické bloky se snadno
shodnou, pokud jde o omezování individuální svobody občanů na úkor
všemocného státu, protože politické strany si mohou udržet své klíčové
postavení ve společnosti pouze tehdy, pokud posílí stát a učiní občany
závislými na jeho milosti (pozn. 1).
Tímto způsobem činí občany, kterých se obávají jako nespolehlivých
voličů, poslušnými a brání jim přijít na myšlenku, že by se jim mohlo žít
lépe bez politických stran a s větší mírou samosprávy. Občané se však z
lenosti, setrvačnosti a hlouposti dobrovolně zříkají jakékoliv osobní
odpovědnosti a přenášejí svůj osud a starosti na mocichtivé a neetické
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politiky. Na oplátku si ponechávají právo cítit se politiky zrazeni a
stěžovat si na ně. V tomto chování rozpoznáváme vzájemnou závislost
současného politického života spojenou se strachem.
Důvody, které strany pro své demagogické účely uvádějí, se liší jen
povrchně, ale postačují k tomu, aby zapojily veřejnost do falešných
zbytečných diskusí a odvedly její pozornost od skutečných problémů.
Jestliže levicové strany používají sociálně slabé jako fíkový list pro
vytvoření všemocného státu regulujícího každou jednotlivou činnost
občanů, pravicové strany dávají přednost vytvoření policejního státu ve
jménu vnitřní bezpečnosti a občany si neméně účinně berou jako
rukojmí státního monopolu.
Jestliže Zelení a další alternativní strany jsou proti novým genetickým
technologiím z důvodů ochrany přírody, ocitají se v dobré společnosti s
křesťansky orientovanými pravicovými stranami, které se považují za
strážce Božího stvoření a odmítají jakoukoli genetickou manipulaci.
Akcenty v programech stran se mohou lišit, ale základní nastavení
zůstává stejné: důraz je kladen na zachování a rozšíření stávajících
státních struktur, nikoli na vývoj a změnu zakódovaných společenských
forem, i když globalizace je často používána jako argumentační fíkový
list ve prospěch větší flexibility. Éra sociálních utopií, která dominovala
19. století, je nenávratně pryč.
Duch 7F-tvůrčích sfér, který vytváří hmotu a živé bytosti zároveň, je však
neustále v pohybu a mění se. Moderní člověk je na jedné straně rád, že
se fyzicky i duševně vyvinul ze svého předka, primitivního člověka a
opice, na druhé straně se vehementně brání jakékoli další změně svého
druhu, ať už prostřednictvím genetické manipulace, nebo astrálních
vlivů, jako je Proces Světelného Těla, LBP.
Například současná diskuse o výzkumu embryí je hluboce poznamenána
obavami z možných změn lidského druhu. Tyto obavy, stejně jako
všechny lidské obavy obecně, jsou produktem nevědomosti - důsledek
mylného přesvědčení, že identita člověka závisí na jeho genetickém
dědictví. Ve skutečnosti jsou geny pouze součástí 3D hardwaru v
lidském těle, který je vytvářen a řízen astrálním softwarovým
267

programem duše. Identitu inkarnované osobnosti určuje duše v 7Ftvůrčích sférách před početím a inkarnací; podle toho je také modulován
genetický materiál novorozence.

Duše sama rozhoduje, kolik genetického materiálu převezme od
matky a otce a kolik nového genetického materiálu včlení do
embrya, aby vytvořila jedinečnou osobnost. Kromě toho jsou v
genech novorozence uloženy zkušenosti ze všech předchozích
inkarnací této duše, které podprahově formují současnou
osobnost jako genetický substrát a projevují se v určitých
situacích.

Tyto důležité a velmi složité energetické procesy v embryogenezi a vývoji
lidské osobnosti jsou moderní genetice zcela neznámé. Genetici dodnes
nejsou schopni najít jediný gen, který by byl prokazatelně zodpovědný za
projev lidské osobnosti a její inteligence, přestože tvrdí, že již rozluštili
lidský genom.

Mohou pátrat donekonečna - nic nenajdou, protože lidská
identita není v genech, stejně jako lidskou mysl a city nelze
nalézt v dutině lebeční, respektive ve svalech srdce.

Mysl i psychika jsou nehmotné energetické systémy 7F-tvůrčích sfér a
mozek je pouze velmi výkonný biochemicko-elektromagnetický
hardware, převodník astrálních energií v těle, který ovládá tělo a smysly.
Deterministický přístup dnešních biologických věd je pro zachycení
těchto jevů zcela nevhodný.
Těmito aspekty biologického výzkumu jsem se kriticky zabýval ve své
knize o biologické regulaci. Na tomto místě je důležité poznamenat
následující: Žádná manipulace s embryonálními geny, ať už je jakkoli
důmyslná, nemůže způsobit nebo změnit nic proti vůli vtělených duší,
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které určují a neustále regulují individuální genetický materiál.
Vzhledem k tomu, že všechny genetické manipulace jsou mechanické
povahy a operují s existujícími biochemickými strukturami buňky,
zatímco buňky jsou vytvářeny a řízeny astrálním softwarovým
programem duše, měla by být arogance biogenetiků klonovat lidi, tedy
"povznést se nad Boha", každému zřejmá (pozn. 2).
Žádná klonovaná buňka se nikdy nemůže vyvinout a rozdělit bez
odvážné duše, která by byla ochotna převzít kontrolu nad touto buňkou.
Cokoli jiného by bylo přehnaným přeceněním genetiky a všechna
obávaná nebezpečí genetického výzkumu jsou úzkostlivými projekcemi
lidské neznalosti toho, co člověk skutečně je. Pokud takové experimenty
uspějí, spočívá to v plánu duše, jehož smysluplnost musí v současnosti
zůstat skryta.
Jak vidíme na tomto příkladu, většina lidských přesvědčení vychází z
nevědomosti a je výrazem jeho obav, které patří k lidskému bytí, ale
nikoli k podstatě lidské osobnosti: ta je produktem 7F-tvůrčíchsfér.
Současné strachy člověka a z nich vyplývající přesvědčení, víra, normy,
předsudky a vzorce chování nemají nic společného se skutečnou
realitou; rozhodujícím způsobem však utvářejí současnou pozemskou
realitu a proto hovořím o "strachem zatížené realitě" lidské
existence.
Realita zatížená strachem je tedy realitou zkreslenou strachem.
Přibližně 80 až 90 % všech činů a aktivit lidí na této planetě je
způsobeno strachem. Strach je nejúčinnějším energetickým
kontrolním mechanismem duše (i kabaly), kterým může
manipulovat svou inkarnovanou osobností fyzicky, prostřednictvím
bezpodmínečných reakcí čaker, jak jsem vysvětlil v Gnózi, psychicky
(emocionálně) a mentálně (intelektuálně).
Z tohoto hlediska jsou všechny společenské formy a struktury, které v
současnosti na Zemi nacházíme, rovněž produktem strachu: je to
jediný psychologický princip současného společenského řádu.
Všechny společenské struktury jsou ve své formě a účelu zhmotněnými
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projekcemi lidských strachů. To platí zejména pro současný systém
zdravotní péče:

Přečtěte si pozorně: Myšlenky – Část I

Protože strach má schopnost napodobovat a projevuje se v mnoha
podobách - negativní vlastnosti, jako je nenávist, chamtivost, moc,
nadvláda, agresivita, závist, nebo jako falešné ctnosti, jako je
starostlivost, laskavost, pracovitost, ctižádostivost - není snadné strach
rozpoznat. Je převládajícím aspektem lidské existence a nelze jej od ní
oddělit. Většina lidí se navíc strašně bojí nad projevy svého strachu
přemýšlet, natož se od nich distancovat.
Jedná se o negativní zpětnou vazbu strachu, která posiluje sama sebe.
Pouze lidé, jejichž energetická pole jsou v průběhu LBP z velké části
očištěna od strachu, jako je tomu v mém případě, mohou o strachu
lehkovážně uvažovat a střízlivě, s odstupem analyzovat jak jeho
"anatomii", tak i "morfologii".
Jelikož strach můžeme postavit na roveň nevědomosti, protože
skutečné poznání, tj. komplexní vědomí, je vždy prosté strachu, lze si
představit, že v současnosti na této poněkud toxické planetě prakticky
neexistuje společenská forma a struktura, která by nebyla založena na
strachu a nevědomosti.
Pokud politici po léta zaměstnávají veřejnost návrhy zákonů o
genetickém výzkumu, plýtvají penězi daňových poplatníků a vyvíjejí
nesmyslné aktivity, jsou k těmto činnostem vedeni výhradně svým
strachem a nevědomostí. Nyní můžeme v této analýze strachu
pokračovat a aplikovat ji na všechny ostatní společenské aktivity a
najdeme jen málo aspektů lidské existence, které jsou ovládány nejen
strachem a nevědomostí, ale také láskou a poznáním.
Tento nepříznivý poměr mezi strachem/neznalostí a láskou/poznáním
se musí s Evolučním Skokem lidstva změnit. V tomto procesu hraje
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ústřední roli světová hospodářská krize, která v lidech vyvolává
existenční obavy a následně je účinně zpochybňuje prostřednictvím
vnějších událostí.
V této knize o nové Lidské Gnóze podrobně vysvětluji, že strach je pouze
energetický fenomén lidské psychiky, který se může v průběhu
inkarnačního cyklu měnit a zmenšovat. Strach tvoří energetickou
bariéru, s jejíž pomocí se udržuje amnézie inkarnované osobnosti.
V průběhu LBP se individuální úzkost a z ní vyplývající amnézie masivně
snižují a osobnost se napojuje na 7F-tvůrčí sféry. Snížení strachu je tedy
doprovázeno zásadními změnami v osobnosti, které jsem vysvětlil ve
svém pojednání o LBP. Přesněji řečeno: Než může začít skutečné
snižování strachu prostřednictvím nadřazených sil vyšších dimenzí,
musí člověk nejprve záměrně a pozitivně změnit svou osobnost v aktu
duševní síly.
Nejprve musí člověk důkladně prozkoumat své představy, přesvědčení,
předsudky a z nich vyplývající vzorce chování a v drtivé většině je
odmítnout, protože jsou založeny na typických vzorcích strachu, jako je
chamtivost, výkon moci, nenávist, hněv, žárlivost, nutkání manipulovat,
stud, nedostatek sebeúcty atd. Je to především intelektuální výdobytek
mysli - lidského Ducha. Stručně řečeno, nemůžete zlepšit svět, dokud
jste nezlepšili sami sebe.
Právě tuto zjevnou pravdu si musí uvědomit současní politici a
ekonomičtí bossové. Většina z nich jsou Mladé duše, které ve své
současné inkarnaci raději sbíraly zkušenosti s typickými vzorci strachu,
jako je chamtivost, moc, nadvláda a agrese v centrech moci, než světová
ekonomická krize tyto společenské struktury strachu navždy zničí.
Každá Mladá duše musí nejprve překonat tyto negativní vlastnosti, než
vstoupí do cyklu Zralé duše, a proto je světová krize nevyhnutelná - je
dána potřebami duše.

Přečtěte si v této knize také Kapitolu V. Inkarnační cyklus
duše
271

Současná demontáž mnoha členů představenstev společností v
západním světě, kteří byli ještě před nedávnem oslavováni jako hrdinové
a nyní stojí před soudem a jdou do vězení, je předehrou ke skutečnému
krachu, který probíhá podle osvědčeného vzorce strachu: "Hossiana,
ukřižuj ho!
(Je pro mě poněkud záhadou, že první hospodářská krize/recese na
počátku 3. tisíciletí, o níž zde hovořím, vedla k soudním opatřením proti
nejhorším pachatelům a podvodníkům-banksterům v západním světě,
zatímco během krachu v roce 2008 a následné deprese, která stále trvá,
nebyl obžalován žádný bankéř, ačkoli škody, podvody, byly mnohem
větší a ještě zjevnější. To ukazuje, o kolik se lidstvo krátce před
vzestupem stalo zlem pod náporem temných útoků ze strany vládnoucí
kabaly a bývalé PTB z Orionské/Reptiliánské říše, kterou jsme my, PAT
(tým planetárního vzestupu), v následujících letech eliminovali z astrální
4D roviny vzestupujících časových linií).
Negativní vlastnosti spojené se strachem, které charakterizují tento typ
ekonomických šéfů, jsou přenášeny spodními třemi tělesnými čakrami.
Ty jsou zvláště výrazné u současné populace duší, zatímco 4. srdeční
čakra milosti a horní tři čakry inteligence, duchovnosti a extatické
mediality jsou stále z velké části zablokovány (viz Gnóze).
Mysl má vyšší frekvenci než psychika a může modulovat své kvality
spojené s úzkostí tím, že je přemění na láskyplné kvality a záměry,
pokud se od těchto obav distancuje, neboť ty naopak na mysl působí
velmi silně a mohou ji omezovat a snadno zmást. Proces zbavování se
strachu a současného budování láskyplného, otevřeně strukturovaného
pohledu na svět je proto rekurzivní, opakující se, zdlouhavý a nesmírně
namáhavý.
V současné době tento proces silně brzdí vnější životní podmínky, které
jsou všechny poznamenány strachem. Čím více se člověk snaží strach
snižovat prostřednictvím jasného myšlení a zároveň rozvíjí svou
schopnost milovat, tím více mu astrální sféry pomáhají. Mnohé vzorce
strachu, které utvářejí inkarnovanou osobnost, jsou zničeny
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energetickými vlnami přicházejícími z astrálních sfér a jsou ovládány
duší - jsou vymazány a přeměněny ve schopnost milovat.
(Důležitá poznámka: Toho se dosáhne otevřením 4. srdeční čakry,
která skrývá většinu strachů a nízkofrekvenčních blokád. Teprve poté
může LBP a pomalý vzestup inkarnované osobnosti skutečně začít.
Osobně jsem otevřel srdeční čakry první vlně kandidátů vzestupu,
známých také jako bojovníci světla první a poslední hodiny, 22.
listopadu 2011, poté, co PAT otevřela hvězdnou bránu 11.11.11 a zaručila
planetární vzestup, jak je uvedeno na těchto webových stránkách. Poté
jsme otevřeli srdeční čakry druhé vlny (podzim 2014) a třetí vlny (20152016) kandidátů vzestupu.
V současné době otevíráme rychlým tempem srdce celé populace
inkarnovaných lidských duší napříč všemi časovými liniemi, které se
rozhodly vzestoupit s námi. K tomu slouží nové světové centrum síly
srdeční čakry trojitého plamene (modrého, žlutého a
růžového) v Diano Marina, které jsme vytvořili v polovině června
2019. Jedná se o jedinečný výtvor božské trojice, Sofie, Amory a mě,
který nebyl v celém vševesmíru dosud nikdy vytvořen. V současném
procesu vzestupu to mění pravidla hry. Toto světové centrum síly srdce
je propojeno s léčebným centrem v DM, které jsme v posledních
několika letech také vybudovali a které bude prvním městem světla, jež
se manifestuje v tomto roce.
Dne 1. července, v nejdramatičtějším okamžiku mého života, který
musím prozatím udržet v tajnosti, byla moje srdeční čakra napojena na
toto světové centrum síly srdce, a tím přímo na božské srdce Zdroje. Od
té doby provádím masivní očistnou světelnou práci na otevření
srdečních čaker všech vzestupujících inkarnovaných osobností, aby se i
ony mohly otevřít transcendentální dimenzi své duše a začít vidět
pravdu prostřednictvím své srdcemysli tím, že odstraní své současné
nelogické a zabředlé ego-mysli. Jedině tak může lidstvo dosáhnout
energetického prahu, aby mohlo provést Posun a abychom mohli
vzestoupit do 5D a vyšších dimenzí. Toto otevření srdečních čaker všech
lidí je také spojeno s masivním vyčištěním astrální roviny 4D, odkud byli
všichni lidé po eóny času zotročeni a energeticky otupeni archony a
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dalšími temnými zlými entitami, jak to vysvětlila Amora ve svých dvou
posledních publikacích:

 Energetické Pozadí Našeho Povolání k Vědomí
 Povolání k Vědomí!

Doporučuji všem čtenářům, aby si tyto energetické zprávy Amory ještě
jednou pozorně přečetli ve světle dodatečných informací, které jsem
uvedl výše, aby přesně věděli, co se stane poté, co v srpnu projdeme Lví
branou a jak se to podařilo.)
Toho je dosaženo vybudováním destruktivního zasahování mezi
vibracemi vyšších frekvencí astrálních sfér a nízkofrekvenčními
vibracemi specifických úzkostných vzorců v inkarnované osobnosti,
která vede k jejich vyhasnutí. Během tohoto očistného procesu jsou
obavy mentálně vnímány inkarnovanou osobností jako vnitřní vlastnosti
jejího bytí. Proto je tento proces tak obtížný a náročný.
Takové vlny se během LBP objevují pravidelně. S trochou cviku lze
přesně určit příslušný vzorec strachu, který se uvolňuje, a jeho lokalizaci
v těle. Dočasně člověk prožívá vzorec strachu jako součást své psychiky,
než je vymazán. Právě v takových chvílích je klíčové se od povrchního
vnímání strachu, které může být velmi nepříjemné, psychicky
distancovat a nevykládat si ho jako součást své bytosti a neupadat do
deprese. V takové situaci jsou velmi užitečná určitá jednoduchá dechová
cvičení, která pomáhají lépe snášet nepříjemný pocit úzkosti.
Na začátku LBP mohou tyto vlny trvat několik týdnů, ke konci se jejich
trvání snižuje na maximálně jeden-dva dny, zatímco jejich frekvence a
intenzita se výrazně zvyšuje. Povrchnost a pomíjivost těchto pocitů je
stále zřetelnější, protože energetické spojení mezi duší a myslí je nyní
široce otevřené a hladce funguje.
Tato pozitivní zpětná vazba mezi myslí a duší hraje ústřední roli při
redukci strachu během LBP a je dokonce zmíněna v Bibli: "Kdo má,
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tomu bude dáno více a bude mít hojnost. Kdo nemá, tomu bude odňato
i to, co má." V případě, že někdo nemá, bude mu odňato i to, co má.
(Matouš 13,12). Ježíš však již napomenutím svých učedníků vymezuje
skupinu osvícených lidí, kteří budou mít z tohoto procesu prospěch:
"Neboť vám (Starým duším) je dáno poznat tajemství nebeského
království, ale jim (Mladým a Dětským duším) to dáno není". (Matouš
13,11).
Proto nestačí jen povrchně změnit přesvědčení, ale je třeba zachovat
staré vzorce chování, které jsou velmi tvrdé a odolné. Toto chování je
oblíbené zejména u mnoha Mladých duší a lze je překonat až ke konci
inkarnačního cyklu po mnoha bolestných zkušenostech. Je třeba si stále
uvědomovat dialektickou trojici, která buduje jednotu - myšlení jednání - zkoumání důsledků před dalším jednáním - a kriticky
analyzovat výsledky.
Tento silový výkon úspěšně zvládají pouze Staré duše, protože se během
své dlouhé inkarnační zkušenosti naučily vypořádat se svými strachy a
distancovat se od nich. Pro Mladé duše, které v současné době obývají
většinu Země, se tedy něco změní pouze ideologicky, ale zásadní
proměny v LBP budou ušetřeny.
Mnoho Mladých duší opustí Zemi předčasně, pokud odmítnou přijmout
nadcházející změny ze strachu. Tuto zkušenost si vynahradí později.
Bible tedy obsahuje důležité odkazy na nadcházející Evoluční Skok,
pokud si správně vyložíme její výroky, například proroctví o osudovém
rozdělení lidstva v této mimořádně zranitelné fázi jeho vývoje (Matouš
24, 40-41).
Blížící se světová hospodářská krize představuje širší rámec podmínek, v
nichž se může odehrávat tento vnitřně-duševní proces snižování
úzkosti, který umožňuje zrychlenou evoluci lidského druhu. Cílem je
transformace biologického těla v krystalické světelné tělo a rozšíření
omezeného lidského vědomí na všezahrnující vědomí 7F-tvůrčích sfér.
Člověk se stane transgalaktickým druhem a může pobývat jak v
astrálních sférách, tak v 3D časoprostoru. Je osvobozen od omezení
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časoprostoru - odtud pojem transliminální (neomezené) duše. V
konvenčním smyslu se člověk stává Bohem.
Může být z hlediska dnešního lidstva větší proměna než tato? Koho by
skutečně znepokojilo, kdyby tato proměna vedla k významným
genetickým a fyzickým změnám, například k rozvoji nových nervových
spojení v levé mozkové hemisféře, které umožní telepatii a učiní přítrž
dnešní objevitelské vědě?
Když mluvíme o Procesu Světelného Těla a Evolučním Skoku lidstva,
nesmíme ztrácet ze zřetele pozemskou realitu. Ta je, jak již bylo
zmíněno, produktem kolektivních lidských přesvědčení a různých
zastaralých doktrín politické, náboženské, kulturní a ekonomické
povahy. Ty tvoří energetické prostředí, v němž se inkarnovaná osobnost
vyvíjí a zraje.
Tomuto prostředí se musí přizpůsobovat od nejútlejšího dětství a
vstřebávat strachem zatížené vzorce chování nejprve v rodině, později ve
škole a v zaměstnání, pokud chce přežít. Ty se stávají druhou
přirozeností všech lidí, ačkoli nepatří k jejich duševní podstatě.
Osobnost takříkajíc plave v moři kolektivních předsudků, přesvědčení,
podmínek, zákazů a dogmat spojených se strachem, kterým se nemůže
vyhnout a z intelektuálního hlediska se jim může jen velmi málo bránit,
protože to neumí jinak, pokud se nestane nezávislým myslitelem a
filozofem, což je v současné společnosti ještě vzácnější než diamanty. V
tom vidíme dilema každé pozemské inkarnace. Na rozdíl od 7F-tvůrčích
sfér, kde se myšlenky okamžitě formují a projevují, se každá změna v 3D
časoprostoru, která se také nejprve objeví jako myšlenka, zhmotňuje
velmi pomalu. 3D-skutečnost se proto proměňuje velmi pomalu a
inkarnovaná osobnost potřebuje obrovské vnitřní duševní síly, aby toto
"časové zpoždění" při realizaci svých myšlenek překonala.
Tato setrvačnost je látkou, z níž je utkána většina lidských tragédií a
selhání. A přesto se tato pomalá realita musí rozhodně změnit, neboť
duše během svého inkarnačního cyklu usilují o evoluci, které mohou
dosáhnout pouze tehdy, pokud se budou vyvíjet i pozemské podmínky.
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V nové Gnózi jsem uvedl, že Evoluční Skok lidstva představuje přechod
velké vlny aktuálně inkarnovaných Mladých duší do cyklu Zralé duše.
Zralé Duše potřebují ke svému rozvoji jiné společenské podmínky, než
jaké v současnosti panují, neboť ty odpovídají omezeným potřebám
Mladých Duší.
Z tohoto nadřazeného hlediska je nadcházející světová hospodářská
krize pouze jedním dílkem mozaiky Evolučního Skoku lidstva; z
pozemského hlediska se však stane milníkem v dějinách. Znovu opakuji:
Evoluční Skok lidstva by mohl nastat i bez světové hospodářské krize.
Vzhledem k současnému duchovnímu stavu lidstva je však
nevyhnutelný. Proč?
V současné době neexistuje ve společnosti žádná významná síla, která by
byla schopna na základě bezvadných duchovních principů vážně
zpochybnit současné, zdánlivě nehybné formy mezilidských vztahů
zatížených strachem a měla odvahu a prozíravost navrhnout a
uskutečnit radikálně nové společenské podmínky vyznačující se láskou,
porozuměním a poznáním. Příčina této mentální, psychické a fyzické
blokády spočívá výhradně v individuální a kolektivní struktuře strachu
lidí, která je nutí lpět na pochybných zastaralých materiálních
výdobytcích.
Kojenecké, Dětské a Mladé duše, které tvoří asi 80 % světové populace,
si utvářely dnešní společnost podle svých omezených potřeb plných
strachu a dobrovolně se jich nevzdají. Kvůli své duchovní nevědomosti
založené na strachu nejsou schopny o svých obavách přemýšlet, protože
se jimi ve svém myšlení a chování řídí nevědomě, kvazi-automaticky.
Strachy Mladých duší se staly jejich Pavlovským podmiňováním.
Protože ani netuší, že se bojí a jednají na základě toho, nemá smysl s
takovými lidmi mluvit o jejich strachu, který omezuje jejich pohled na
svět: jsou vůči takovému rozhovoru naprosto odmítaví.
Stejně tak netuší, že jsou v podstatě nevědomí. Koneckonců, vnější svět
začali dobývat teprve před několika inkarnacemi a jsou natolik zaujatí a
spokojení se svými domnělými úspěchy v manipulaci s lidmi a hmotou,
že by se tohoto, v jejich očích jedinečného, pokroku nikdy dobrovolně
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nevzdali. Z tohoto důvodu nevidí potřebu bourat společenské struktury
strachu, které si během několika staletí vybudovali a na které jsou tak
pyšní.
Dospělé duše, které tvoří asi 20 % světové populace, se s těmito poměry
smířily, ať už v dobrém, nebo ve zlém, a tiše bojují se svým strachem,
který prožívají jménem Mladých duší. Vyčítají si, že se tak špatně
přizpůsobují společenským podmínkám Mladých duší a společensky
nevycházejí. Jen málo Zralých duší si totiž v současné inkarnaci zvolilo
vlivný nebo úspěšný životopis, protože dobře vědí, že systém se dříve či
později zhroutí a že pro ně bude výhodné nebýt v blízkosti hromady
sutin, až dojde k Evolučnímu Skoku. Pozemské osobnosti bohužel o
těchto prozíravých plánech svých duší vědí jen velmi málo a život jim
připadá velmi obtížný.
Těch několik Starých duší, které se v současné době inkarnovaly, se
zabývá především ezoterickými úkoly, jako je channeling a podobně. Žijí
na okraji společnosti a nemají na ni žádný přímý vliv, ale tím spíše na
úrovni svých duší, protože jsou to právě ony, kdo řídí proces vzestupu a
pomáhají lidstvu, aby se také posunulo na vyšší frekvenční úrovně.
Některé velmi staré duše, které jsou na konci svého inkarnačního cyklu,
jsou plně v LBP, což je nesmírně vyčerpávající, a nemají sílu zapojovat se
do vnějších společenských aktivit; místo toho vykonávají
transpersonální světelnou práci ve prospěch Gaii a lidstva, a to dokonce
na transgalaktické úrovni společně s vysoce vyvinutými odosobněnými
dušemi a entitami z astrálních sfér a Zdroje. Nic z toho není zbytku
lidstva známo.

Přečtěte si: Kapitola V. Inkarnační cyklus duše

Z tohoto důvodu musí být nejprve zničeny materiální a společenské
podmínky, které na Zemi nacházíme na počátku třetího tisíciletí, aby
lidé zakusili svou nezávislost na materiálních podmínkách a zároveň
poznali svou energetickou soběstačnost jako vtělená nesmrtelná duše.
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Toto zničení současného hmotného světa nelze provést v rámci
společnosti, protože by nikdy nemohlo být tak radikální, jak by bylo
nutné k účinnému snížení strachu lidí. Proto se stává projektem 7Ftvůrčích sfér a to i proto, že v tomto procesu je kolektivní amnézie
jednou provždy zrušena a lidstvo vstupuje do kvalitativně nové fáze
pozemské existence.

*
Světová hospodářská krize, plánovaná a řízená astrálními světy, má za
úkol zničit staré struktury strachu a nevědomosti a připravit půdu pro
pravou lásku a poznání bez strachu. Plán velké ekonomické krize v
současném čase konce již dlouho existuje v 7F-tvůrčích sférách. Proto
bylo snadné vložit jej jako zakódované poselství do mnoha "svatých"
knih. Skutečnost, že nejdůležitější ekonomický faktor světové
hospodářské krize, světová inflace, působí již několik století, dokazuje,
že krize byla dušemi připravena již dávno.
Každá inkarnovaná duše nejrychleji roste a rozvíjí se ve společenské
krizi, která s sebou přináší velké existenční výzvy. Mnohé války,
migrace,
hladomorů a krizí ve 20. století svědčí o zrychleném růstu populace duší
na Zemi v předvečer Evolučního Skoku.
V nadcházející krizi budou lidé nuceni vědomě rozpoznat mnohé
manipulace, kterým v dnešní společnosti čelí, stejně jako Němci
dokázali prohlédnout zavrženíhodnost nacistického režimu až po jeho
porážce, ačkoli k tomu měli dostatek příležitostí již dříve, ale měli takový
strach, že se odmítli bezpodmínečně podívat pravdě do očí.
Podobně jako Němci po druhé světové válce se všichni lidé budou brzy
cítit zrazeni svými vůdci, ačkoli ve skutečnosti jde o sebeklam mas. S
rozhořčením odmítnou mnohotvárné a drzé manipulace a podvody
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Mladých duší (a jejich zlých pohlavárů z bývalé PTB), kteří sedí u pák
moci. Kolektivní hněv je mocným faktorem společenské transformace.
Lidé tak získají zpět svou ztracenou důstojnost. Především si uvědomí,
že jsou Duchem: Nesmrtelné duše, které se dočasně a dobrovolně
inkarnují na Zemi, aby ve stavu amnézie prozkoumaly podmínky 3D
časoprostoru a získaly nové zkušenosti. To je skutečný gnostický úkol
parusie, která nastane souběžně s ekonomickou krizí a v těsné
souvislosti s ní.
Tato Největší krize je ztělesněním tvůrčí destrukce založené na
následujícím principu: malá destrukce přináší malou změnu, velká
destrukce přináší velkou konzervaci. Tento zdánlivý paradox odhaluje
věčně platnou pravdu: teprve když se hodně zničí, může se zvednout
závoj duchovního zkreslení, aby člověk poznal svou pravou podstatu - to,
čím vždy byl, ale na co dlouho zapomínal: Je to nesmrtelná duše, Bůh v
procesu stávání se, který hledá svou trojrozměrnou identitu.
Z velké části úplná amnézie vyvolaná strachem, v níž většina
inkarnovaných duší žije již více než 2000 let, vytvořila mnoho mylných
představ a přesvědčení, které se v průběhu dějin zhmotnily do podoby
společenských a ekonomických forem, norem a dogmat a drží lidské
myšlení v zajetí. Nejdůležitější z nich jsou stručně uvedeny:

1. Představa, že lidé jsou od sebe odděleni, a proto musí žít v neustálé
konkurenci a ve vzájemném boji, z čehož vyplývají četné války, vznik
jednotlivých konkurenčních národních států a válečné konflikty a
vytvoření údajně volného tržního hospodářství, které je plné
mocenských struktur, monopolů a vykořisťování.
Ale i rodina se stala bojištěm pohlaví, protože inkarnovaná duše
zapomněla, že ve svých předchozích inkarnacích často měnila pohlaví.
Myšlenka oddělení člověka od přírody, která je relativně nová a zcela
chybí v panteistických přírodních náboženstvích dřívějších národů,
vrcholí v chybné Darwinově evoluční doktríně. Přestože nepřinesla
jediný důkaz pro svou tezi "nejsilnější přežije" na genetické úrovni, těší
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se tato směšná doktrína, která hledá účelovou sílu evoluce v
proměnlivosti vnějších podmínek, aniž by dala odpověď na otázku, kdo
tyto podmínky skutečně mění, bezvýhradně nimbu vědy a stala se
předmětem, který se vyučuje na všech školách: Nevědomost jako
masová epidemie.

2. Myšlenka, že vtělená duše může vykonávat moc nad jinou duší nebo
nad většími skupinami duší, vede k vytváření společenských
mocenských struktur na principu strachu a výlučnosti, jako jsou církve
a náboženství, tajné společnosti a tajné služby, korporátní monopoly,
ideologie, státy, konfederace států atd.
V energetickém smyslu jsou všechny představy, které obsahují
oddělenost jako prvek, N-sety. Porušují Univerzální Zákon a nastolení
racionálního pravdivého světonázoru, Weltanschauung založeného na
logicko-axiomatických kategorických systémech, jako je nová vědecká
teorie Univerzálního Zákona, podle níž se musí řídit i lidské chování, a
to všezahrnujícím a konzistentním způsobem. Myšlenky, které jsou Nsety, vytvářejí podmínku k destruktivnímu zasahování.

Přečtěte si: Kosmické Zákony Tvoření a Zničení

Protože současná "svobodná" tržní ekonomika stojí na těchto
myšlenkách, splňuje podmínku destruktivního zásahu a nese v sobě
zárodky zkázy, která se projeví jako světová hospodářská krize. Hlavní
ekonomickou podmínkou tohoto destruktivního zásahu je, jak již bylo
zmíněno, inflace peněz: V posledních staletích se nabídka peněz
celosvětově zvýšila stonásobně ve srovnání se skutečnou materiální
výrobou a následně došlo k oddělení ceny a hodnoty zboží.
(Mezitím tato světová inflace má mnohonásobně zvýšila, můj odhad je
více než 1000násobek ve srovnání se skutečnou výrobou a národním
bohatstvím, zejména během gigantických záchranných akcí a četných
QE centrálních bank po krachu v roce 2008).
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Přečtěte si: Matka Všech Bublin

Výsledkem jsou různé makroekonomické nerovnováhy, které lze
považovat za sekundární podmínky destruktivních zásahů do
ekonomické sféry. Patří k nim současný záporný obchodní deficit a
rozpočtový deficit USA (dvojí deficit), které jsou financovány výhradně
zahraničním kapitálem (zahraničními úsporami) především z Asie a
Evropy (cca 3,5 mld. dolarů denně). Současně je míra úspor v USA
nulová, zatímco soukromý dluh se v důsledku politiky nízkých
úrokových sazeb FEDu v posledních letech téměř zdvojnásobil (Když
jsem psal tuto analýzu na začátku roku 2003, byl celkový dluh USA
takříkajíc v plenkách. Mezitím se zvýšil nejméně desetinásobně, zejména
po krachu v roce 2008, který odstartoval největší krizi všech dob. Tato
diskuse však již předjímá tento krach, který začal v roce 2006/7 podvody
s rizikovými hypotékami, jichž se dopustily americké banky ve spolčení
se svými zločinnými ratingovými agenturami Moody, Fitch a Standard &
Poor).
Současně je většina amerických podniků silně zadlužena, zejména
automobilový, letecký a energetický průmysl, zatímco jejich penzijní
fondy byly manažery vydrancovány, aby opticky vylepšily zisky podniků.
Dluhy amerických podniků jsou kryty velkými podnikovými dluhopisy,
které jsou rovněž z velké části financovány zahraničním kapitálem,
ačkoli jsou již klasifikovány jako "junk bonds" (dluhopisy nejnižší
kvality, pozn. překl.).
Z tohoto důvodu je oprávněné hovořit o "čtyřnásobném deficitu"
americké ekonomiky, který je v současné době v podstatě zakryt realitní
bublinou (způsobenou podvodem s rizikovými hypotékami, který jsem
rozeznal již v roce 2003, a tedy mnohem dříve než protagonisté v tolik
známém filmu "Sázka na nejistotu"). Soukromé i veřejné dluhy jsou
zaparkovány ve vysokých cenách nemovitostí, které se vyvíjejí opačným
směrem než historicky nízké hypoteční sazby. Stejně jako "dvojí deficit"
je i americký hypoteční dluh financován převážně zahraničním
dluhovým kapitálem (přes 4000 miliard dolarů) ve formě virtuálních
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derivátových
dluhopisů
prostřednictvím
zprostředkovatelských
hypotečních pojišťoven. Ve skutečnosti tak máme co do činění s
"pětinásobným deficitem" USA (Tento obrovský dluh způsobil krach
v roce 2008, krach mnoha evropských bank, které tyto subprime
hypoteční balíčky nakoupily a nástup Největší krize všech dob, která je v
současnosti zakrývána zfalšovanými americkými statistikami.)
Úrokové sazby při refinancování zahraničních hypoték jsou navázány na
sazby amerických státních dluhopisů (jsou o několik základních bodů
vyšší), které jsou v současné době rovněž na nejnižších úrovních.
Existují vážné náznaky, že hlavní američtí poskytovatelé hypotečních
úvěrů, jako jsou Fannie Mae a Freddie Mac, jsou již dnes nelikvidní,
takže je jen otázkou času, kdy tato skutečnost vyjde najevo a oni vyhlásí
bankrot. Zkušenosti ukazují, že trvá tři až pět let, než se o skutečném
bankrotu společnosti oficiálně dozvíme. Podobná situace nastala v 80.
letech v Japonsku, což vedlo k současné vleklé recesi v této zemi a de
facto zruinovalo většinu bank.

(Na tuto prorockou předpověď, která by mi tehdy vynesla jmění, jsem
opravdu hrdý, kdybych nepohrdal finančními trhy a nestáhl se z nich už
v roce 1998 během Asijské a Ruské krize. Jak Freddie Mac, tak Fannie
Mae, které se podílely polovinou na 12 bilionovém americkém
hypotečním trhu, musely v roce 2008 na vrcholu hypoteční krize
vyhlásit bankrot a byly de facto znárodněny americkým státem. Taková
je situace i v současnosti, i když je maskována nejasnou legislativou).

Příliv dluhového kapitálu do USA ustane, až pokles kurzu dolaru zničí
průměrnou návratnost amerických investic. Protože tento výnos je již
dnes velmi nízký v důsledku politiky nízkých úrokových sazeb FEDu,
stačí k dosažení této kritické hranice relativně malé znehodnocení
dolaru. Pak kurz dolaru rychle sklouzne do sklepa.
(Ačkoli tomuto scénáři zabránila kabala banksterů v roce 2008 a pak
znovu v letech 2011 a 2013 s pomocí obřích záchranných balíčků a QE (a
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dokonce NIRP, politiky záporných úrokových sazeb, což je ekonomické
šílenství) centrálních bank, které socializovaly ztráty a učinily nejbohatší
ještě bohatšími, světový ekonomický krach je stále platný a
nevyhnutelný a může k němu dojít klidně i v průběhu letošního roku
2019 a
jistě i poté. Přečtěte si také všechny články v sekci "Ekonomický kolaps"
na tomto webu, abyste získali historický pohled na tuto od roku 2008
probíhající krizi, která byla vyššími sférami na těchto vzestupných
časových liniích pozastavena na dobu parusie, zatímco na všech nižších
časových liniích, které od června 2013 v procesu planetárního vzestupu
oddělujeme, k ní došlo již mnohokrát).
Vzhledem k tomu, že dolar může být vůči euru a jenu v podstatě
devalvován a že tyto světové měny se podílejí především na financování
pětinásobného deficitu USA, je jen otázkou času, kdy příliv peněz z
Evropy a Asie do USA ustane a země se stane nesolventní.

(Aby se tomuto případu zabránilo, zločinecká vláda USA a deep state
zahájily sérii válek a povstání (arabské jaro) na Blízkém východě a v
Jižní Africe, aby zachovaly dolar jako bezpečnou měnu. Na počátku roku
2003, kdy jsem psal tuto esej, nebyla tato ohavná politika USA
explicitně viditelná a byl jsem jediný, kdo ji takto jasně vnímal, ačkoli
ohavné válečné plány neokonzervativců již existovaly, jak potvrzuje
generál Wesley Clark v tomto historickém rozhovoru, který byl poprvé
publikován v roce 2007):

Tato masivní zadluženost americké ekonomiky vůči cizím zemím vedla k
extrémně pokřivenému vývoji světové ekonomiky a neponechává
třetímu světu žádnou spravedlivou šanci na samostatný rozvoj.

Místo toho pravidelně pozorujeme krize a devalvace národních měn v
důsledku hyperinflace, např. v několika asijských zemích, Rusku,
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Jugoslávii, Turecku, Argentině, v mnoha zemích třetího světa jako
Zimbabwe, ale také v bývalém východním bloku. Ty představují lokální
destruktivní zásahy na finanční úrovni. Kolejnicí, po níž se tento
nerovnoměrný vývoj přepravuje, je dolar jako světová měna (65 %
celkové světové peněžní zásoby) a hlavní příčina světové inflace.
Touto nerovnováhou však trpí i nejvýznamnější finančníci Američanů,
Evropy a Japonska (Čína přišla až později): Tyto země se z recese
nedostanou, protože převádějí své peněžní přebytky do USA, místo aby
je použily na podporu vlastní ekonomiky. Tato recese je nepochopitelná
a staví na hlavu Keynesiánskou makroteorii, uvážíme-li, že peněžní
zásoba v Evropě a Japonsku roste o 8-10 % ročně, takže finanční trhy
jsou doslova zaplaveny likvidními aktivy. To vysvětluje dočasné oživení
evropských akciových trhů na počátku tohoto roku (2003) při absenci
hospodářského růstu. Mezinárodní akciové indexy se tak řídí vnitřní
logikou "dvojitého dna" a po tomto krátkodobém přechodném vrcholu
spadnou do bezedna (viz graf níže).
(To se stalo v letech 2002/2003 a pak znovu v letech 2008/2009. Další
geniální předpověď, která by mi vydělala jmění, jak ukazuje tento graf
níže. Na akciových trzích lze zbohatnout pouze v přelomových
okamžicích býčího nebo medvědího trhu. Vyvinul jsem novou grafickotechnickou analýzu založenou na nové matematické teorii Univerzálního
Zákona, která mi umožnila takto přesné předpovědi. Později finanční
trhy ovládli robotičtí obchodníci a oddělili je od reálné ekonomiky tím,
že je denně falšovali, takže už nejsou možné žádné konkrétní
předpovědi, kromě oznámení nevyhnutelnosti poslední největší světové
ekonomické krize na základě analýzy v této eseji, která podle mého
odhadu začne v tomto roce 2019 a ovládne život lidstva v několika
následujících letech poté, co vzestoupíme).
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Zatímco USA přitahují zahraniční kapitál jako magnet staré zvyky,
průmyslová výroba v této zemi neustále klesá. USA ztrácejí miliony
pracovních míst v průmyslu ve prospěch zahraničí, především Číny a
dalších asijských zemí. Současné dočasné oživení americké ekonomiky
se týká pouze neproduktivního terciárního sektoru, který tvoří 75 %
HDP a roste pouze na dluh díky bezprecedentnímu snížení daní a
zadlužení státu.
Toto falešné zotavení je experty zveličováno pomocí zfalšovaných
amerických statistik, například o pohádkovém růstu efektivity výroby,
které neberou v úvahu skutečnou inflaci, protože vládnoucí kabala
nechce odhalit děsivá fakta. Z tohoto důvodu se tolik citovaná naděje na
oživení amerického vývozu ukáže jako krutá iluze založená na slabém
dolaru, protože USA nevyrábějí žádné zboží, které by mohly navíc
vyvážet (pozn. 3).
Služby terciárního sektoru jsou šité na míru výhradně domácímu trhu a
v podstatě plní funkci lákání zahraničního kapitálu do země vymýšlením
různých fiktivních finančních produktů, jimiž v konečném důsledku
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financují marnotratný životní styl Američanů na úkor zahraničních
úspor.
Aby tuto skutečnost zakryli, odborníci svorně vychvalují americkou
spotřebu jako motor světové ekonomiky. Je přesvědčivé, že tyto
neproduktivní finanční cykly splňují podmínku destruktivních zásahů
do ekonomiky a jsou hlavním faktorem hrozící světové hospodářské
krize. Těmito aspekty jsem se podrobně zabýval ve své knize o nové
ekonomické teorii Univerzálního Zákona.
Poslední vývoj ukazuje dilema, před kterým Američané stojí. Zatímco
Greenspan maluje na zeď strašidlo deflace (2003), aby odvedl pozornost
od mezinárodní inflace dolaru jako světové měny, vypisuje si zároveň
bianko šek na posílení státního peněžního tisku. Těmito čerstvě
natištěnými bezcennými zelenými bankovkami hodlá zaplatit
pětinásobný deficit USA vůči zahraničí, protože moc dobře ví, že domácí
průmysl nebude nikdy schopen tento deficit splatit prostřednictvím
exportních přebytků (čtěte zde).
Zároveň Americký Prezident (Bush) nezvykle ostře vyzývá Čínu, aby
revalvovala svou měnu vůči dolaru v době, kdy Japonská národní banka
dosáhla hranice svých možností a téměř kapitulovala, aby uměle
udržovala vysoký kurz dolaru nákupem amerických dluhopisů na jeho
podporu. Pokud by Čína revalvovala svou měnu, musela by například
přestat investovat své exportní přebytky, které byly v roce 2003 stejně
velké jako americký deficit zahraničního obchodu, tedy 450 miliard
dolarů, převážně v amerických dolarech, do amerických státních
dluhopisů, protože by to tuto obrovskou zemi jen poškodilo. Náhle by
znehodnotila své rostoucí národní dolarové rezervy. V takovém případě
by Čína musela přestat financovat americký deficit a místo toho by své
přebytečné peníze investovala do eur a jenů, což by krizi v USA jen
prohloubilo.
Pokud by zároveň Japonci přestali dolar podporovat kvůli problémům s
likviditou a rozhodli by se dokonce pro menší zlo - stáhli by své obrovské
investice z USA, aby zachránili, co se ještě zachránit dá, pak by se USA
de facto dostaly do platební neschopnosti a kurz dolaru by se propadl do
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propasti. Výskyt tohoto scénáře je "jistý jako Amen v kostele" (oblíbené
německé rčení) a rozhodujícím způsobem ovlivní druhou polovinu
prvního desetiletí třetího tisíciletí.
(Tento scénář byl na všech vzestupných časových liniích pro současný
Čas konce odložen, protože lidstvo ještě nebylo připraveno na světovou
hospodářskou krizi, která nastane současně s naším vzestupem, zatímco
na všech nižších časových liniích se odehrál jako nejhorší možný scénář
a vedl k ustavení NWO. Protože se neustále bilokalizujeme do mnoha
časových linií, navštívili jsme takové nižší časové linie, kde byl NWO
ustaven, a o svých zkušenostech jsme informovali na těchto webových
stránkách).
Pětinásobný deficit USA je tedy hlavním skrývajícím se košem světové
inflace, která je převážně dolarovou inflací. Ve chvíli, kdy šek ze
zahraničí nedorazí, Američané už nebudou moci svůj pětinásobný deficit
financovat a budou na mizině.
Protože národní stát nezná bankrot, projeví se platební neschopnost
amerického dolaru a amerického státu následovně: Nejprve praskne
bublina na trhu s nemovitostmi, stejně jako od roku 2000 praskla
bublina na akciovém trhu (bublina podvodných subprime hypoték
skutečně praskla v letech 2007/8). Americké akciové trhy, které se
mezitím vzpamatovaly, začnou dvojitě klesat, až skončí krachem, viz
graf výše.
(Nebýt obrovské finanční pomoci bankám a bohatým, tento scénář,
který jsem předpověděl na začátku roku 2003, by s jistotou nastal. Ve
skutečnosti k němu došlo na všech sestupných časových osách po roce
2008. Na těchto vzestupných časových liniích byl pouze odložen,
protože svět ekonomická krize musela časově koincidovat s naším
vzestupem, který zabrání nastolení NWO, který byl nastolen na většině
nižších sestupných 3D Zemí.
Tyto poznámky z července 2019 překlenují období 16 let procesu
vzestupu Gaii a lidstva a mají čtenářům poskytnout důvěrné pohledy do
složité dramaturgie vyšších sfér, které lze správně pochopit pouze na
základě hlubokého porozumění tomu, že žijeme v multidimenzionálním
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světě a že existuje mnoho Zemí, časových linií a paralelních realit a že
lineární čas je iluze. To je hlavním motivem všech mých spisů, protože
pouze jedinci, kteří si vyvinou tento abstraktní pohled, se mohou stát
skutečnými Gnostiky a navázat jasné spojení se svou duší, aby mohli v
blízké budoucnosti případně vzestoupit).

Odliv dluhového kapitálu z USA vyvolá rychlý pokles kurzu dolaru.
Všechny zahraniční investice v USA budou muset být dříve či později
odepsány, přičemž nejvíce postiženy budou Evropa a Asie, zejména
Japonsko a Čína. Ty se také ocitnou ve víru světové hospodářské krize,
která začne jako finanční krize, než se rozšíří a zasáhne výrobní sektor.
S pádem dolaru se zhroutí americký trh a s ním i celosvětový obchod,
který je tažen především americkým trhem. Nastane celosvětová a
dlouhodobá deprese (Začala v roce 2008 a stále trvá). Světová
ekonomika se nyní nachází na křižovatce. Přistoupí USA v této fázi na
reformu dolaru a omezení množství dolarů v oběhu podle skutečné
výkonnosti domácího průmyslu, nebo tento nezbytný krok odmítnou
kvůli mocenské politice? V prvním případě bude krize krátkodobá, v
opačném případě, což se po zvážení současné politické situace v USA zdá
pravděpodobnější, se krize prodlouží a prohloubí.
Američané nakonec nemají jinou možnost než provést dolarovou
reformu ve vlastním zájmu. Po tomto kroku USA rázem ztratí své
mocenské postavení ve světě a smrsknou se na běžný průměrný stav
odpovídající počtu obyvatel, jako je Rusko, Japonsko nebo dokonce
Brazílie.
Pod výše popsanou makroúrovní existuje řada faktorů a
neproduktivních cyklů, které způsobí a vyvolají globální hospodářskou
krizi. Jejich souběžné působení lze jen velmi nedostatečně reprodukovat
popisným slovním podáním, které musí nevyhnutelně zůstat sekvenční.
Zejména potencionální působení mnoha procesů, které probíhají
současně a překrývají se (časoprostor se skládá ze překrývajících se vln)
a splňují podmínku destruktivního zásahu. V tomto ohledu se člověk
musí spolehnout na vlastní intuici, aby identifikoval převládající
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tendence a zlomové linie, které se skrývají za matoucím množstvím
ekonomických dat. V zásadě mají všechny neproduktivní cykly a
destruktivní faktory v ekonomice jeden a tentýž zdroj - světovou
inflaci. Z tohoto důvodu mají převážně finanční povahu, jako jsou
banky, fondy, burzy apod.
Tyto instituce jsou výsledkem kolektivní i individuální lidské
chamtivosti, která se historicky zhmotnila v různých formách financí.
Podrobně jsem se těmito strukturami zabýval ve své knize o ekonomické
teorii Univerzálního Zákona a v sekci "Ekonomický kolaps" na těchto
webových stránkách, takže se jimi zde nebudu zabývat. Nakonec je
jedno, která vnější událost krizi vyvolá, protože všechny cesty vedou k
pádu této nové Říše zla.
Lze předpokládat, že světovou hospodářskou krizi vyvolá zpráva o
vzestupu první transliminální duše. Tato v Bibli ohlášená parusie
úzce souvisí s nadcházející krizí. Obě klíčové události mocně posunou
poznávací vývoj lidstva.
Na rozdíl od parusie, jejíž jedinečnost v krátké době šokuje celý svět (s
výjimkou několika nadšených duší), nezůstane světová hospodářská
krize ojedinělou událostí. Spíše proběhne v několika fázích a bude
dominovat prvním desetiletím třetího tisíciletí. Důležité informace o
vnitřně-mentální dynamice a vzájemných vztazích, které stojí za
světovou hospodářskou krizí a parusií, lze v programové, ale bohužel
příliš kryptické podobě nalézt ve 2. Pavlově listu Tesalonickým (pozn.
4).
Nové Gnostické poznání, které se s prvním vzestupem inkarnované duše
rozšíří jako požár a bude katalyzátorem světové hospodářské krize,
povede k následujícím důležitým poznatkům:

1. Všechny inkarnované duše jsou součástí Všeho-Co-Jest a nikdy se od
něj ve skutečnosti neoddělily. Všechny mezilidské vztahy jsou
kolektivními hrami rolí, které jsou pečlivě naplánovány v astrálních
sférách a tvůrčím způsobem realizovány ve 3D časoprostoru Země.
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Přátelé a nepřátelé, vrazi a oběti jsou nerozluční bratři a sestry duší,
kteří mohou podle svých přání a potřeb jednou přijmout roli zářivého
vítěze a příště roli podlého zrádce. V každé inkarnované duši je tedy
Ježíš a Jidáš zároveň.

2. Poznání jednoty všech živých bytostí a nezničitelnosti duše a
osobnostní struktury její inkarnace není slučitelné se současnými
společenskými a ekonomickými strukturami strachu, který je v podstatě
strachem z biologické smrti. Především se však nedá smířit se
současným chováním většiny lidí. Proto je třeba je zásadně změnit.

Inkarnovaný fragment duše ve stavu amnézie a zdánlivé oddělenosti od
Zdroje může rozšířit vědomí pozemské osobnosti prostřednictvím
zážitků radostné či smutné povahy, stejně jako prostřednictvím
vnitřních vhledů. Zkušenost vede k vhledu a včasný vhled ušetří
zbytečné negativní zkušenosti. Vhledy získané nyní ovlivňují budoucí
zkušenosti současné inkarnace i budoucí inkarnace duše. Nejprve
přichází myšlení, pak zkušenost. Zkušenost je vždy funkcí vnitřního
poznání.
Z tohoto důvodu je oprávněné říci, že každá inkarnovaná duše si vytváří
své vlastní zkušenosti. Každé jednotlivé lidské vědomí může v zásadě
dosáhnout plného vědomí duše: Je mu vždy k dispozici jako potenciál.
Jenže většina lidí na to zapomněla.
Zmenšení amnézie může být zahájeno a účinně podpořeno vnějším
gnostickým učením, jako je nová teorie Univerzálního Zákona. Nová
teorie je především úvodem do správného logického myšlení a jednání.
Proto nejen zásadně změní myšlení lidí, ale nevyhnutelně ovlivní i jejich
budoucí zkušenosti a vztahy.
Jak jsme však již viděli, člověk je víc než jen mysl - je to psychika i tělo.
Pocity a tělesnost je třeba prožívat a zakoušet. Jako energetické jevy
mohou rozvíjet své funkce a účinky pouze v rámci mezilidských vztahů.
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Člověk si může pocity a tělesné aktivity vymýšlet, například v umění a
literatuře, ale mají jinou kvalitu a intenzitu než ty, které jsou přímo
prožívané. Která oblast nabízí více příležitostí ke zkoumání tělesných
emocí a způsobu působení než ekonomické vztahy, které osudově
poutají vtělenou osobnost?
Moderní kolektivní tragikomedie Evolučního Skoku nebude ani čistě
známá jako ve starověku, ani společensko-politická jako ve Středověku,
Renesanci a Osvícenství. Bude mít převážně ekonomicko-peněžní
charakter a povede především k pádu národního státu a jeho
zprostředkujících struktur. To je skutečná funkce nadcházející globální
hospodářské krize.
Z toho vyplývá, že ekonomický rozvoj nelze oddělit od dynamiky vnitřní
duše 7F-tvůrčích sfér, protože tvoří jednotu. Konvenční pohled
ekonomických odborníků však astrální dimenzi zcela ignoruje, protože
to vyžaduje materialistické dogma dnešní vědy.
"Ekonomičtí mudrci" jsou tak slepí k hrozící ekonomické krizi a brzy
zmutují v "ekonomické sirotky". Stačí se podívat na současnou
ekonomickou debatu v médiích, aby se o tom člověk přesvědčil. Nikde
nenajdeme solidní a konzistentní makroekonomickou analýzu světové
inflace; problém nevidíme ani navzdory desítkám nositelů Nobelovy
ceny za finance. Stejně tak se nikde seriózně nediskutuje o důsledcích
pětinásobného deficitu USA. Ve společnosti se šíří tísnivé pokrytectví je výrazem obav expertů být poslem špatných zpráv. V současném
lidstvu se projevuje palčivý nedostatek inteligence, znalostí a poctivosti.
Tato kolektivní slepota odborníků je však takto zamýšlena, neboť vede k
naprostému zmatku, jakmile krize vypukne.
Nejprve přichází klamání a pak frustrace. Nic nepodporuje myšlení
tolik jako dočasná dezorientace, která pak vede k orientaci a většímu
uvědomění. Astrálním symbolem pro zhmotnění transformace je oheň
a pro následný mentální zmatek - popel, z něhož se vynoří nové,
rozuzlení, jako "Fénix z popela".
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Přečtěte si: Concordia ex conflictione – Harmonie Skrze
Konflikt

Není proto náhodou, že počet požárů a jejich následků v západním světě
v posledních letech výrazně vzrostl. Zároveň tyto přírodní katastrofy
podporují globální hospodářskou krizi, stejně jako útok na Světové
obchodní centrum prohloubil a odhalil existující recesi posledních let.
Obavy z velkých přírodních katastrof, jak je prorokovali různí proroci
pro Konečný čas, jsou však neopodstatněné, protože skutečný kolaps se
odehraje na ekonomické úrovni a znamení pro něj jsou zcela jasná:
nevyžadují výrazný prorocký dar. Jsou důsledkem chybného
kapitalistického vývoje v posledních 200 letech.
Například už v roce 1996 jsem v analýze sociálních důsledků objevu
Univerzálního Zákona napsal, že národní stát kapitalistického
charakteru s jeho hlavními pilíři, zdravotnictvím, penzijním systémem a
státní pokladnou, se brzy zhroutí, a byl jsem obviněn z malování čerta na
zeď.
Dnes jsme svědky jejich nezadržitelného zhroucení navzdory různým
kosmetickým opatřením politiků. Dnešní lidé v podstatě nechtějí slyšet
špatné zprávy, protože podle jejich strachem nabitého výkladu je
"špatnou zprávou" vše, co vede k destrukci stávajících struktur. Tímto
způsobem nedokážou rozpoznat Tvořivost, která je vlastní každé
destrukci, a proč je destrukce předpokladem skutečné evoluce. Bez
destruktivních zásahů nemůže existovat všeobjímající harmonie - ani na
zemi, ani v astrálních sférách.

*
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Kromě výše uvedených ekonomických a finančních příčin existují i
konkrétní důvody, proč musí současný hospodářský řád zaniknout. Ty
jsou založeny na několika průkopnických objevech a vynálezech
učiněných v 19. století nebo na počátku 20. století. Patří k nim
především vývoj parního stroje, spalovacího motoru a generátorů
střídavého proudu. Jako energetické stroje hrají dodnes rozhodující roli
v průmyslové výrobě a dopravě. Jsou založeny na spalování fosilní
energie nebo na přeměně elektromagnetické energie na mechanickou
práci, přičemž koeficienty dostupné energie jako efektivní práce jsou v
důsledku tření a tepelného záření (fotonového vyzařování) poměrně
nízké. Veškerý pozdější vývoj je pouze úpravou a zdokonalením těchto
základních vynálezů. Internet také nemá žádnou hodnotu, pokud dojde
k výpadku proudu, jak se nedávno působivě ukázalo v USA, Anglii,
Švédsku a Itálii.
Ve 20. století byla jako nový zdroj vyvinuta pouze jaderná energie, ale
existující nevyřešené problémy s využíváním této formy energie hovoří
samy za sebe a vedly většinu průmyslově vyspělých zemí k tomu, že se
jaderné energie vzdaly.
Jak je vidět, dnešní průmysl pracuje převážně se zastaralými
technologiemi, které hluboce ničí životní prostředí a neumožňují
skutečný pokrok. Celý průmyslový vývoj posledních 200 let je tak po
určitou dobu pouhou předehrou - přípravou na nepředstavitelný přenos
technologií, který bude zahájen po Evolučním Skoku z astrálních sfér na
Zemi.
V průběhu Evolučního Skoku lidstva a vzestupu některých jedinců se
technologická situace na Zemi zásadně změní. Tito Nanebevzatí
Mistři budou mít neomezený přístup k nejrůznějším technologiím
vyvinutým a uloženým v 7F-tvůrčích sférách a v krátké době je zavedou
na Zemi, aniž by zahltili zbytek inkarnované populace.

Přečtěte si: Novinky z Nové 5D Země
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Není pochyb o tom, že budou využity nové volné zdroje energie, které si
dnes neumíme představit. Problémem byla vždy dostupnost využitelné
energie, nikoli její nedostatek, jak se v současnosti mylně obáváme nebo
jak je záměrně podsouváno, protože všechno je energie.
V minulosti se takové informace podávaly formou inspirace a výsledků
výzkumu, aby se udrželo zdání kolektivní amnézie. Tesla, vynálezce
generátorů střídavého proudu a kmotr celoplošného zásobování
elektrickou energií, jímž začala moderní doba, byl například Starou duší,
masivně inspirovanou 7F-tvůrčími sférami, která o existenci těchto sfér
přesně věděla.
Tento skrytý způsob předávání technologických informací již v
budoucnu nebude nutný. Tímto způsobem se zásadně změní i globální
výzkum a vývoj (R&D).
Informace o nových astrálních technologiích budou telepaticky
předávány Nanebevzatými mistry ostatním spřízněným duším a
následně zaznamenávány. Tyto znalosti budou nezištně zpřístupněny
celému lidstvu, např. prostřednictvím internetu nebo jiné komunikační
sítě.
Následně budou zrušeny všechny patentové úřady a patentové
monopoly. Korporace starých technologií rychle vymřou jako dinosauři
a uvolní místo novým flexibilním výrobním jednotkám. Ty budou
fungovat podle nových duchovních principů ve prospěch světového
společenství.
Takové výrobní jednotky již nebudou potřebovat současné peníze jako
investiční prostředek. Místo toho budou fungovat na principu
jednoduchého, transparentního, číselného (ekonometrického)
účetního a směnného systému, který vylučuje chamtivost a zisk.

Přečtěte si: Přichází Nová Astrální Měna – Mezinárodní Vydání

295

Výroba bude založena výhradně na skutečných potřebách světové
populace, nikoli na zisku anonymních akcionářů, jak je tomu v
současnosti. Především budou zrušeny všechny mechanismy umělého
rozmnožování peněz, jako jsou úroky, dividendy, zisky z akcií,
deriváty atd., jako ekonomicky nesmyslné a eticky zavrženíhodné.
Nový ekonometrický zúčtovací systém, který nahradí peníze, nebude na
rozdíl od dnešních peněz "hodnotou sám o sobě" (viz paradox peněz v
ekonomické energologii). Bude pouze měřítkem poskytovaného
materiálního a duchovního výkonu, přičemž v popředí nebude platba, ale
hodnocení výkonu podle duchovních hledisek.
Jednoduše řečeno, už nebudou existovat idioti, jako jsou ti, kteří se v
současnosti prohánějí v televizi a oslavují svou "bohlenii" (nové slovo,
slovní hříčka s bulimií) - své kecy a la Dieter Bohlen - na veřejnosti a
pobírají za to milionové platy, zatímco náročné a odpovědné povolání
učitele je hodnoceno mnohonásobně níže. Takové extrémní úchylky už v
nové společnosti lásky nebudou existovat.

Přečtěte si: Psycho-Energetické Základy Lidské Neústupnosti

Zároveň zmizí ze scény všechny burzy, fondy, banky a další finanční
struktury, stejně jako příslušné profese, které se chovají jako paraziti.
Protože bude zrušen stát ve své současné podobě, nebudou již existovat
ani státní úředníci a politici. Celý společenský substrát neproduktivních
profesí, jako jsou státní úředníci, politici, finančníci a další trubci, kteří
mohou žít pouze z nuceného přerozdělování peněz státem v podobě daní,
zákonných důchodů, spořicích systémů atd. jednou provždy zmizí. Jako
produkty mentality Mladé duše se tyto profese již nebudou hodit do
duchovních principů nového společenského řádu. Celý hospodářský život
bude organizován láskyplně, pragmaticky a velmi efektivně a dostane
novou duchovní podobu.
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Z tohoto důvodu je nutné, aby ještě před zahájením přenosu
astrálních technologií staré finanční struktury chamtivosti odhalily
svou neefektivnost a zhroutily se v důsledku světové hospodářské krize.
Existuje tedy dialektická nutnost vzniku světové hospodářské krize,
kterou lze plně pochopit pouze z budoucího technologického vývoje
lidstva.
O novém světovém hospodářském řádu hojnosti, Zlatém věku,
který nastane po Evolučním skoku, lze napsat mnoho, ale to, co již bylo
řečeno, stačí k vysvětlení významné role blížící se světové hospodářské
krize a k odůvodnění její nezbytnosti z astrálně-energetického hlediska.
Závěrem bych chtěl čtenářům doporučit, aby tuto esej použili jako
vodítko pro svá pozorování současného vývoje a pokusili se rozpoznat
skryté směřování za zdánlivými událostmi, které falešné MSM šíří jako
zprávy.
Já zase nemohu skrývat intelektuální potěšení, s nímž sleduji přípravné
práce astrálních sfér na světové hospodářské krizi v zákulisí, ani plně
vyjádřit radostná překvapení, jimiž mě znovu a znovu obdarovávají. A to
je mnohem víc, než jsem se kdy odvážil doufat, dokud jsem si myslel, že
jsem ještě smrtelná lidská bytost.
Nekonečná kosmická Odysea věčné duše je plná extatických zážitků,
které jí umožňují růst nad sebe samu a konat zázraky. Ale to je, jak říká
Šeherezáda v Tisíci a jedné noci, nový příběh.

Poznámky pod čarou:

1. Všimněte si prosím, že Trump byl zvolen s příslibem, že omezí spirálovitě rostoucí
státní dluh USA (fiskální dluh) zděděný po Obamovi, kterého odsoudil jako
socialistu (levicového politika) oddaného utrácení a velké vládě. Místo toho Trump
během prvních tří let svého prezidentství dokonce zvýšil tempo akumulace státního
dluhu. To se podařilo velmi snadno, neboť jak demokraté, tak konzervativci se v
Kongresu každoročně dohodnou na zvýšení dluhového stropu, když na něj státní
dluh narazí dalším jedním nebo dvěma biliony dolarů vytištěnými ze vzduchu (zde),
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a zároveň se nedokážou dohodnout na investici několika miliard dolarů (méně než 1
% ročního nárůstu státního dluhu) na ochranu jižní hranice.
2. Tato diskuse také vysvětluje, proč četné manipulace mnoha ras E.T. na lidském
genomu v různých epochách vůbec neovlivnily jeho božskou šablonu, známou jako
Adam Kadmon, ale pouze zhoršily biologickou výkonnost fyzického těla a zvýšily
míru úmrtnosti, tj. zkrátily lidský život, který v minulých experimentech
prehistorických inkarnací na Zemi býval 1000 let a delší. Ke skutečné manipulaci
inkarnovaného lidského druhu došlo vkládáním nízkofrekvenčních vzorců
založených na strachu do mentálního a emocionálního těla temnými entitami z
astrální roviny a vkládáním astrálních 4D implantátů do fyzického těla, aby se
zablokoval volný tok energie duše skrze sedm tělesných čaker a lidé otupěli. Ani
tento nejodpornější zásah však nemohl zabránit vzestupu lidí, kteří jsou Božími
jiskrami.
3.Když jsem psal tyto řádky na začátku roku 2003, činil obchodní deficit USA 444
miliard dolarů. V následujících letech se obchodní deficit USA zdvojnásobil a v roce
2018 dosáhl téměř 900 miliard dolarů, zatímco dolar v prvním desetiletí 3. tisíciletí
po zavedení této nové měny 1. ledna 2002 oslabil vůči euru téměř o 50 %. Bez
ohledu na tato obecně známá fakta všichni odborníci a politici posledních 15-20 let
stále omílají jako mantru stejný smyšlený argument o údajném hospodářském
oživení, jen aby ukolébali obavy občanů z již propuknuvší poslední světové
hospodářské krize. Tato skutečnost také vysvětluje bezohlednou politiku obchodní
války, kterou Trump v současnosti vede proti zbytku světa s cílem omezit neustále
rostoucí obchodní deficit USA s Čínou, EU a dalšími průmyslovými zeměmi bezvýsledně. Přestože zvýšil obrovská cla na většinu čínského zboží, obchodní deficit
USA s Čínou nadále nezadržitelně roste, protože USA nevyrábějí nic, co by mohly do
Číny vyvážet nebo čím by mohly nahradit levný čínský dovoz. Totéž platí pro
Kanadu, Velkou Británii a mnoho dalších západních zemí s vysokým obchodním
deficitem, kde vládnoucí kabala záměrně zničila industriální základnu, aby
ožebračila obyvatelstvo a nakonec zavedla NWO. Ale v tomto cíli plně selhali na
všech vzestupných časových osách, o nichž zde píši. Tato nenapravitelná
ekonomická situace přispěje k pádu Říše zla a Trumpův slogan MAGA se ukáže jako
prázdný eufemismus - oxymóron Konce času.
4. Viz "Příchod Páně a jeho znamení" (2 Te 2).
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