Kurz Boží Vůle
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I. Všeobecné informace o sedmi kvalitách Boží Vůle
Zveme vás, abyste se připojili ke studijní skupině prostřednictvím poslechu
Orinových pásek (angl.) řady Millenium: Transformace pomocí Boží Vůle a Část II:
Jak prožít život podle vaší duše s pomocí Vůle Boží. Více informací o každé kvalitě
Vůle je vždy v patřičné sekci na www stránkách. Tam jsou též k nalezení informace
o probíhajícím studijním programu (angl.). V tomto materiálu jsou uvedeny jen
všeobecné informace.

Sedm kvalit Boží Vůle - Shrnutí.
Orin: Zvu vás k transformaci vašeho života pomocí práce s Boží Vůlí. Sedm
kvalit Boží Vůle patří k jedněm z nejmocnějších sil působících ve vesmíru. Vědomé
vtažení Boží Vůle do vašeho života vám pomůže odhalit váš nejvyšší potenciál,
rozšířit vaše vědomí, a pomoci vám tvořit v souladu Božským Plánem a nejvyšším
záměrem vašeho života.
Spojení s Boží Vůlí může otevřít váš vnitřní zrak, prohloubit vaší intuici,
odstranit omezení, osvobodit vašeho ducha z pout hmoty, a umožnit vám vytvářet
vaši budoucnost podle nejvyššího záměru. Když jste spojeni s Boží Vůlí, lépe si
uvědomujete váš nejvyšší cíl i činnosti, které naplňují záměry vaší duše v
pozemském životě. Když jste spojeni s Boží Vůlí, lépe si uvědomujete plány lidstva,
plány vaší duše i její nejvyšší záměr, Mistry i Osvícené bytosti, celek jehož jste
součástí. Bližší informace k jednotlivým kvalitám naleznete na originálních
stránkách.

Co Vůle Boží není.
Boží Vůle není určena k dosahování cílů a naplňování sobeckých potřeb a
rozhodnutí. Boží Vůle je mocná, čistá, spirituální energie, která proudí z nejvyšších
dimenzí. Když ji k sobě voláte, dojde k nesmírné infuzi spirituální energie do vašeho
života, probuzení nového vědomí a seberealizaci. Když pracujete s Boží Vůlí,
posilujete svoji vlastní vůli, stanovujete své záměry a slaďujete se s vůlí vaší duše.
Boží Vůle vnese do vaší osobnosti nové schopnosti a více síly pro uskutečnění
záměrů a cílů vaší duše. Tato práce vnese do vašeho života velké a krásné změny.

Boží Vůle urychluje váš vývoj.
Pro transformaci pomocí Boží Vůle ji musíte kontaktovat, zavolat ji k sobě a
otevřít se, abyste ji mohli přijmout. Lze ji využít pouze pro dobro a světlo. Když do
sebe Boží Vůli vtáhnete, stanete se vysílačem Boží Vůle do svého života, do života
druhých i do rostlinné, živočišné a minerální říše. Rozšiřování energií Boží Vůle
urychlí váš vlastní vývoj i vývoj druhých. I když vám může připadat, že používáte
vaší představivost, Boží Vůle k vám sestoupí, když ji zavoláte.
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Touha versus Boží Vůle
Touhu lze považovat za vaši osobní vůli. Touha vychází z pozemské úrovně
a míří směrem vzhůru. Touha, která je dostatečně silná - např. touha po duchovním
růstu a osvícení, nebo touha sloužit lidstvu, může do vašeho života vtáhnout Boží
Vůli.
Boží Vůle vychází z vyšších úrovní, sestupuje dolů a transformuje všechny
úrovně vašeho bytí a veškeré energie, se kterými přijde do styku.
Ačkoliv můžete povolat Boží Vůli do vašeho života, aby vám pomohla s
naplněním nějaké vaší osobní touhy, jakmile k vám Boží Vůle sestoupí, pozmění
vaši osobní vůli a touhy. Vaše duše chce pro váš život mnohem více, než si vaše
osobnost vůbec umí představit. To po čem toužíte se změní, jakmile se touhy vaší
osobnosti transformují působením Boží Vůle, protože pak bude vaše osobnost toužit
po tom, co bude sloužit cílům vaší duše a božskému plánu vašeho života. Boží Vůle
se jednoduše stane vaší vůlí. Budete mít pocit, že tak jste to vlastně vždycky chtěli.
Když do sebe vtáhnete Boží Vůli, budete mnohem snadněji cítit co máte
dělat a dostanete dostatek energie na zvládnutí činností, které s tím souvisí. Mnohé
změny, které vtažení Boží Vůle vytvoří, se projeví ve formě, nebo rozšíření vědomí,
které si uvědomíte až po nějaké době nebo možná vůbec ne. Jakmile lidé expandují
na novou úroveň uvědomění, většinou si nepamatují jací před tím byli a vezmou
nové vědomí tak, jak jej dostanou. Boží Vůle se jednoduše stane vaší Vůlí. Budete
mít pocit, že tak jste to vlastně vždycky chtěli.
Neočekávejte, že vás Boží Vůle "převezme" a že se najednou nebudete muset
o nic starat. Žijete na planetě svobodné vůle a učíte se, jak si volit takové věci, které
slouží vašemu vyššímu dobru. Vy jste ti, kteří musí jednat a konat podle příkazů
vašeho nitra.

Vytváření nových příležitostí s pomocí Boží Vůle
Přivoláním Boží Vůle do svého života zasejete semínka změn a evoluce,
jejichž úrodu budete sklízet v následujících letech. Budete postaveni před nové
příležitosti, otevřou se vám nové cesty, vaše vědomí se bude stále více rozšiřovat.
Boží Vůle vás bude jemně a laskavě postrkovat určitým směrem a budete více
přitahovat hojnost a vše co je dobré pro vaše vyšší dobro. Možná si ani nespojíte
nové příležitosti a změny s vaší nynější prací.
Boží Vůle přivolaná do vašeho života vás naplní spirituální energií. Změny
nastanou ve všech oblastech, na které nasměrujete Boží Vůli, protože ta
transformuje vše, nač je nasměrována. Nikdy však nebudete vědět, jaké tyto změny
budou, kdy nastanou, či jak budou vypadat. Všechny změny, které nastanou, vás
však vždy přiblíží "Božskému plánu" vašeho života a vyšší cestě vašeho vývoje.

Spojení s Boží Vůlí změní lidstvo
Většina lidí doposud není schopná prožít zkušenost spojení s Boží Vůlí,
neboť to vyžaduje jistý stupeň citlivosti na jemnohmotné energie. Když se i jenom
několik lidí spojí s Boží Vůlí a budou podle toho žít, mnozí tyto kvality Boží Vůle
rozeznají a časem je rozeznají všichni.
Pro lidstvo je spojení, sjednocení, vtažení a povolání do sebe energií Boží
Vůle nutné k tomu, aby zvládlo další krok svého vývoje. Požadované změny mohou
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být nastartovány, když na ně lidstvo zaměří svoji vůli jako skupina, nechá se
inspirovat láskou, vyjádří se pomocí intelektu a bude vedeno Boží Vůlí. Jakmile
dostatečné množství lidí povolá a bude žít v souladu s Boží Vůlí, celé lidstvo začne
přesouvat svoji orientaci ke světlu a tím způsobem dojde k uvědomění si vyššího
cíle lidstva a ten bude moci být naplněn a i ostatní říše budou moci dosáhnout vyšší
úrovně svého vývoje.

Kdo jsou Velké Bytosti rozšiřující Boží Vůli?
Velké Bytosti rozšiřující Boží Vůli jsou též nazýváni "Páni paprsků, Velcí
Mistři, nebo Strážci", neboť působí jako strážci Vůle Boha/Bohyně/ Všeho Co Je, a
předávají tyto energie do vašeho Slunečního systému a na Zemi. Oni lidstvu
přinášejí energii Boží Vůle. Odvěká učení škol mystérií naznačují, že jejich vnějším
vyjádřením v čase a prostoru je sedm hvězd v souhvězdí Velké Medvědice, kde tvoří
Velký Vůz. Tyto hvězdy jsou "těla" sedmi Velkých Bytostí, které lidstvu předávají
Boží Vůli, pramenící z ještě vyšších zdrojů. Aby bylo možné spojit se s těmito
Bytostmi a vnést do svého života energie Boží Vůle, není nezbytné si je
představovat jako hvězdy, nebo jako Bytosti. Jediné co potřebujete je záměr spojit se
s nimi a přivolat tyto mocné energie do svého života, aby transformovali váš život.

Zaseli jste semínka.
Nemějte obavy, když ve svém životě hned nezaregistrujete nějaké vnější
změny. Každé zaseté semínko potřebuje určitý čas. Tato práce položila základy
posunu k životu mnohem naplněnějšímu vaší duší. Nepotřebujete okamžitě
přeorganizovat celý svůj život nebo naplnit všechny své sny během pár dní nebo
týdnů!
Když jste do svého života zavolali Boží Vůli, naplní váš život spirituální
energií. Změny se projeví ve všech oblastech, na které tuto Boží Vůli nasměrujete,
protože Boží Vůle transformuje vše, nač je nasměrována. Nikdy však nevíte, jaké
změny to budou, kdy nastanou, nebo jak budou vypadat. Tyto změny, které nastanou
vás však vždy přiblíží "Božskému plánu" vašeho života a vaši cestě vyššího vývoje.
Jakmile si zavoláte Boží Vůli a pošlete ji vašim záměrům, nastavujete energii
aby tekla do vašich záměrů. Může však trvat dny, měsíce, či déle, než se vaše
záměry začnou manifestovat. Učíte se, jak s energiemi Boží Vůle pracovat, abyste
dosáhli uskutečnění vašich záměrů. Možná budete muset s některou kvalitou Boží
Vůle pracovat znovu a znovu, než dojde ke změně ve vašem životě a cíl vaší duše a
božský plán dojde naplnění.
Možná zjistíte, že některé kvality Vůle jsou vám velmi dobře známé, zatímco
jiné mnohem méně, a proto není tak snadné s nimi pracovat. Jak budete procházet
tímto kurzem uvědomte si, které kvality Vůle jsou pro vás nejdůležitější. Přitahujte k
sobě tuto kvalitu tak často, jak jen můžete. Též si uvědomujte, prožitky které kvality
se vám zdají nejobtížnější, protože velmi často právě to jsou kvality, které vás
nejvíce posunou ve vašem vývoji.
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Co dělá Boží Vůle.
Překonává: Boží Vůle je celistvá a kompletní a vidí všechny věci od jejich počátku
až ke konci - minulost, přítomnost i budoucnost - ale ví, že osobní já se musí
rozpínat k plné realizaci postupně. Proto Vůle překonává omezení vlastní osobnosti,
které je uzavřeno ve světě forem.
Předává: Boží Vůle je předávána, a ti, kteří ji dostávají se stávají jejími
předávajícími agenty. Jedním z účelů lidstva je předávání Boží Vůle rostlinné,
živočišné a minerální říši, stejně jako vyšší říše ji předávají lidstvu. Můžete ji dostat
a předat ji dál do jakékoliv oblasti vašeho života, někomu druhému, či dalším říším.
Předělává: Boží Vůle předělává vše s čím přijde do styku.
Přeměňuje: Tato přeměna uvádí mnohost zpět k jednotě, k jedinému.
S Boží Vůlí se můžete spojit a dostávat ji od Bytostí předávajících jednotlivé její
kvality. Jakmile jednou toto spojení navážete, můžete navíc tuto energii nasměrovat
kamkoli chcete. Připojte se k nám a vyzkoušejte si tímto způsobem sílu skupinové
práce.
Poznámka pro studenty kurzů světelného těla: Mnozí z vás, kteří procházejí tímto
kurzem jsou studenty kurzu světelného těla a proto bychom vám rádi předali několik
rad jak používat světelné tělo k rozšíření zkušeností s Boží Vůlí. Čím více jsou vaše
světelná těla zharmonizovaná, tím větší množství Boží Vůle můžete přijmout;
začněte pouť s Orinem ve vašem "Pouzdře obnovy", harmonizujte a vyrovnejte nižší
energetická centra. Kompletní světelné vajíčko těsně před tím, než se vybudíte, je
nádherným prožitkem těchto Bytostí šířících Boží Vůli.
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1. První kvalitou Boží Vůle je Vůle k Iniciaci - Probuzení Nového
Vědomí
Pozdrav od Orina
Vítám vás ve fóru Boží Vůle a Studijním programu Boží Vůle. Těším se, že
se s vámi setkám, až transformujete svůj život podle Boží Vůle.
Nyní energie Boží Vůle proudí k planetě novým způsobem, aby aktivovaly další
krok vývoje lidstva. Lidé podstupují další krok, aby se z nich staly osobnosti
naplněné duší a připojili se ke světu duší - páté říši Velkých Bytostí, průvodců,
mistrů a osvícených jedinců. Lidstvo je nyní součástí čtvrté říše přírody (živočišná
říše je třetí, rostlinná druhá a minerální první). Všichni již jste na této vývojové
stezce a já vám nabízím tento kurz jako váš další krok. Dveře jsou otevřeny pro
veškerý život, aby udělal velký vývojový krok. Tato doba je obdobím velkých
příležitostí duchovního rozvoje.
Můžete se naladit a sjednotit s Boží Vůlí, abyste nalezli vyšší cestu a váš smysl bytí
a udělat následující kroky, abyste viděli co je podstatné pro život z perspektivy vaší
duše a propustili to, co je nepodstatné a co vás okrádá o životní energii.
Je nádherné mít možnost spojit se k týmové práci jako je tato (prostřednictvím
internetu). Neměníte pouze svůj život, když se připojíte a pracujete tímto způsobem,
ale pomáháte též se zakotvením těchto kvalit Boží Vůle na planetě, pro blaho lidí a
rostlin, živočichů i minerálních říší. Týmová práce je klíčem k budoucnosti.
Prostřednictvím tohoto fóra a během následujících deseti týdnů studia, máte krásnou
příležitost zaměřit se na Boží Vůli a metody jak s ní pracovat, abyste změnili svůj
život. Během kurzu se ptejte: "Kdybych měl jenom Boží Vůli, se kterou bych mohl
pracovat (a žádné jiné techniky), jak bych ji použil pro transformování této
situace?". Podělte se o váš vhled do Boží Vůle, o příležitosti a způsoby, jak s
Božskou Vůlí pracujete. Tím pomáháte těm, kteří jdou za vámi cestou transformace
pomocí Boží Vůle. Jestliže se připojíte k fóru Vůle k Iniciaci (anglicky na
originálních stránkách), přečtěte si prosím nejprve pravidla o čem lze diskutovat.

Vůle k Iniciaci
Existuje sedm Velkých Bytostí, které vyzařují sedm druhů síly a energie
lidstvu. Jejich vnější manifestací jsou hvězdy Velkého Vozu. Někdy jsou též
nazýváni Páni Paprsků. Každý paprsek obsahuje kvality pro lidskou duši, osobnost,
mysl, city a tělo. Boží Vůle je aspektem každého z těchto paprsků. V tomto kurzu se
spojíte s aspektem Boží Vůle každého paprsku.
Vůle „Boha/Bohyně/Všeho Co Je“ vyzařuje prostřednictvím sedmi Velkých Bytostí
a přináší lidstvu sedm kvalit Boží Vůle. Když Kosmická Vůle září prostřednictvím
první Velké Bytosti, která ztělesňuje energie Síly a Vůle, je to vyjadřováno jako
Vůle k Iniciaci.
Tento aspekt Boží Vůle přináší lidstvu schopnost aktivovat nové vědomí, rozšířit
vědomí, mít vhled a odhalení, mít vědomí a uvědomění v nových oblastech a
iniciovat správné aktivity duše v souladu s Božským Plánem.
Je to Vůle, která ozařuje Ducha a vše co je skutečné. Je to milující ničitel - ničí a
uvolňuje všechny závěsy, které halí světlo vaší duše a ducha. Můžete k sobě
přitáhnout tyto kvality Boží Vůle, abyste posílili svoji identitu jako duch a světlo, a
pročistili nižší, hustší energie, které skrývají vaše vnitřní světlo.
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Tato kvalita Boží Vůle je velmi mocná. Je to síla vůle, která tvoří změnu a hýbe
energií. Když se s ní spojíte, můžete opustit postoj tvrdého snažení a boje za změny
ve vašem životě a místo toho řídit sílu Vůle aby odstranila překážky na cestě vaší
manifestace. Pomůže vám nalézt kratší a přímější cesty k vašim cílům. Z této síly
můžete čerpat odvahu, sílu a nebojácnost, a uskutečnit změny, které se mají stát.
Tato Vůle rozhrne závěsy iluzí. Odstraní špatné vnímání a iluze a přinese pravdu a
jasnost. Případně vliv této Velké Bytosti potlačí Velkou Iluzi - iluzi smrti. Koncept
smrti je omezením lidského vědomí. Jakmile lidstvo opravdu pochopí, že žádná smrt
neexistuje, že duše stále žije, ne jenom teoreticky, ale kontinuálně s vědomím mezi
životy (a toto je součástí vývojového kroku, který probíhá), změní svoji orientaci a
materiální svět se naplní duchovními hodnotami.
Tento paprsek Vůle a Síly je ještě vně fyzické manifestace, ale začíná mít konečný
dopad na mentální úrovni a ovlivňuje mysl těch, kteří se probouzejí. Za sto let bude
mít velký vliv na astrální úroveň a za dva tisíce let bude mocně pociťován na fyzické
úrovni. Je spojen s barvou plamene a je reprezentován sluncem.
Postup č.1 - Spojení s Vůlí k Iniciaci
Následuje proces spojení s Bytostí vyzařující Vůli k Iniciaci. Použijte jej, když se
spojujete poprvé a pak kdykoliv, když chcete prohloubit spojení s touto kvalitou
Boží Vůle.
1. Chvíli zhluboka dýchejte, uvolněte napětí v těle a přesuňte své vědomí do svého
středu.
2. Cítíte, jak se vaše emoce zklidňují a zaplavuje vás mír. Dovolte vaší mysli, aby se
pročistila a soustředila.
3. Zavolejte svoji duši, aby spojila své světlo s vaším. Pozorujte, jak stále více
vyzařujete světlo vaší duše. Není ovšem nezbytné, abyste vnímali nebo cítili vaši
duši, aby s vámi mohla pracovat na změnách ve vašem životě.
4. Představte si, jak se spojujete s dušemi všech, kteří tímto způsobem pracují - těmi,
kteří šli před vámi i těmi, kteří jdou za vámi.
5. Požádejte o energie Vůle k Iniciaci, které Velká Bytost opatrující tuto energii
vyzařuje na pozemskou úroveň. Otevřete se pro tuto kvalitu Vůle, která k vám
proudí korunní čakrou. Jediné co musíte udělat, aby k vám mohla proudit je zavolat
ji.
6. Nyní k vám proudí vyzařování první Vůle - Vůle k Iniciaci. Představte si tuto
energii jako světlo ve tvaru koblih, které jedna za druhou prochází vrcholkem vaší
hlavy a postupují dolů až ke kostrči. Některé jsou malinké a jiné jsou velikánské. Je
jich k vám posíláno velmi mnoho a každá je nositelem informací o cestě a záměrech
vaši duše. Vezměte si tolik těchto světelných bublin, kolik chcete.
7. Představte si jedno z těchto světel na vrcholu své hlavy a jedno u kostrče. Nechte
energii ať proudí mezi nimi a spojuje vaší osobní vůli s Vůlí Boží.
8. Pociťujte tuto kvalitu Boží Vůle jako silnou energii, která vámi prochází. Váš
život se dostává do velkého souladu s Boží Vůlí. Příště se naučíte způsob, jak použít
sílu této kvality Boží Vůle, aby transformovala váš život.
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Nebojte se pečlivě projít tento proces, nebo si každý krok zapamatovat. Když poprvé
vytváříte toto spojení s Velkou Bytostí ztělesňující a předávající energie Boží Vůle
lidstvu, může vám připadat, že používáte představivost.
Jak si udržujete tento obraz, budujete světelný most, který vás spojuje s Božskou
Vůlí. Váš záměr spojit se z Božskou Vůlí je to, co je podstatné. Nemusíte nic cítit,
pociťovat, vidět, slyšet, nebo vědět, aby se mohla Boží Vůle dotknout vašeho života
a měnit ho.

Postup č.2 - Iniciace Nového Vědomí
Jste připraveni začít měnit svůj život podle Boží Vůle. Dnes dovolte Boží Vůli, aby
vám předala nové vhledy a nové vědomí. Toto je důležitý krok, protože nové
vědomí je potřeba k tomu, aby mohly nastat změny.
Zeptejte se sami sebe: "Kdyby vše, co v tomto životě udělám, jsem si mohl vzít
sebou až opustím tento materiální svět, co bych se svým životem udělal? Jak bych
svůj život prožil?". Nejprve si uvědomíte, že rozšíření vědomí a nový vhled na
skryté skutečnosti a uvědomění, je jedním z nejdůležitějších úkolů, které si můžete
vybrat, jak pro sebe, tak i pro lidstvo.
Jedinou věc, kterou si po své smrti s sebou berete je vaše vědomí - světlo a láska,
kterou jste ztělesnili. Když si zvolíte znovu se zrodit na Zemi, začnete s láskou a
světlem, které jste si během předchozího života nastřádali. Když si nezvolíte
opětovný návrat do zrození, je láska a světlo, které jste ztělesnili, určujícím bodem, z
jaké úrovně můžete na druhé straně začít pracovat.
Uvědomte si, že všechny činnosti, které provádíte, vám dávají příležitost k růstu,
expanzi a iniciaci nového vědomí. Jakmile rozšíříte své vědomí, přeorientujete svůj
život, abyste svými činy a výrazy vyjadřovali vědomí lásky a světla vaší duše a
sloužili pro větší dobro celku, jehož jste součástí. Duchovní růst je postupná řada
rozpínání vědomí, odhalování, a nových vhledů a uvědomování.
Můžete do sebe přijmout Vůli k Iniciaci a jejím prostřednictvím obsáhnout nové
uvědomění v jakékoliv oblasti vašeho života. Můžete vytvořit spojení s Vůlí k
Iniciaci a nechat její energie, aby vámi procházely. Pak je vyšlete do nějaké oblasti
jednoduše tak, že o této oblasti začnete přemýšlet, když se s Vůlí k Iniciaci spojíte.
Vše co děláte vám dává příležitost rozšířit své vědomí. Můžete zavolat Vůli k
Iniciaci před tím, než začnete meditovat, abyste dosáhli nového uvědomění během
meditace. Můžete pracovat s Vůlí k Iniciaci, abyste dosáhli nového vhledu na váš
život, vztahy, zvyky, každodenní život, nebo cokoliv na co si vzpomenete. Můžete
požádat o další vědomí a nové vhledy a uvědomění v otázce dostatku, zdraví,
kondice, vašeho těla, stravování, zaměstnání i citů. Spojte se s Vůlí k Iniciaci za
účelem nového vědomí o vaší duši, vaší podstatě a vašem vnitřním světle.
Bavte se vymýšlením všech možných oblastí života, kde lze použít rozšíření vědomí
- v dennodenních rutinách, vašem zjevu, době strávené s jinými lidmi, účelu vašeho
bytí, či jak lépe strávit čas. Můžete získat nový vhled a uvědomění si podstaty vaší
reality a vesmíru, otevření vašeho komunikačního kanálu, nebo použít tuto energii
na setkání s vašimi průvodci a vyšším Já.
Buďte tvořiví a přemýšlejte o všech oblastech, kde lze použít větší uvědomění.
Každá změna začíná novým uvědoměním. To je energie, která nastartuje nové
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vědomí o vašem životě, který pak nastolí stav rozšíření pole působnosti a zkušenosti,
které rozvine vědomí ve vás.
Co budete dělat v následující hodině, k čemu byste mohli směřovat tuto Vůli? Může
to být něco velmi jednoduchého, například zavolání někomu, nebo setkání s někým,
a nebo to může být velký projekt na kterém pracujete, jak plníte svůj životní úkol,
jak si jste vědomi současného okamžiku, nebo další duchovní rozvoj. Oblasti, ve
kterých můžete rozšiřovat své vědomí jsou nekonečné!
Jakmile si zvolíte oblast, vtáhněte do ní kvalitu Vůle k Iniciaci. Nechte tento mocný
proud energie proudit skrze vás do vybrané oblasti. Pozorně sledujte další nové
vhledy, nápady, či změny v tom, co chcete dělat. Zrcadlete každé nové uvědomění,
které jste o dané oblasti získali, když jste tam nasměrovali Boží Vůli. Uvědomujte
si, jak k vám nové uvědomění přišlo - jedná se o okamžité rozšíření vědomí,
pozdější porozumění, nový pocit, nebo se vaše chování okamžitě změnilo bez
vynaložení úsilí?
Nic není ani příliš malé, ani příliš velké, aby na to nešla nasměrovat Boží Vůle.
Když se Boží Vůle dostaví, objeví se ve vaší duši a vytéká ven a ovlivňuje všechny
oblasti vašeho života, včetně oblasti, kterou chcete změnit.
Vyzařujte Vůli k Iniciaci na váš pozemský úkol, abyste obdrželi nové vědomí,
vhledy a uvědomění si tohoto úkolu.
Vyzařujte Vůli k Iniciaci na váš spirituální cíl, otevření nového vědomí, vhledů a
uvědomění si tohoto cíle.
Dnes vyzařujte Vůli k Iniciaci na několik aktivit a oblastí vašeho života o kterých
přemýšlíte, abyste dosáhli nových vhledů a uvědomění v těchto oblastech. Můžete si
to poznamenat, abyste si všimli až ke změně nebo nějakému rozšíření dojde.
Postup č.3 - Posílení spojení s vaším Já jako světlem a esencí
Nechť tato Vůle probudí vaší božskou podstatu ve vás, abyste poznali sami sebe
jako světlo, esenci a ducha; jako bytost, která žije za hranicemi vašeho fyzického
těla. Boží Vůle vám umožní vidět se a uvědomit si větší díl velikého světla ducha,
který je ve vás - vaši esenci, skutečnou sílu a boží podstatu. S tímto uvědoměním
můžete rozeznat světlo a boží podstatu v každém životě.
Váš duch, vaše pravá podstata, je ohromné světlo, které sestoupilo dimenzemi do
hustších a hustších úrovní hmoty, aby vám na zemi dalo život a přítomnost. Světlo
vašeho ducha je nejčistší, nejvyšší esencí, životem ve vás, fragmentem Boha, který
rozeznívá svůj tón celistvosti, lásky a světla skrze vás.
Ve své představivosti pociťujte tento fragment, podobný rampouchu visícímu na
stropě jeskyně (v tomto případě visícímu ze světelných dimenzí dolů do temného
světa formy a hmoty). Tato energie je život, který vás udržuje. Pociťujte ho v sobě
jak zvoní nejčistším, nejnádhernějším tónem, který si umíte představit. Je nejčistší
radostí spojit se s tímto světlem ducha, které je vámi. Při tomto spojení máte v
dosahu energii čisté životní síly a vitality. Když se zaměříte na ducha a světlo ve
vás, začne být živější. Začne vámi vyzařovat více své energie.
Představte si, jak sledujete tento fragment celou cestu zpět až k jeho zdroji ve světě
čistého světla. Pak sledujte jeho energii, jak k vám teče dolů. Ačkoliv se mění jak
sestupuje dimenzemi a jeho světlo pohasíná, stále vysílá nádherný jemný tón, vůni,
jemný pocit a dotek, který vyzařuje z vaší bytosti. Avšak toto světlo, vaše nejčistší
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esence, je stále do jisté míry zahaleno a vy nejste schopni vyjádřit celou jeho záři,
jeho nejčistší lásku, rozsáhlou moudrost a sílu.
Dnes volejte Vůli k Iniciaci, abyste dostali větší díl vědomí sebe sama jako světla a
ducha. Můžete to udělat jednou, nebo vícekrát.
Když se spojíte s Vůlí k Iniciaci, cítíte své světelné jádro ve svém nitru,
nejzákladnější podstatu vašeho bytí, jak roste, je viditelnější, intenzivnější a
zářivější. Dovolte světlu vašeho Ducha vyzařovat skrze vás a zahřívat vás jako
vnitřní slunce. Vše co je chladné a temné se roztaví, a vše co je ve vás krásné bude z
vás vyzařovat s větší intenzitou. Všechny stěny a ochrany, které jste vybudovali, a
které stíní vašemu světlu se rozplynou ve slunečním svitu vaší božské esence uvnitř
vás.
Dovolte této Vůli, aby posílila vaší identitu jakožto světla a Boha, jakožto ducha a
esence.
Postup č.4 - Podpoření světla ve vás
Nyní, když se vnímáte jako světlo, se můžete spojit s Vůlí k Iniciaci, aby zrodila ve
vás nové světlo.
Spojte se nyní s Vůlí k Iniciaci a nechte její mocnou energii procházet skrze vás. Ať
protéká vaším fyzickým tělem a omývá každý atom a buňku svým mocným světlem.
Ať stimuluje buňky a aktivuje DNA, aby se posunuly na svoji další vývojovou
úroveň. Tuto Vůli můžete volat aby stimulovala váš růst a pomohla vám do další
úrovně, ať je pro vás jakákoliv.
Představte si, že energetická kvalita této Vůle zapaluje nové světlo v celém vašem
fyzickém, citovém, a mentálním těle. Rodí se buňky a atomy, které reagují na světlo,
vyšší frekvence a jemnější energie. Je ve vás stimulována nová energie, která je
schopná reagovat na světlo vaší duše a ducha.
Otevřete se tomuto zrození nového vědomí, které vám umožní větší pochopení
světla, krásy a jemnějších energií vaší duše a vesmíru. Toto je Vůle, která vám
umožní stále pokračující rozvoj. Ať aktivuje energii, která je nádherná, která je tím
nejlepším ve vás, je vaším skrytým potenciálem, vaším světlem a radostí. Ať vám
přinese uvědomění si všech nových myšlenek, které se krčí na okraji vašeho vědomí.
Jakmile se otevřete síle Vůle, pomáháte své duši shromažďovat víc spirituálních sil a
energie, které vám pak může předat. Vaši duši je dáno víc vůle a síly, která bude
podporovat vaši osobnost, protože vy jako osobnost budete vykazovat známky
připravenosti a vaše duše může být pouhým rezervoárem této energie, kterou vám
může předat.
Dnešní prohlášení zní, že se ve vás rodí nové světlo.
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Postup č.5 - Pročištění nižších energií
Síla Vůle k Iniciaci může pročistit a uvolnit nižší, hustší energie. Může pročistit
pomalejší vibrace a transformovat je na vyšší.
Zavolejte Vůli k Iniciaci a pociťujte energii, která do vás vstupuje korunní čakrou a
postupuje k dolnímu konci páteře. Jedním ze symbolů Vůle k Iniciaci je plamen,
plamen ducha. Cítíte, jak se energie Vůle pozvedá z kořenové čakry až k vrcholku
vaší hlavy, jakoby to byl velmi jemný plamen.
Toto je plamen očisty a obnovy. Toto je plamen odstraňující nižší, hustší energie.
Tento plamen spaluje vše co není potřebné, vše co vás okrádá o životní sílu.
Obnovuje Božský plán vašeho života, vaší mysli, emocí i těla.
Volejte dnes Vůli k Iniciaci a nechte ji stoupat jako plamen z dolního konce vaší
páteře až l vrcholu hlavy. Představte si, jak vás tento plamen Boží Vůle obnovuje.
Pročišťuje nižší energie a spaluje je. Tento plamen odstraňuje všechny energie, které
zaclání světlu vaší duše.
Naplňte se energií životní síly, když do sebe vtáhnete očistný plamen. Přinese vám
vitalitu a sílu. Kdykoliv cítíte, že vás napadají nějaké nižší myšlenky, nebo s vámi
cloumají emoce které byste rádi přeměnili, představte si tento plamen světla, jak
vámi stoupá.
Postup č.6 - Aktivování skutečných činností vaší duše v souladu s Božským
Plánem
Když z vás vaše vnitřní světlo září jako teplé slunce, a energie, které překážely vaší
duši jsou uvolněné, pak je vám mnohem jasnější vyšší záměr a Božský Plán vašeho
života. Když se spojíte s Vůlí k Iniciaci sladíte se s Božským Záměrem pro lidstvo a
pro svůj život.
Dnes, jste-li připraveni vědět více o účelu vašeho života a vaší vyšší cesty, zavolejte
energii Vůle k Iniciaci. Požádejte ji, aby vám odhalila, co je podstatné ve vašem
životě a co je součástí vaší cesty a účelu bytí. Když vámi Vůle proudí, nechte ji
upevnit vaši schopnost vědět a tvořit cíle a záměry vaší duše. Ať aktivuje správné
aktivity vaší duše na pozemské úrovni v souladu s Božským Plánem vesmíru a
vašeho života.
Stále přijímejte mocnou Vůli a dovolte této energetické kvalitě, podobné blesku,
vámi pronikat a rozpouštět vše, co vás připravuje o životní sílu. Dovolte této síle
rozpustit vše, co není důležité pro váš život, co jej nepodporuje, a co není součástí
vaší cesty a účelu bytí.
Pozorujte nové vhledy, které před vámi vyvstávají na účel vašeho života v
následujících dnech a týdnech. Vaše cíle se mohou měnit, neboť každý pouze osobní
cíl se může začít transformovat na cíl vaší duše. Mohou se probudit vaše staré sny a
objevit nové cesty, které vás budou přitahovat. K tomu může dojít hned a nebo
později, protože Boží Vůle jednou pozvaná do vašeho života pokračuje v činnosti.
Když do svého života vyzařujete Boží Vůli zjistíte, že se některé vaše cíle mění, jiné
se uskutečňují a další mizí. Můžete zjistit, že na některé z cest ubývá energie, což je
též jeden ze způsobů působení této kvality Vůle - odčerpává energii z forem, které
nereprezentují cestu vaší duše a její záměry, aby udělala prostor ve vašem životě
novým, lepším věcem.
Boží Vůle vám dá uvědomění si těch cílů, které jsou v souladu se záměrem vaší duše
a vyšším účelem vašeho života, a odčerpá energii z toho, co s tím není v souladu.
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Když vámi protéká Boží Vůle, jste mnohem otevřenější novým cestám, nemáte
strach z neznámého, a váš život se může stát lepší než jste si kdy vůbec uměli
představit.
Jak pracujete s Vůlí k Iniciaci, jste si více vědomi své cesty a účelu bytí a vaše
současné zaměstnání se může změnit, stát se zajímavým. Možná zjistíte, že
vyplouvá na povrch nějaký skrytý talent a silnější touha jej vyjádřit. Zjistíte, že vás
vesmír podporuje ve vaší tvořivosti a odčerpává energii z kariéry, zaměstnání, nebo
činností, které odčerpávají vaší životní energii. Tato vůle laskavě likviduje a
odstraňuje překážky vašeho správného života a cesty.
Skončete posláním Vůle k Iniciaci vaší pozemské úrovni bytí a pak vašim
spirituálním cílům, aby se dostaly do souladu s cestou vaší duše.
Současné myšlenky o mém vyšším účelu bytí jsou:
Postup č.7 - Odstraňování překážek
Součástí příležitosti pracovat s Boží Vůlí je víra, že se nemusíte opravdu namáhat,
bojovat, a tvrdě se snažit, aby se věci uskutečnily. Nemusíte se prokousávat
překážkami nezlomné a neotřesitelné vůle. Sladění se s Boží Vůlí znamená otevření
se plynutí s proudem, rozhodovat se v okamžiku, kdy vám to vyhovuje, naslouchání
a následování svého srdce, a nalézání oblastí, kudy energie protéká místo bojování
proti proudu. Tato Vůle odstraňuje překážky manifestací Boží Vůle.
Když vaše osobní vůle není v souladu s Boží Vůlí, říkáte: "Udělám to, ať se děje co
se děje, překonám všechny překážky." Když jste v souladu s Boží Vůlí, nejste
zaměřeni na prokousávání se problémy za každou cenu. Místo toho se ptáte: "Proč
se mi do cesty staví tyto překážky? Když se tato cesta zavírá, která se otvírá?"
Když se zdá, že se zavírá příliš mnoho dveří, když se vám na každém kroku všechno
maří, když jsou soustavné problémy, pak toho nechte! To, oč se snažíte, není v
souladu s Boží Vůlí. Znovu prozkoumejte oč se vlastně snažíte, spojte se s Vůlí a
vneste do problému nové vědomí, vhled a uvědomte si jaký je váš cíl.
Dnes pracujte s Vůlí Boží na odstraňování překážek. Čelíte právě nyní nějakým
překážkám? Prohlašte, že jste ochotni nalézt lepší způsob než prosazování osobní
vůle k odstraňování těchto překážek. Pak zavolejte Vůli k Iniciaci. Nechte sílu této
Vůle pracovat vaším prostřednictvím. Můžete si představit, jak tato energie podobná
blesku odstraňuje a uvolňuje energie, které vás svírají, včetně lidí, věcí, a situací,
které vám brání v uskutečnění pravé cesty a účelu.
Též si můžete představit, že držíte symbolický světelný meč. Nechte tento meč Boží
Vůle rozetnout překážky. Otevřete se, abyste obdrželi sílu této Vůle. Představte si,
jak berete svůj meč Boží Vůle a prosekáte se všemi překážkami. Tuto představu
můžete použít vždy, když jste postaveni před problém, který se zdá, že vás
zastavuje. Použijte tuto metodu spíše než prosazování osobní vůle při překonávání
oblastí o kterých máte pocit, že vás blokují.
Pracujte s touto Vůlí, abyste viděli, které překážky musí být odstraněny, a co jsou
přínosné překážky, které vám zabraňují vytvořit něco, co by nesloužilo vašemu
vyššímu dobru. Nemusíte zdolávat nepřekonatelné překážky. Tam, kde je špatný
pocit, odpor, břímě nebo cokoliv, z čeho máte pocit že vám brání plout s proudem,
musíte změnit směr nebo volbu. Střetáváte-li se s překážkou, ze které máte užitek,
obraťte se na Vůli k Iniciaci a požádejte ji, aby vám předala nové vědomí a
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uvědomění o tom, jaké kroky máte provést, aby byly v souladu s plynutím k vyšším
cílům vašeho života.
Jakmile začnete vyzařovat Vůli k Iniciaci pro odstranění překážek, musíte
podniknout takové kroky, které se zdají, že povedou k vašim snům a cílům. Někdy
se bude jednat o velmi jednoduché kroky, jako je například vykonání nějaké činnosti
v jinou dobu. Jindy bude potřeba úplně změnit směr, například změnit zaměstnání,
opustit nějaký vztah nebo projekt, nebo znovu posoudit směr, kterým se chcete ve
svém životě ubírat.
Dnes vyzařuji Boží Vůli, abych odstranil překážky v této oblasti mého života:
Postup č.8 - Směrování energie a Tvorba změn
Nyní, když jste se dostali přes překážky, můžete pracovat s Boží Vůlí jako silou,
která hýbe s energií a tvoří změny. Hýbat energií Boží Vůlí je snadnější, než práce
na úrovni osobnosti, prosazování o snažení se s osobní vůlí. Někteří to přirovnávají
k tlačení auta (osobnost strká a snaží se), když se chcete někam dostat, místo sezení
v autě a šlapání na plyn ( Boží Vůle).
Je důležité si uvědomit, že jakmile sáhnete po síle Boží Vůle, máte nevysychající
zdroj energie. Tato energie je vám však dostupná pouze tehdy, když jste ochotni stát
se jejím kanálem pro větší cíle, než jsou jen vaše osobní. Používáte tuto sílu pro
naplnění Božího záměru, ať ji směřujete na cokoliv.
Dnes povolejte zkušenost Vůle k Iniciaci jako čistou, původní energii, která je
schopná tvořit pohyb a změnu. Umožněte energetické kvalitě této Vůle vámi hned
prostoupit, sestoupit vrcholem vaší hlavy až k dolnímu konci páteře. Toto je
duchovní síla, síla pohybující energií a uvádějící věci do pohybu. Přerovnává méně
hodnotné vzory vašeho života do mnohem hezčích vzorů.
Přemýšlejte o oblast vašeho života, kterou byste rádi uvedli do pohybu a změnili.
Může to být malá nebo velká oblast, ze které chcete odstranit překážky. Dovolte
Vůli, aby vámi protékala a směřujte ji do této oblasti, kde vytvoří pohyb a změnu a
uvede vše do souladu s vyšším řádem a božským plánem vašeho života.
Vyzařujte tuto mocnou energii k cílům vaší pozemské úrovně, potom k vašim
spirituálním cílům. Budete cítit, jak tato síla mění a uvádí do pohybu zvolené oblasti
vašeho života. Učiňte prohlášení, že vše co v těchto oblastech tvoříte, nějakým
způsobem podpoří božský záměr vašeho života a bude to přínosem pro celek, jehož
jste součástí.
Jakmile jste to udělali, hledejte místa, která můžete změnit. V každé situaci je vždy
nějaká změna, či pohyb, který se může projevit. Více si uvědomujte příležitost
transformovat tyto oblasti a energie schopné posunu. Začněte s malými změnami a
změňte co můžete.
Oblast ve které chci rozhýbat energii, vytvořit pohyb a změnu, ke které jsem
směroval Vůli k Iniciaci:
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Postup č.9 - Nalézání nejkratších cest k vašim cílům
Jste ochotni opustit vaši víru, že je těžké tvořit a uvěřit, že lze tvořit věci bez úsilí a
bolesti? Dnes budete pracovat s Vůlí k Iniciaci na nalézání nejsnadnějších,
nejrychlejších a nejkratších cest k dokončení něčeho co děláte. Toto je Vůle, která
prorazí vše co je nepodstatné a dodává energii všemu, co je podstatné a je součástí
vaší cesty.
Budete potřebovat podniknout kroky k uvedení věcí do pohybu a manifestovat své
cíle, a může to zahrnovat fyzickou činnost. Když však začnete napojením na Vůli k
Iniciaci, můžete nalézt nejlepší, nejpohodlnější a nejsnadnější cestu k vašemu cíli.
Též se musíte cvičit v trpělivosti, a nechat věci, aby k vám přišli ve správném
načasování.
Uvažujte o svém pozemském cíli, nebo jakémkoli jiném cíli, kterého chcete
dosáhnout. Spojte se s Vůlí k Iniciaci a přeneste ji do tohoto cíle se záměrem nalézt
nejefektivnější, přímou cestu k jeho uskutečnění. Příště to udělejte s vašimi
spirituálními cíli.
Představte si, jak nalézáte nejkratší, nejlepší cestu k tomuto cíli. Představte si, že
každá akce, kterou podniknete, je efektivní a přiblíží vás k cíli. Podnikejte pouze
akce směřující k vašemu cíli a v době, kdy je pro to dostatek energie. Netlačte a
nebojujte, ale radši se ptejte, k čemu jste vedeni, co oslovuje vaše srdce a z čeho
máte dobrý pocit. Je v pořádku čekat, když se nic neděje. Zjistíte, že se objevují
nové cesty, jak věci udělat; způsoby mnohem dokonalejší, snadnější, a přinášející
výsledky, které požadujete.
Když zjistíte, že cíl ztrácí energii, a že vás to nepřitahuje, udělejte si čas na
přehodnocení tohoto cíle a ptejte se, zda-li tato věc opravdu patří k vaší cestě.
Více si uvědomujte oblasti vašeho života do kterých směřujete Boží Vůli před tím,
než se pustíte do akce.
Oblasti do kterých jsem směřoval Vůli k Iniciaci:
Postup č.10 - Dosažení odvahy, síly a nebojácnosti
Když do sebe vtahujete tuto Vůli a spojíte se s jádrem vašeho bytí, uvolníte do svého
života tok energie, který je nositelem odvahy, nebojácnosti a energie, která vás
posiluje. Tyto kvality vám budou pomáhat při dosahování těch cílů, které
reprezentují vyšší záměry vašeho bytí a které jsou v souladu s Božím Plánem.
Vaše nejvyšší Já - duše a duch - vítá novinky. Nemá strach, protože strach ze změny
je strachem z neznáma. Miluje nové zkušenosti a s otevřenou náručí vítá
budoucnost. Protože tato Vůle posiluje vaše ztotožnění se s esencí, Duchem, jste
mnohem netečnější k lákadlům a atrakcím hmotných forem ve vašem životě a proto
máte lepší schopnost opouštět to, co vám již déle neslouží. Můžete být neteční k
hmotným formám ve vašem životě a mnohem lehčeji staré formy opouštět, protože
víte, že k vám přijdou nové formy, které budou mnohem lepšími vozítky pro
vyjádření vašeho světla a božskosti. Neexistují konce, jsou jenom začátky.
Tato kvalita Vůle vám může pomáhat při podstupování nových zkušeností a
otevírání náruče budoucnosti. Pomůže vám s věcmi, které ještě nikdy nebyly
vykonány.
Vnořte se dnes do Vůle k Iniciaci, která vás naplní odvahou a nebojácností, abyste
byli schopni vykonat to, co vás očekává. Máte odvahu postavit se sami sobě a svým
strachům, podstoupit změnu, má-li k ní dojít, a vidět realitu takovou, jaká je.
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Nemáte strach poznat se takoví, jací opravdu jste, poznat ve kterém úseku cesty se
nacházíte, a víte, co je potřeba udělat, abyste se dostali dále. Toto je síla a odvaha,
která je den ode dne větší a vy víte, že to co děláte je správné. Děláte to, z čeho máte
dobrý pocit a ctíte svoji pravdu.
Přemýšlejte o vašem pozemském cíli, nebo kterékoli jiné oblasti vašeho života, která
potřebuje více odvahy. Spojte se s Vůlí k Iniciaci a dovolte jí, aby vám dodala
odvahu, sílu a nebojácnost. Představte si sami sebe, jak směřujete k vašim cílům, jak
jdete vstříc všem situacím vašeho života. Otevřeli jste náruč novým poznatkům a
příležitostem, které leží před vámi.
Přemýšlejte o vašem spirituálním cíli, a taktéž do něj vtáhněte odvahu, sílu a
nebojácnost. Jste plní kuráže stát se vším čím můžete duchovně být, uvědomit si
veškeré světlo, které je ve vás, a vykonat vaše životní úkoly bezvadně.
Oblasti, do kterých vnáším odvahu a nebojácnost:
Postup č.11 - Ovládnutí Meče Pravdy, který rozetne iluze
Jedním ze symbolů Vůle k Iniciaci je Meč Pravdy, který rozetne iluze. Je to symbol
o kterém se říká, že v této době visí nad světem - Meč Pravdy, který přináší novou
pravdu, jasnější pohled, a který je schopný roztít hustší, nižší vibrace, které lidstvo
obklopují. I když pravda možná naruší vaši formu, bude váš duch a vnitřní světlo
odhalením pravdy zářit mnohem jasněji. Pravda je cesta ke svobodě.
Zavolejte dnes Vůli k Iniciaci a pociťujte ji jako světelný meč který rozseká iluze,
které vaše mysl vytvořila, uvolní všechno mylné vnímání a nepochopení, abyste
mohli stát ve světle a jasně vidět skutečnost. Dovolte ji, aby vás osvobodila od všech
omezujících myšlenek a víry, které vás zdržují, abyste se mohli stát vším, čím
můžete být.
Jak k vám tato Vůle proudí a protíná iluze, jste schopni vidět svoji cestu a záměr
mnohem jasněji. Toto je síla, která odstraňuje iluze, které z vás dělaly vězně.
Jakmile se od těchto iluzí osvobodíte, začnete žít podle potřeb vaší duše a vyzařovat
větší světlo vašeho ducha.
Spojte se s Vůlí k Iniciaci. Představte si, jak tato energie prochází vámi, vašima
rukama a formuje se do světelného meče, který roztíná iluze.
Přemýšlejte o jakékoli oblasti vašeho života, ve kterém byste chtěli odstranit závěsy
iluzí a vidět jasněji, uvolnit všechno špatné vnímání a nepochopení obklopující tuto
oblast. Můžete stát v průzračném a mocném světle pravdy.
Prosekejte se tímto mečem jakoukoliv iluzí obklopující vaši pozemskou úroveň,
nebo spirituální cíl. Uchopte tento meč Boží Vůle a symbolicky protněte jakoukoliv
iluzi, která vás v této oblasti omezuje.
Tuto kvalitu Vůle můžete použít kdykoliv jste připraveni rozšířit své vědomí a
chcete uvolnit něco, co vám brání ve vyjádření vašeho pravého světla a esence.
Dnes jsem proťal iluze Mečem Pravdy v těchto oblastech mého života:
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___________________________________________________________________
Gratulujeme! Začali jste proces transformace vašeho života spojením s Vůlí k
Iniciaci. Spojujte se s touto kvalitou Boží Vůle jak často chcete. Poznamenejte si,
když budete mít nějaký nový vhled, vnímání, širší obraz, novou perspektivu a
myšlenky, nebo se rozšíří uvědomování si vašich cílů i ostatních oblastí vašeho
života.
Všimněte si, když se bude zdát, že je energie odčerpávána z určitých cest či cílů, o
kterých jste si mysleli, že je potřebujete, a prozkoumejte nové cíle a cesty, které se
objeví. Sledujte, zda-li dochází ke změně priorit a činností, které provozujete ve
vašem těle, citech nebo myšlenkách. Sledujte vnitřní i vnější svět.
Možná si všimnete změn a možná že ne. Některé změny mohou nastat až po
týdnech, kdy jste pracovali s kvalitou Vůle, a některé se mohou dostavit dříve.
Poznámky na závěr:
Moje pozemské cíle nyní:
Moje duchovní cíle nyní:
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2. Druhou kvalitou Boží Vůle je Vůle ke Sjednocení - Rozvoj
Jasnozřivosti
Vůle ke Sjednocení
Vůle Boha/Bohyně/Všeho Co Je vyzařuje prostřednictvím Velké Bytosti, která
ztělesňuje Božskou Lásku. Tato Vůle je na pozemské úrovni vyjádřena jako Vůle ke
Sjednocení, která vede k jasnozřivosti. Ze všech sedmi aspektů Boží Vůle bude
mnohým tento aspekt Vůle připadat nejznámější, neboť je na pozemské úrovni
nejdominantnější. Jeho tón lásky, moudrosti a jednoty zní vyššími říšemi
Osvícených Bytostí stejně jako říší lidí, zvířat a rostlin.
Energie, vycházející z této Velké Bytosti, je Vůlí ke Sjednocení, k syntéze, ke
spojení a vzájemné přitažlivosti i spojování opačných polarit. Jedná se o jednotu
spojující minulost, přítomnost a budoucnost. Magnetická láska Vůle ke Sjednocení
transformuje veškerý život, kterého se dotkne. Dotýká se všeho, co je oddělené a
posouvá to k celistvosti. Jejím nejnižším vyjádřením ve hmotě je přitažlivost mezi
lidmi a ve svém nejvyšším vyjádření představuje přitahování a splývání ducha a
hmoty. Je to energie, která vede lidstvo ke správným vztahům a správné péči o vše,
co není lidské.
Když se spojíte s Vůlí ke Sjednocení, můžete prožít zkušenost jednoty se všemi
součástmi vaší bytosti na všech úrovních, od osobnosti k duši a duchu. Váš rozhled
se rozšíří, neboť se budete dívat na váš život z vyšší perspektivy vaší větší části bytí.
Vtažením do sebe Vůle ke Sjednocení se rozšiřuje vaše schopnost cítit duše druhých
i schopnost být si více vědom Osvícených Bytostí, které vedou lidstvo. Když
pracujete s Vůlí ke Sjednocení, pociťujete jednotu s veškerým životem a
uvědomujete si, že jste součástí veškerého života, veškerého vědomí i samotného
Boha/Bohyně/Všeho Co Je. Nejste pouhým odděleným já, které zakouší Boží Vůli,
ale jste též já, které JE Boží Vůlí.
Sjednocení vaší energie s větším dílem vesmíru a spojení s rozpínající se životní
silou, vám přinese novou perspektivu a pohled. Místo toho, abyste pohlíželi na život
z malinkého, odděleného fragmentu veškerého života (vaší osobnosti), vidíte se
jakožto součást většího celku. Když se vaše perspektiva rozšíří a vy získáte
schopnost dívat se očima ostatních typů a úrovní vědomí, získáte rozsáhlejší vizi
božského záměru a plánu vesmíru. Vize vaší vlastní cesty a účelu bytí bude jasnější.
Vaše akce budou moudřejší a budou přinášet lepší výsledky, protože budou
zužitkovávat informace z rozsáhlejší oblasti života, kterého jste součástí.
Tímto rozšířeným pohledem jste bohatě odměněni, když podniknete nějakou akci, i
když tuto akci podniknete bez očekávání odměny. S vizí pocházející z nadhledu z
vyšší perspektivy vidíte mnohem jasněji, co je potřeba a máte jasnější pocit, co je
správné udělat. Vše, co tvoříte, je v souladu s dobrem pro veškerý život a přináší
vám větší příležitosti a světu více světla a lásky.
Jakmile do sebe vtáhnete a vyzařujete Vůli ke Sjednocení, zvětšuje se vaše
schopnost vést, učit, léčit a sloužit nejvyšší cestě. Víte lépe, co má být milováno a
jak milovat. Toužíte rozpustit bariéry mezi sebou a druhými. Opustíte zvyky a
pocity, které vám přinášejí pocit oddělenosti, nadřazenosti, méněcennosti nebo
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kritičnosti k druhým. Sami se stanete mnohem celistvější a kompletnější a
vyzařujete energii pomáhající druhým cítit se stejně.
Až bude lidstvo v souladu s Vůlí ke Sjednocení, jeho schopnost předvídat a
identifikovat se s božskou Vizí vytvoří vyvinutější lidstvo, které bude mnohem
komplexněji vyjadřovat lásku a moudrost.
Postup č.12 - Spojení s Vůlí ke Sjednocení
Následuje proces navázání spojení s Bytostí, předávající Vůli ke Sjednocení.
Použijte tento postup, když navazujete spojení poprvé a kdykoliv později, když
chcete prohloubit váš soulad s touto kvalitou Boží Vůle.
1. Své tělo přizpůsobte takové pozici, abyste se cítili pohodlně a uvolněně. Postupně
se uklidňujte a uvolňujte. Soustřeďujte své myšlenky.
2. S pomocí tvůrčí představivosti si představte světlo vaší duše, které vás obklopuje
a spojuje své světlo s vaším. Vaše duše je milující, živoucí bytost, která vám dává
mnoho darů. Jediné, co musíte udělat, je požádat ji, aby se s vámi spojila, a ona to
udělá.
3. Představte si duše dalších lidí, jak se spojují s Velkou Bytostí předávající Vůli ke
Sjednocení. To jsou duše všech, které šli před vámi, i těch, kteří půjdou za vámi.
Pociťujte nádherné světlo, které všichni tvoříte, když se spojíte, abyste obdrželi tuto
energii.
4. Nyní jste se otevřeli pro obdržení energií vycházející z Velké Bytosti předávající
Vůli ke Sjednocení. Cítíte jemnou, hebkou, pevnou, trpělivou a milující energii této
Bytosti. Tato Velká Bytost je velmi magnetická, protože láska je magnetická.
Naplňte se touto nádhernou, vyživující energií.
5. Tato Bytost má velmi magnetickou auru, která vás k sobě přitahuje. Cítíte, jak vás
Boží Láska objímá a proudí do každé úrovně vašeho bytí. Tato energie spojuje
všechny části a úrovně vašeho bytí. Vnáší jednotu mezi vás a ostatní, a mezi vás a
veškerý život. Tato jednota tvoří vizi.
6. Uvědomte si, že pocity z Vůle ke Sjednocení jsou jiné, než z proudů Vůle k
Iniciaci, které se podobaly blesku. Energie Vůle ke Sjednocení přicházejí jako hebké
vlny, které vás postupně rozpínají. Tato Vůle uklidňuje a zve; je to světlo a teplo
které vyživuje, léčí a skládá všechny věci do větších celků.
7. Směřujte energii Vůle ke Sjednocení k vrcholku vaší hlavy. Nechte ji téci do
svého třetího oka, které se nachází mezi obočím a které je centrem vidění duše.
Jakmile toto centrum vidění probudíte, prohloubí se vaše schopnost pociťovat větší
část celku, jehož jste součástí.
8. Posuňte Vůli ke Sjednocení dolů do vaší srdeční čakry. Představte si vaše srdce
jako zářící slunce, magneticky přitažlivé láskou, soucitem, tolerancí, pochopením a
moudrostí.
9. Představte si, jak vámi Vůle ke Sjednocení prochází ven k rostlinám, zvířatům a
minerálním říším. Vyzařujete jednotu do všech říší. Nyní, když jste vytvořili toto
spojení, můžete směřovat Vůli ke Sjednocení kamkoliv, kde s ní chcete pracovat, a
to tím způsobem, že o tom začnete přemýšlet a otevřete se této hebké, jemné,
vyživující a milující kvalitě. Nemusíte si tuto energii uvědomovat, ani mít nějaký
specifický pocit, aby mohla ve vašem životě fungovat.
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Postup č.13 - Splynutí s vaší duší
Můžete volat Vůli ke Sjednocení, aby sjednotila vaši osobnost s vaší duší, aby obě
splynuly do jediného, mnohem dokonalejšího celku. Tímto splynutím obdržíte lepší
vizi vaší duše a zvětšující se schopnost prožít vědomí vaší duše a více se dozvědět o
cestě a účelu bytí vaší duše.
Když se vaše duše sjednotí s vaší osobností, bude vaši osobnost naplňovat svoji
radostí, láskou, vyrovnaností, soucitem, silou, inteligencí a mnoha dalšími
nádhernými kvalitami. Vaše osobnost díky tomu bude schopná rozvinout nové
schopnosti a dovednosti a bude více schopná uskutečnit záměry vaší duše pro váš
život. Tímto spojením budete schopni spojit svět vaší duše se světem vaší osobnosti.
Budete moci sjednotit váš vnitřní a vnější svět a poznat kontinuitu mezi tím, co si
myslíte a tím, co prožíváte. Vnesete do svého vnějšího života narůstající uvědomění
jemnohmotných energií světla, vaší duše, spojení s ostatními spolupracovníky světla
a svého spojení s mistry a osvícenými jedinci.
Toto vnitřní uvědomění změní způsob vašeho myšlení i jednání. Protože si jste
vědomi energie světla, jste schopni v tomto jemnohmotném světě tvořit konečné a
pozitivní výsledky, které se projeví ve světě, ve kterém dennodenně žijete. Tuto
zkušenost můžete zakusit, když někomu nebo nějaké negativní myšlence pošlete
světlo nebo lásku, a pak zjistíte, že se to pozitivním způsobem přetvořilo, ať se již
jednalo o cokoliv, k čemu jste světlo nasměrovali.
Když na věci nahlížíte z vyšší perspektivy vaší duše, uvědomíte si, že vše se děje z
nějakého důvodu. Všechny okolnosti jsou k vám přiváděny vaší duší, abyste dostali
příležitost vyrůst a stát se silnějším. Pak máte možnost podívat se na věci z jiné
perspektivy a dostat širší náhled na vše, co se vám v životě přihodí. Když se spojíte
se svou duší, můžete se přestat snažit všechno řídit z úrovně osobnosti a naučit se
důvěřovat vesmíru a činit zázraky. Můžete žít mnohem více v současném okamžiku,
"nyní", v bodě vaší síly.
Abyste se spojili se svojí duší, požádejte Vůli ke Sjednocení aby vás naplnila svojí
magnetickou, milující a sjednocující energií. Zavolejte svoji duši, aby se k vám
připojila. Vy jste pro svou duši přitažliví stejně jako je vaše duše přitažlivá pro vás.
Vůle ke Sjednocení pomáhá splynutí vašeho vědomí s vědomím vaší duše, snadno a
hladce tyto dvě rozdílné energie spojí.
Cítíte, jak se postupně a definitivně rozpínáte do světla vaší duše a Vůle ke
Sjednocení vám pomáhá. Umožněte sami sobě spojit se s tímto světlem a mnohem
důkladněji prožít svoji duši. Umožněte světlu, lásce, vůli, radosti a inteligenci vaší
duše plynout do vaší bytosti.
Udržujte spojení s Vůlí ke Sjednocení. Dovolte jí, aby vám pomohla vidět
prostřednictvím očí vaší duše. Použijte svoji představivost a představte si, že vy jste
vaše duše a prohlížíte svůj život. Jak vidíte svůj život z této vyšší perspektivy? Co je
pro vaši duši podstatné?
Popřemýšlejte o dnešním dni. Co vaší duši na dnešním dni připadá důležité? Možná
dostanete nápad či nový náhled, nebo prostě dostanete od vaší duše energii k
uskutečnění jejích vyšších záměrů, aniž byste si je museli uvědomovat. Můžete mít
pocit, že to perfektně zvládáte. Možná přijdete na to, že jste vedeni k udělání
něčeho, či neudělání něčeho jiného jenom proto, že jste požádali o vedení a
reagujete na energii vaší duše.
Jak se budete více sjednocovat se svojí duší, vaše duše bude cítit tak, jako vy. "Vy"
budete mít širší pohled na větší spektrum toho, kdo jste - na minulost, přítomnost a
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budoucnost vašeho každodenního Já i všech vyšších úrovní vaší bytosti a na sebe
jako součást většího celku. To vše bude naprosto přirozené a normální, jakmile se
sjednotíte se svojí duší.
Pohledy z perspektivy mé duše:
Postup č.14 - Sjednocení vaší osobnosti - Stáváte se svým vyšším Já
Můžete se napojit na Vůli ke Sjednocení, abyste spojili dohromady všechny části
vaší osobnosti a přivedli je pod vedení vaší duše. Svoji osobnost si můžete představit
jako mnoho aspektů a částí, jako je například milující přítel, soudce, pečovatel,
rebel, hodné dítě a zlobivé dítě, rodič, a tak dále. Každá z těchto částí vaší osobnosti
- někdy též nazývané částečné osobnosti - má jiné povinnosti a chce pro vás rozdílné
věci.
Když se všechny tyto části spojí a začnou se dívat vašima očima na váš život, stane
se z osobnosti sjednocený celek. Všechny části vaší osobnosti začnou spolupracovat
na společných cílech, které stanovíte, když předáte řízeni vaší duší. Již více spolu
jednotlivé části nebudou bojovat, aby si splnily sny, které pocházejí třeba z doby
vašeho dětství nebo dokonce z minulých životů. Jakmile všechny části spolupracují
pod vaším vedením, stáváte se osobností, která je schopná splnit záměry vaší duše. Z
vaší osobnosti se stane něco lepšího než roztříštěná osobnost, stane se sjednoceným
celkem, které bych já nazval vaším vyšším Já.
V knihách, které jsem dříve vydal, se termín vyšší Já a duše často zaměňovaly. Od
nynějška budu definovat vyšší Já jako sjednocenou osobnost, která pracuje na
uskutečnění cílů vaší duše spíše než se snažící o naplnění osobní touhy, která se
nezakládá na přání vaší duše. Vaše vyšší Já je dokonalý nástroj, skrze který se vaše
duše může vyjádřit na pozemské úrovni. Vaše plně integrovaná osobnost je vedena
vaší duší a je schopná uskutečnit záměry vaší duše a naplnit Božský Plán vašeho
života.
Když se spojíte s Vůlí ke Sjednocení, pomůže vám při sjednocení všech vašich
částečných osobností. Tyto části vaší osobnosti se stanou sjednoceným celkem. Z
vaší osobnosti se stane nosič, který je schopen udržet a vyjádřit kvality lásky, míru a
radosti vaší duše. Všechny tyto části vaší osobnosti budou spolupracovat na
společném cíli dosažení záměrů vaší duše a manifestování Božského plánu vašeho
života.
Spojení s Vůlí ke Sjednocení nastartuje proces sjednocování vaší osobnosti. Cítíte,
jak k vám přitékají její jemné, hebké a milující magnetické energie. Zavolejte svoji
duši a využijte tyto energie na prohloubení spojení s vaší duší. Cítíte milující
přítomnost vaší duše, její mocnou vůli a velikou inteligenci. Dovolte, aby se
moudrost a porozumění vaší duše stalo vaší moudrostí a porozuměním.
Představte si, jak vaše částečné osobnosti sedí v kruhu kolem vás. Vy, sjednoceni s
vaší duší, sedíte uprostřed tohoto kruhu. Vyzařujete světlo vaší duše. Cítíte, jak si
všechny vaše částečné osobnosti začínají uvědomovat toto nádherné světlo vás a
vaší duše, které je vede.
Dovolte Vůli ke Sjednocení protékat skrze vás a vaší duši k vašim částečným
osobnostem. Vaše duše spolu s Vůlí ke Sjednocení spojují vaše částečné osobnosti
do propojeného celku, takže mohou spolupracovat pro vaše dobro. Namísto
dřívějších roztříštěných cílů a potřeb se nyní dostávají potřeby většího celku. Jejich
21

vize se zvětšuje. Tyto rozdílné části vás samých začínají vidět zářící krásu vaší duše
a uvědomují si lépe její vize a cíle pro váš život.
Pokračujte s vyzařováním světla vaší duše a Vůle ke Sjednocení do těchto vašich
částí tak dlouho, jak chcete. To transformuje a přivede tyto vaše rozdílné části do
oblasti působení vyzařování aury vaší duše a pod její vedení.
Jakmile se ocitnete v některé roli částečné osobnosti jako třeba kritizování,
posuzování, chování neposlušného dítěte, nebo "všem se zavděčit", pracujte s Vůlí
ke Sjednocení na přivedení této vaší části k větší jednotě s vaší duší. Nechte je
převzít nové role, které budou podporovat vaše žití podle potřeb vaší duše.
Popřemýšlejte o některé části vaší osobnosti, kterou byste rádi přivedli k větší části
celku kterým jste a předali této částečné osobnosti rozsáhlejší vizi a novou roli ve
vašem životě. Možná se jedná o část, která odmítá dělat některé věci, které jsou pro
vás dobré, nebo se cítí zablokovaná, nebo má strach z duchovního růstu. Možná
přijdete na to, že jak pokračujete s propojováním s vaší duši, část vaší osobnosti se
staví do opozice. Tak to v dualitě chodí - houpáte se tam a zpět, chvíli nahoře a
chvíli dole, chvíli šťastní a chvíli nešťastní, a podobně. Osobnost je zvyklá na tyto
změny a možná se cítí prázdná, nebo má strach když cítí rovnováhu, mír a lásku a ne
dramatické emoce, na které byla zvyklá. Pozvěte tuto částečnou osobnost dál, ať se k
vám připojí.
Tuto částečnou osobnost si můžete představit buď jako energii a světlo, nebo jako
symbol, nebo jako osobu. Uvědomte si, že nejste touto osobou, ale bytím, které to
pozoruje. Když si tuto částečnou osobnost představíte jako osobu, uvědomte si, je-li
stará nebo mladá, jak je oblečená a podobně. Chvíli ji pozorujte, buďte pozorní a
naslouchejte jejím vzkazům, symbolům nebo informacím, které vám předává.
Vtáhněte do sebe Vůli ke Sjednocení, pociťujte její jemné, milující a sjednocující
energie, které vše spojují. Nechte z vás a vaší duše tuto energii vyzařovat směrem k
této částečné osobnosti. Ta se bude postupně, jemně a trpělivě stále více sjednocovat
s vaší duší.
Sledujte, jak se tato vaše součást mění. Stává se krásnější, celistvější a jaksi
komplexnější. Může pozorovat váš život vašima očima a očima vaší duše. Tato
částečná osobnost nyní vidí mnohem větší díl vašeho života. Díky této rozšířené vizi
může spolupracovat s vaší duší na uskutečnění cílů vašeho života. S láskou obejměte
tuto částečnou osobnost a spojte se s ní, umožněte jí krásně se transformovat.
částečné osobnosti, které jsem identifikoval:
Jak vypadají:
Jak se změnily, když jsem jim poslal Vůli ke Sjednocení:
Postup č.15 - Léčení stínových Já
Když pracujete s Vůlí ke Sjednocení, mohou vyplout na povrch části vaší osobnosti,
které někteří nazývají "stínová Já". Když vás Vůle ke Sjednocení spojí s větší částí
vašeho bytí, rozšíří vaši vizi a probudí ve vás lásku, mohou vyplout na povrch části
nebo pocity, které jste potlačili nebo pohřbili a části, které jste odmítli nebo
ignorovali, a budou vyžadovat léčení. Toto jsou částečné osobnosti - aspekty vaší
osobnosti - které nazývám stínovými Já.
Některé z pocitů, které mohou vyplout na povrch, pokud pracujete s Vůlí ke
Sjednocení a spojujete se s vaší duší, mohou být pocity sebelítosti, zášti, pesimismu
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a přecitlivělosti na akce ostatních lidí proti nám. Též mohou vyplout pocity
méněcennosti, nesplněná očekávání ať už vaše, nebo druhých lidí. Můžete mít pocit,
že vás to zaplavuje. Poznávání vaší stinné stránky vás může rozesmutnit, přinést
pocity zranitelnosti a křehkosti. Jestliže máte z poznávání svých stínů tyto pocity,
uvědomte si, že vám přinášejí velikou příležitost. Začněte přijímat a milovat tyto
pocity. Nesnažte se je zapudit nebo potlačit. Když tyto pocity a vaše části - smutné
já, nahněvané já, osamělé já, atd. - začnete mít rádi, konečně je uznáte a započnete s
jejich léčením.
Vzpomeňte si na lotos, který vyrůstá z bahna. Když tyto stíny vyjdou z nevědomí do
oblasti vašeho vědomého uvědomění, mohou být transformovány ve světle Boží
Vůle a vaší duše. Tyto pocity a vaše části se mohou rozvinout do něčeho
nádherného, co vás bude ve vašem životě podporovat.
Máte teď podobné pocity nebo jste měli nějaké, které ve vás zanechaly pocit něčeho
nedodělaného nebo méně radostného? Máte pocit deprese nebo čelíte situaci, která
se zdá být bezvýchodná? Myslíte si o sobě něco špatného nebo se odsuzujete za
něco, o čem si myslíte, že jste to měli udělat lépe? Máte nepříjemné pocity, které
byste rádi transformovali?
Udělejte si čas a identifikujte tyto emoce. Možná by pomohlo, kdybyste o těchto
bolestivých pocitech přemýšleli jako o něčem, co patří některé částečné osobnosti.
Některá část vaší osobnosti vám tak dává najevo, že by chtěla být vyslechnuta a je
připravena léčit se. Představte si, jak tato část, která se takto cítí, stojí před vámi. Jak
tato částečná osobnost vypadá? Využijte svoji představivost abyste tuto částečnou
osobnost cítili jako energii, nebo jako osobu. Spojte se s Bytostí přenášející Vůli ke
Sjednocení. Cítíte její hebké, starostlivé a milující energie, které léčí a spojují
veškerý život kolem vás. Zavolejte vaši duši, aby se s vámi spojila a připojila své
síly k vašim. Cítíte lásku a soucit vaší duše, sílu jakou má na transformování situací
vašeho života. Když jste spojeni s Vůlí ke Sjednocení a s vaší duší, vyzařujte tuto
léčivou, jednotící energii směrem k této částečné osobnosti.
Dovolte tomuto stínovému Já, aby se probudilo pro spojení a splynutí s vámi, vaším
vyšším Já a vaší duší. Cítíte, jak k vám vaše magnetická aura tuto částečnou
osobnost přitahuje. Léčíte ji svoji láskou a tím, že ji umožníte spojit se s vámi. Již
není oddělenou částečkou, je částí velikého celku. Jakmile se spojí s vaší duší, její
vize se rozšíří. Lépe jí ukazujete, kdo vlastně jste, jak jste moudří, odvážní a
milující. Již více není sama, ustrašená a nemilovaná. Vy, vaše vyšší Já a vaše duše,
vy jako integrovaná osobnost, jste nyní s ní. Sledujte, jak se tato částečná osobnost
mění do čehosi nádherného.
Možná si všimnete změny ve vašich pocitech hned, možná až později. Práce kterou
vykonáváte, je zásadní pro zhojení těchto vašich částí. Když takto pracujete, tyto
pocity nad vámi ztrácejí svoji moc a postupně úplně zmizí.
Pocity a stínová Já, ke kterým jsem nasměroval Vůli ke Sjednocení:
Jak jsem je cítil:
Jak se transformovaly:
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Postup č.16 - Pocit jednoty s druhými - Rozpouštění bariér
Když jste napojeni na Boží Vůli, můžete nalézt soulad mezi vámi a ostatními.
Objevíte, co máte společné a oceníte rozdíly mezi vámi. Velkou prací, která čeká na
celé lidstvo, je nalezení základních společných znaků, které existují u všech lidí nalezení jednoty v rozmanitosti. Je možné ocenit rozmanitost a rozdíly mezi
kulturami, ideami, vírou, životním stylem a nalézt též společné rysy, které máte s
ostatními.
Vůle ke Sjednocení vám pomůže rozpustit bariéry mezi vámi a ostatními. Můžete se
zaměřit na společné znaky a pociťovat s nimi soulad. Je potřeba, aby se z vás stali
lidé, kteří méně posuzují a kritizují ostatní lidi. Může vám to pomoci ve změně
postojů a smýšlení, které vás od ostatních lidí oddělují, jako je například pocit
nepochopení, nedocenění nebo nedostatek lásky. Budete tolerantnější a soucitnější,
budete snadněji odpouštět a přijímat, lépe chápat a budete vše zahrnovat svoji
láskou.
Vaše vize se díky Vůli ke Sjednocení rozšíří. Budete lépe vnímat podstatu lidí, lásku
a světlo které je jejich podstatou. Díky tomuto prozření si uvědomíte, že jejich
podstata je stejná s vaší. Ačkoliv na úrovni osobnosti může být mezi vámi velmi
mnoho rozdílů, na úrovni duše panuje jednota. Nalezením jednoty mezi vámi a
ostatními lidmi se zvýší vaše schopnost lásky.
Těšte se z nalézání jednoty, která existuje mezi vámi a ostatními. Vtáhněte do sebe
jemnou, milující, něžnou energii Vůle ke Sjednocení, když jste mezi lidmi.
Vyzařujte tuto jemnou, hebkou, soucitnou a milující energii k druhým. Zaměřte se
na esenci lásky uvnitř každého z nich.
Udělejte to s lidmi, kteří se zdají být jiní než vy, abyste uvolnili posuzování, pocity
nadřazenosti nebo podřazenosti, i ostatní pocity, které vás od nich oddalují. Pracujte
s Vůlí ke Sjednocení s přáteli a těmi, které máte rádi, s těmi, se kterými se dělíte o
mnoho společných věcí a tím prohloubíte své pocity sounáležitosti s nimi.
Když se spojíte s Vůlí ke Sjednocení, možná zjistíte, že se ve vašem životě změní a
zhojí okamžiky, kdy necítíte spojení s ostatními. Když prožíváte nepříjemné
střetnutí s lidmi, vesmír vám dává nádhernou příležitost spojit se s nimi a vyzařovat
Vůli ke Sjednocení, abyste tuto situaci změnili.
Můžete se naplnit Vůlí ke Sjednocení a zvětšit vaši zářící, magnetickou auru lásky a
jednoty. Naplníte se moudrou láskou, tolerancí, dobrou vůlí, soucitem, pochopením,
radostí a laskavostí. Všechny tyto kvality tvoří pocit spojení s druhými.
Můžete se napojit na Vůli ke Sjednocení a vyzařovat ji na druhé lidi během
jakékoliv situace, kdy chcete změnit negativní pocity a podpořit vše podtrhující
jednotu, která existuje mezi vámi a ostatními lidmi. Zjistíte, že překonáte zraňující
emoce mnohem rychleji než obvykle a budete na věci nahlížet z vyšší perspektivy perspektivy vaší duše. Když vyzařujete Vůli ke Sjednocení, lidé reagují podle toho,
jak jsou k této vibraci vnímaví. Ze všeho nejvíce se může změnit váš pocit z dané
situace. Situace může zůstat stejná, zlepšit se, nebo se zhoršit. Je potřeba, abyste se
vy zbavili představy o tom, jak byste situaci chtěli mít a místo toho zůstat v klidu a
ve svém středu, ať se děje co se děje.
Vůle ke Sjednocení stimuluje vaše třetí oko, nacházející se mezi obočím, vaše
centrum vnitřního vidění, takže budete schopni vidět vaše spojení s druhými lidmi a
veškerým životem. Budete schopni lépe vidět to, co máte s druhými společné, místo
toho, v čem se lišíte.
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Můžete povolat Vůli ke Sjednocení, aby vytvořila jednotu mezi vámi a členy
skupiny, které jste členem. Napojte se a vtáhněte do sebe nádhernou, hebkou,
jemnou a přitažlivou energii Vůle ke Sjednocení a pak tuto energii vyzařujte k
ostatním členům vaší skupiny. To je možné provádět při společných setkáních, nebo
když o skupině přemýšlíte. Lidé budou reagovat podle toho, jak jsou k této energii
vnímaví.
Pozorování:
Období, kdy jsem zažil jednotu s někým díky Vůli ke Sjednocení:
Jak se změnila moje představa o mých vztazích:
Postup č.17 - Vyzařování Hojivé Lásky - Transformování Negativity
Když jste napojeni na Vůli ke Sjednocení a voláte ji aby se zapojila do vašeho
života, získáváte zvýšenou schopnost vnímat duše druhých - Já, která jsou kompletní
a celistvá, která jsou čistou láskou. Obdržíte lepší vizi, jak zapojit do hry aspekt své
vlastní duše i duší ostatních lidí. Když jste spojeni s dušemi druhých lidí, světlem a
láskou, které jsou jejich podstatou, pomáháte jim spojit se s jejich vyšším Já.
Co znamená vnímat duše druhých lidí? Mnozí z vás to již dělají, když uznají skrytý
potenciál druhých lidí, když v nich vidí tu lepší stránku a uznají světlo a lásku, která
je v jejich nitru. Když kontaktujete lidi na úrovni duše, spojujete se s nimi na úrovni
čisté lásky, na úrovni podstaty. Jste schopni rozeznat semínko jejich potenciálu.
Když se spojíte s dušemi lidí, podstatou jejich dobroty a lásky, vytáhnete na světlo
jejich moudrost a porozumění. Zaměřujete se na to nejlepší v nich a pomáháte jim
stát se tím.
Máte na druhé lidi léčivý vliv, vedete lidi z temnot do světla. Předáváte jim nazpět
představu lepšího způsobu jejich života - lásku jejich duše, inteligenci a sílu. Stáváte
se světlem, které léčí a probouzí srdce druhých lidí. Když se spojíte na úrovni duše s
druhými lidmi, stáváte se sami celistvější.
Když šíříte Vůli ke Sjednocení a spojujete se s dušemi lidí, vysíláte léčivou lásku,
která zasahuje lidi v centru jejich bytosti. Toto je nádherný způsob spojení, když jste
mezi negativními lidmi nebo mezi trpícími a spojíte se s tímto aspektem Vůle, který
z vás vyzařuje, negace se vás nemohou dotknout. Je jedno, jak nepříjemné, nevábné
či negativní chování nebo osobnost je, vy víte, že jejich podstatou je láska a veškeré
negace vycházejí z duše, která projevuje sama sebe nesprávným způsobem, nebo
plně z osobnosti jedince. Tímto širším nadhledem přestanete být zraňováni bolestí
druhých a jejich negativitou a zaměříte se místo toho na světlo a lásku, která je
ukrytá v centru jejich bytí.
Můžete si zvolit nebýt fyzicky v přítomnosti někoho, kdo má provokující osobnost.
Vždy však můžete pracovat na této úrovni esence, a to i s lidmi, kteří již nejsou ve
vaší blízkosti a samozřejmě i s ostatními včetně vaší rodiny ze které se nemůžete
vyvázat.
Abyste vyzařovali léčící lásku, spojte se s Vůlí ke Sjednocení a přivolejte svoji duši,
aby spojila své světlo s vaším. Použijte svoji představivost a uvědomte si duši
někoho, s kým chcete pracovat - jeho nebo její část, která existuje na vyšší úrovni
než osobnost. Představte si Vůli ke Sjednocení, jak sestupuje vrcholem vaší hlavy k
vašemu srdečnímu centru. Vaše srdce se podobá zářícímu slunci, zahřívá, hladí a
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vynáší na světlo lepší stránku druhých lidí. Nechte tuto léčivou lásku proudit k druhé
osobě.
Všimněte si, jaký je rozdíl, když se na člověka přestanete dívat z omezené
perspektivy jejich osobnosti a zaměříte se místo toho na světlo a lásku jejich duše.
Uvědomte si, jak se změnil váš náhled na tuto osobu a vaše spojení s ní.
Když pracujete se svojí duší a Vůlí ke Sjednocení, děláte nejvyšší a nejefektivnější
práci jaká je možná a pokládáte základy nejlepší formy vašeho vztahu pro jeho další
rozvoj.
Lidé, ke kterým jsem vyzařoval léčivou lásku:
Můj nový pohled na tuto osobu a její duši z úrovně mé duše:
Postup č.18 - Milujte moudře
Vůle ke Sjednocení vás naplní svými kvalitami Božské Lásky, když se s ní spojíte, a
ty změní způsoby, jak milujete vy. Nejprve se mohou projevit jako letmé pohledy na
nové, vyšší způsoby, kterými můžete vyjádřit svoji lásku - způsoby, které ctí vaše
vlastní Já i Já ostatních. Božská láska nabízí lásku, která posiluje lidi, aby se stali
celistvější, nalezli svoje spojení s veškerým životem a která přináší lepší vizi a
objasňuje účel jejich života. Božská láska je moudrá.
Jedním ze znaků, že dochází ke transformaci pomocí Vůle ke Sjednocení, je
probouzející se vize vyšších způsobů lásky k sobě samému a k druhým lidem.
Možná rozeznáte způsoby, jakými rozdáváte svoji lásku a které neposilují druhé, aby
se stali silnějšími. Buďte k sobě laskaví, když zjistíte, že mnohé věci, o kterých jste
si mysleli jak jsou láskyplné, jak zachraňujete lidi od problémů, jak se angažujete
pro blaho svých blízkých, bráníte vzniku konfliktů a podobně, nejsou v souladu s
nejvyššími cestami lásky a neposilují lidi. Možná vás přepadne pocit smutku nebo
rozčarování, když zjistíte, že způsoby, kterými jste vyjadřovali svoji lásku, ve
skutečnosti neposilovaly druhé.
Například si můžete myslet, že jste ušlechtilí, když se vzdáváte vlastních potřeb a
veškerý svůj čas věnujete řešení cizích problémů. Jakmile Božská Láska Vůle ke
Sjednocení rozšíří vaši vizi, stane se vaše láska moudřejší. Přijdete na to, že tímto
způsobem jste ostatní připravovali o možnost naučit se své vlastní výukové lekce a
ve skutečnosti je zdržovali v růstu a ubírali jim možnost stát se silnější.
Možná přijdete na to, že tím, že jste byli nesobeckou, obětující se osobou, zaměřující
se na problémy ostatních, jste ve skutečnosti utíkali před svou vlastní prací a vlastně
jste těm druhým nepomáhali. A vaši přátelé a vaši blízcí jsou z vás naštvaní a
neoceňují vše, co se pro ně snažíte dělat, což vede k tomu, že se litujete.
Když se spojíte se svojí duší a s dušemi ostatních lidí, když pociťujete svoji vlastní
celistvost a velikou lásku v sobě, již se více nebudete cítit méněcenní nebo
nadřazení, ani nebudete posluhovat potřebám jejich osobností. Začnete milovat
láskou vaší duše, budete sloužit a milovat duše ostatních lidí a ne jejich osobnosti.
Když se spojíte s dušemi ostatních lidí a ne s jejich osobnostmi, můžete je milovat a
přesto udržovat hranice, které ctí vás i váš čas. Budete se moci stát laskavě
sebevědomým a přestanete se snažit každému se zavděčit. Potom můžete podniknout
ty správné akce, i když se třeba nebude jednat o nejsnadnější kroky.
S Božskou Láskou jak pro sebe, tak i pro druhé, již nebudete mít nadále pocit, že
musíte něco dělat (co ve skutečnosti děláte neradi) proto, aby vás lidé milovali.
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Budete spíš cítit potřebu říci nebo udělat věci, které budou ku prospěchu duším
druhých lidí, i když jejich osobnostem to třeba nebude vždy po chuti. Božská Láska
je nesobecká a nereaguje na často sobecké touhy osobnosti dávat lásku, aby lásku
dostala zpět.
Existuje někdo, koho zachraňujete, nebo někdo, s kým potřebujete pozměnit způsob
vaší lásky? Popřemýšlejte nyní o tom.
Pak se napojte na Vůli ke Sjednocení a nechte ji vámi procházet do vašeho třetího
oka, centra vaší pravé jasnozřivosti. Prohlašte, že jste ochotni poznat vyšší cesty
lásky, cesty, které jsou moudřejší i soucitné. Možná budete potřebovat představit si
nějaký symbol vaší moudré lásky, třeba sovu, nebo Knihu Moudrosti. Možná budete
potřebovat symbolicky se zeptat Knihy Moudrosti na radu, aby se ve vaší mysli
objevila ta správná vize. Jste ochotni vidět nové, moudřejší cesty lásky.
Vedle Vůle ke Sjednocení můžete pracovat i s Vůlí k Iniciaci, abyste získali sílu a
odvahu, potřebnou k vyjádření lásky vyššími, moudřejšími způsoby. Například po
spojení s Vůlí ke Sjednocení si začnete být vědomi nutnosti přestat řešit problémy
druhých lidí a nechat je, aby si svoje problémy řešili sami. Můžete přijít na to, že
musíte postupovat "nelaskavými ale moudřejšími způsoby" (nelaskavými s pohledu
osobnosti) a přenechat jejich život na nich samých a jejich duších a tak je posílit,
aby mohli udělat skutečný pokrok. Přitáhněte k sobě odvahu od Vůle k Iniciaci,
abyste měli sílu jednat novými, lepšími způsoby.
Osoba se kterou jsem pracoval:
Vhled, který jsem obdržel (ten můžete obdržet hned nebo později):
Postup č.19 - Rozeznání dalších Spolupracovníků Světla
Vůle ke Sjednocení vám přinese darem jasnozřivost; jak s ní budete pracovat,
můžete se naučit rozeznávat další spolupracovníky Světla. S tímto poznáním jste
schopni nabídnout svoji lásku a podporu na té úrovni, na které je jí zapotřebí.
Máte-li pocit osamění, protože kolem vás není mnoho lidí se kterými byste se mohli
sdílet svoji víru, můžete pracovat s touto kvalitou Vůle, abyste rozeznali a přitáhli do
svého života další lidi, kteří jdou podobnými cestami. Když vyzařujete lásku a
jednotu, stáváte se přitažliví pro ty, kteří jdou po podobných cestách.
Jste-li nyní mezi rozmanitými lidmi včetně dětí, spojte se s jemnou, hebkou,
magnetickou a laskavou energií Vůle ke Sjednocení. Můžete na lidi též jednoduše
nahlížet s pohledu této vyšší úrovně tak, že o nich budete přemýšlet i když s nimi
momentálně nejste ve fyzickém kontaktu. Nechte tuto Vůli proudit do svého třetího
oka, až pocítíte, jak se probouzí vaše jasnozřivost. Když se vám to již snadno daří,
spojte se na chvíli s vaší duší. Vyzkoušejte si to na mnoha lidech - s lidmi ve vládě,
učiteli, s dalšími lidmi o kterých jste četli nebo slyšeli.
Nechte, ať k vám přitékají dojmy, nebo tušení, pocity, myšlenky z duší ostatních lidí
a z jejich cest. Uvědomte si, jaký je to pocit když cítíte někoho, kdo jde cestou
duchovního růstu a lásky a přináší světlo světu. Radujte se z pocitu poznání a
jednoty.
Možná pocítíte nebo nepocítíte hned ze začátku duše lidí a jsou-li to spolupracovníci
Světla či nikoliv. Když budete pokračovat v tréninku s těmito energiemi, budete
třeba schopni rozeznat, kdo sem přišel pomáhat lidem, kdo je probuzený, u koho se
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jeho srdce probouzí a čí světlo září pro druhé. Naučte se dívat, co stojí za vnější
formou a rozeznávat vnitřní světlo, které z druhých lidí vyzařuje.
Díky tomuto rozšířenému pohledu budete cítit spojení a jednotu s ostatními i když
jdou po jiných cestách nebo jsou méně rozvinutí. Pociťujte energii, která k vám
přichází od lidí, ve kterých jste rozeznali spolupracovníky Světla.
Postup č.20 - Vnímání Bytostí Světla
Spojení s Vůlí ke Sjednocení probudí jasnozřivost duše, druh jasnozřivosti, která
přináší uvědomění si jemnohmotných energií vaší duše a vyšších říší. Díky této
jasnozřivosti začnete cítit a budete moci pracovat s těmi, kteří vedou lidstvo z
vyšších úrovní - anděly, Mistry, Průvodci, Osvícenými jedinci, a dalšími bytostmi
Světla. Ti pracují pospolu jako jednotná síla ze světa duší se společným cílem. Slyší
prosby lidí o pomoc a odpovídají na modlitby.
Můžete tyto Bytosti Světla poznat, protože cítíte, jak vás posilují. Neposilují vaše
ego nebo pocit sebedůležitosti. Poznáte je podle jejich bezpodmínečné lásky, smyslu
pro jednotu, soucitu a moudrosti. Tyto zářící duše jsou jako světelné majáky které
osvětlují vše co je dobré a krásné a které pomáhají veškerému životu najít cestu
zpátky domů, do jednoty, ke Zdroji.
Když se spojíte se svojí duší a s Vůlí ke Sjednocení, začnete vyzařovat lásku a
dobrou vůli. Rozpoznáte sami sebe jako spolupracovníka světla, toho, který pracuje
s láskou, světlem, Boží Vůlí a jemnohmotnými energiemi, aby vnesl ducha do
hmoty a napomáhal vývoji lidstva a života na Zemi. Připojíte se ke společenství
duší, které pomáhají lidstvu vyvíjet se. Stanete se součástí společenství
spolupracovníků světla, kteří pomáhají pozvednout strádající lidstvo a všechny říše
prostřednictvím milující laskavosti, soucitu a Boží Vůle.
Když si začnete uvědomovat, kde se nacházejí ostatní lidé na své cestě a sebe
jakožto spolupracovníka světla, váš pohled se rozšíří tak, že začnete rozeznávat ty,
kteří jsou dále na cestě a ty, kteří vedou lidstvo z druhé strany svojí láskou a
moudrostí. Začnete rozeznávat a spolupracovat s těmi, kteří nesou větší světlo,
protože získáte schopnost "vidět světlo ve světle". Rozeznat vyšší bytosti vyžaduje
určité množství světla, protože dokud nedosáhnete určité úrovně kontaktu s vaší duší
a vnitřního světla, nejste schopni je kontaktovat nebo si uvědomovat tyto učitele a
Osvícené jedince, protože jejich světlo je příliš jasné. Je to jako když vejdete z
temnoty do jasně osvícení místnosti. Zpočátku nevidíte vůbec nic. Když zesílí vaše
vnitřní světlo, a to zesílí jakmile se spojíte se svojí duší a vnesete do svého života
Boží Vůli, začnete rozeznávat formy a energie v tomto velikém světle. Když se vaše
světlo stane klidné a jasnější, budete schopni vidět a jasněji rozeznat Bytosti Světla a
Osvícené Jedince.
Ještě možná nepociťujete, že byste se stali součástí tohoto společenství nebo vyšších
bytostí, které řídí lidstvo. Nebo si jste plně vědomi ostatních spolupracovníků světla,
těchto průvodců a učitelů. Rádi byste potkali svého vlastního průvodce nebo jste ho
již potkali. Možná můžete vnímat svého ochranného anděla, který vás vede. Možná
vás přitahují knížky o bohyních a Mistrech a ve svých meditacích jste pocítili jejich
veliké světlo.
Chcete-li posílit své spojení s vaším průvodcem nebo Bytostí Světla, spojte se s Vůlí
ke Sjednocení. Dovolte jejím milujícím, jemným energiím vtékat do vašeho třetího
oka, probudit vaší vnitřní jasnozřivost, abyste byli schopni vidět a poznat Osvícené
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Jedince a způsoby, jak s nimi nejlépe spolupracovat. Požadujte aby se toto spojení
uskutečnilo. Prohlašte, že jste ochotni jim pomáhat, chcete s nimi pracovat a jste
otevření k možnostem spolupráce. Můžete i nemusíte "vidět" vašeho průvodce nebo
některé z těchto vyšších bytostí. Posílíte však s nimi své spojení takovými způsoby,
které jsou pro vás správné.
Jak duchovně rostete a vaše vize se stává jasnější, začnete rozeznávat tyto bytosti,
začnete je chápat jako něco rozdílného od světla vaší duše a připojíte se k jejich
činnosti. Rozdávají vědomosti, lásku, energii a vedou ze své pozice ty, kteří jsou k
tomu otevření.
Když pracujete s Vůlí ke Sjednocení a probouzíte svoji vizi, existuje mnoho
způsobů, jak si přítomnost těchto bytostí Světla uvědomit. Můžete jejich přítomnost
cítit, vnímat světlo, obraz nebo symbol, nebo je vnímat mnoha dalšími způsoby.
Můžete zjistit, že narůstá vaše tvořivost, nové myšlenky se jakoby vynořují ve vaší
mysli a otevírají se nové cesty, které můžete sledovat. Můžete cítit náhlý nápad
udělat něco nového, něco risknout, následovat hlas svého srdce. Může se vám zdát
sen, ve kterém vás učitel nebo průvodce kontaktuje.
Mnohé z vás bude přitahovat schopnost stát se komunikačním kanálem pro vašeho
průvodce nebo se projevit v umění, hudbě nebo jako léčitel. Možná vás začne
přitahovat práce s říší andělů při zahradničení, péčí o květiny nebo prací s vůněmi.
Je nekonečné množství způsobů, jak spolupracovat s těmito vyššími říšemi a
bytostmi v nich.
Učiňte takové kroky, které se vám zdají správné. Možná si budete chtít něco přečíst
o průvodcích, Mistrech, bohyních, či channelingu. Nebo se vám bude zdát, že jste
připraveni se spojit se svým průvodcem a verbálně předávat jeho vzkazy. Nebo
můžete jen požádat o nové nápady a inspiraci pro to, na čem zrovna pracujete.
Můžete se otevřít léčení nebo požádat o vedení. Můžete nechat tyto vyšší energie
proudit do vašeho umění nebo hudby, jako kdyby jste byli zapojeni do vesmírného
proudu a nádhery.
Budete mile přivítáni a Bytosti Světla vám budou pomáhat jakmile se otevřete pro
tato vyšší napojení.
Postup č.21 - Sjednocení Já z minulosti, přítomnosti a z budoucnosti
Vůle ke Sjednocení spojuje minulost, přítomnost a budoucnost. Protože tato Vůle
nahlíží na všechny věci jako na kompletní od jejich počátku až ke konci, můžete
zavolat tuto energii, rozšiřovanou touto Velkou Bytostí, abyste věděli víc o cestě
vaší duše jak na jejich pozemských cestách, tak i na ostatních dimenzích a v období
mezi vtěleními. Máte schopnost spojit se sami se sebou, neboť existujete v celém
čase, jak v minulosti tak i v budoucnosti.
Abyste si uvědomili celistvost vašeho bytí a naučili se víc o cestě vaší duše, naplňte
se Vůlí ke Sjednocení. Cítíte její hebkou, sjednocující energii, která nese vize
přitékající k vám a stimulující vaše třetí oko. Cítíte, jak se k vám vaše duše připojuje
a vede váš zrak, takže vše, co objevíte, když se budete dívat dopředu nebo dozadu v
čase, je přesně to, co zrovna nyní potřebujete vidět pro váš osobní růst.
Představte si, jak se symbolicky díváte zpět v čase a prohlížíte si svá minulá Já.
Můžete mít pouze neurčitý pocit energií z těchto životů. Můžete a nemusíte vidět
nějaký detail, to záleží na vedení vaší duše.
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Vracejte se zpět až do některého ze svých minulých životů na Zemi. Když se na
tento život díváte, uvědomte si, že semínka toho, čím jste nyní, tam byla už tenkrát.
Stejně jako z nějakého semínka vyroste růže a z jiného strom, tak i semínka vaší
cesty a účelu bytí s vámi byla ve všech vašich životech a v každém trochu
povyrostla.
Prohlédněte si některé z vašich minulých životů, ne kvůli detailům čím a kde jste
byli, ale s důrazem na kvality, které jste rozvíjeli. Vše, co vám dnes jde snadno, jste
se učili v minulých životech. A vše, s čím se stále ještě potkáváte, tomu čelíte
mnohem lépe než v minulosti. Podívejte se na ten nádherný vývoj a rozvoj světla,
kterým jste prošli v mnoha minulých životech. Které kvality nyní rozvíjíte, jako je
např. otevírání srdce, soucit, láska k sobě, jasnozřivost, telepatie, apod.? Uvědomte
si, jak vaše osobnost stále více odráží kvality vaší duše, včetně její lásky, světla a
radosti.
Všemi vašimi životy prostupují stejné vzory a témata. Jste na určité cestě od začátku
vašeho putování po Zemi i jinde. Dokonce i když si uvědomíte, kde jste se
pohybovali v období mezi inkarnacemi zjistíte, že jste se připravovali pro váš další
růst v určité oblasti v následujícím životě na Zemi.
Rozpoznáte rozvoj ve svých minulých životech podél určitých linií a růst, ke
kterému docházelo od života k životu, vám může dát pocit kontinuity, záměr a
trpělivost při růstu v současném životě.
Nyní použijte svoji představivost, otočte se a podívejte se na svá Já z budoucnosti.
Vaše cesta a záměr se odkryjí mnohem více, semínka vašeho potenciálu rozkvetou.
V budoucnosti perfektně zvládáte vše, na čem nyní pracujete a co vám připadá
složité. Střetněte se s vašimi budoucími Já prostřednictvím vidění vaší mysli a
uvědomte si, jak se v nich zvětšilo vaše vnitřní světlo, jak září a je nádherné.
Podívejte se na sebe v sérii vašich budoucích životů až do doby, kdy se z vás stane
mistr. V každém životě se více rozpínáte; vaše aura je čím dál nádhernější a
přitažlivější. Stále kompletněji ztělesňujete kvality vaší duše, vyzařujete radost,
lásku a světlo. Vaše čakry se rozvíjejí a otevírají, vaše korunní čakra se třpytí
světlem. Vaše osobnost se stává vozítkem vaší duše, aby vykonala svoji práci.
Šíříte Božskou Lásku a Boží Vůli. Díváte se z pozice celku, ne nějaké části.
Ovládáte mnohé energie a síly kosmu. Jste schopni vytvořit nádherné formy a
struktury, které vibrují světlem a které pozvednou každého, kdo s nimi přijde do
styku.
Jste zářící bytostí světla, Osvíceným Jedincem, neboť z každého z vás se stane
"Mistr" až se plně rozvine. Představte si, jak jste tímto svým budoucím Já již nyní.
Představte si, že jste Osvíceným Jedincem, Mistrem, Bohyní, nebo čímkoliv, jak
vidíte své osvícené budoucí Já. Když se toto budoucí Já dívá na váš život, co by
udělalo v různých oblastech vašeho života? Požádejte své osvícené budoucí Já, aby
vám poslalo informace, aby vám odhalilo oč se nyní snažíte a co je nejdůležitější z
perspektivy vaší nejvyšší cesty.
Když pracujete s Vůlí ke Sjednocení, můžete obdržet rozšířený pohled na cestu vaší
duše v průběhu mnoha životů. Jediné, co musíte udělat, je požádat a informace k
vám přijdou. Mohou se objevovat v průběhu mnoha týdnů, během spánku, vhledy
které se objevují ve vaší mysli nebo jednoduše touhou dělat nové věci, které jsou
součástí vaší vyšší cesty.
Můžete pokračovat s nahlížením do svých budoucích životů poté, co dosáhnete na
Zemi Osvícení. Když dosáhnete mistrovství na pozemské úrovni, zvolíte si další
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cesty přístupné pouze těm, kteří zvládli pozemské energie. Někteří z vás se dostanou
do svých dalších stádií, kdy budete sluncem a nebo hvězdou. Někteří budou
pracovat v říši myšlenek a pomáhat přinášet myšlenky Univerzální Mysli k těm,
kteří jsou přístupní. Někteří budou pracovat s jinými energiemi a silami. Někteří
zůstanou na zemi a budou pomáhat léčit druhé prostřednictvím soucitu do té doby,
než bude veškerý život osvobozen.
Nechte do sebe vtékat Vůli ke Sjednocení a ladit se na velkou cestu rozvoje, která je
vaší budoucností. Určitými způsoby vám to bude pomáhat ve vašem současném
rozvoji a ve schopnosti žít již nyní pro váš vyšší záměr, Božský plán vašeho života.
Co jste viděli z vašich minulých životů:
Co jste pozorovali z vašich budoucích životů:
Co jste si uvědomili o sobě jakožto Mistrech na pozemské úrovni:

Postup č.22 - Trpělivost a Vyrovnanost
Vůle ke Sjednocení oplývá kvalitou pracovat postupně, trpělivě a rovnoměrně
směrem k vytčenému cíli. Vše, co potřebuje, si díky své magnetické lásce a pocitu
jednoty s veškerým životem přitáhne. Nepotřebuje probíjet se a usilovat o splnění
cílů, ale místo toho respektuje činnosti potřebné pro plynutí s proudem v daném
okamžiku.
Kvality Vůle ke Sjednocení a způsoby její činnosti jsou velmi rozdílné od Vůle k
Iniciaci. Vůle k Iniciaci je ohnivá, mocná, přímá vůle; je to dynamický pohyb. Vůle
ke Sjednocení postupně vnáší a odhaluje energii. Dosahuje svých záměrů trvalým
neutuchajícím zaměřením. Tato Vůle má některé kvality vody; je jako řeka, která se
vine směrem k moři a stále jde vstříc svému cíli, nachází si cestičky a během času
odstraní i skálu.
Vůle ke Sjednocení prosadí svoji Vůli sjednocovat trvalým, klidným a
neochabujícím zaměřením. Její energie nakonec pronikne veškerým životem svojí
láskou, moudrostí, vyrovnaností, jednotou a vizí. Důsledkem jejího působení bude
lidstvo, které bude vyjadřovat lásku a moudrost jak samo k sobě, tak i ke všem
vnímajícím bytostem.
Spojte se s Vůlí ke Sjednocení, kdykoliv potřebujete více trpělivosti, klidu nebo
vyrovnanosti. Když cítíte netrpělivost v některé oblasti vašeho života, když máte
problémy se vztahy se svým okolím, ve finanční oblasti, s vaším růstem a změnou
návyků, žádejte Vůli ke Sjednocení o trpělivost a mír. Když jste netrpělivý protože
změny jsou příliš zdlouhavé, nebo když jste smutní protože něco jde jinak, než jste
si představovali, pracujte s touto Vůlí.
Myslete na Vůlí ke Sjednocení a požádejte ji, aby k vám sestoupila. Vždy na vaše
volání odpoví.
Budete cítit její milující, magnetickou energii která k vám přitéká a vstupuje vaší
korunní čakrou do centra vize. Nechte ji proudit až do svého srdce. Zhluboka se
nadýchněte a přemýšlejte o slovech "trpělivost" a "vyrovnanost".
Dovolte této uklidňující a vyživující energii, aby vás zklidnila a ukonejšila. Zůstaňte
otevřeni jejím léčivým energiím tak dlouho, jak chcete, dokud nepocítíte, jak se
vámi rozlévá veliký mír. Nechte magnetickou, léčivou lásku Vůle ke Sjednocení,
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aby absorbovala váš nepokoj, bolest a obavy. Tato Vůle pohltí negativitu a přemění
ji na lásku. Otevřete se nové vizi v této oblasti vašeho života a bytí.
Uvědomte si příčiny, které způsobily vaše obavy a nechte Vůli ke Sjednocení
proudit do této oblasti. Představte si, jak se tato oblast postupně zlepšuje, pomalu ale
s jistotou se transformuje. Jakmile nasměrujete Boží Vůli k jakékoliv oblasti vašeho
života, začne se transformovat a měnit podle dokonalejšího vzoru. Zanechte
prosazování a snažení usměrnit věci určitým směrem. Přijměte skutečnost, že to, co
zrovna prožíváte, je pro vás to nejlepší. Uvědomte si, že když jste vyslali Boží Vůli
do této oblasti, pak je naprosto jisté, že dojde ke změně v pravý čas a tím nejlepším
způsobem.
Oblast do které jsem vyslal Boží Vůli:
Pocity z toho plynoucí:
Postup č.23 - Zvládnutí výzvy jasnozřivosti
Jednou z výzev sjednocení s větším dílem života a rozšířením vaší perspektivy je
schopnost spokojit se s tím, kým právě nyní jste, i když vidíte vyšší život, který
byste mohli prožívat, ale pro který jste ještě nedorostli. Když rozšíříte svůj pohled
díky Vůli ke Sjednocení a splýváte s větším a větším dílem vesmíru, vaše moudrost
a vědomosti se rapidně zvyšují. Získáte novou perspektivu a rozsáhlejší uvědomění
o výškách, kterých je možné dosáhnout.
Když se vaše vize rozšíří, můžete zažít "krizi z jasnozřivosti". Vidíte nové cíle,
kterých byste mohli dosáhnout, nové způsoby života a bytí, ale nejste schopni tímto
způsobem žít. Možná budete chtít změnit své stravovací návyky, přestat negativně
myslet nebo mít více citu. Budete třeba chtít víc meditovat, předávat informace z
vyšších říší, nebo začít s novými duchovními praktikami. Budete nespokojeni s
oblastmi vašeho života, které před tím byly v pořádku. A oblasti, které vás před tím
znervózňovali a otravovali se mohou stát neúnosné a bude je potřeba změnit.
Když poprvé zjistíte, jaké by věci mohly být, můžete propadnout touze okamžitě
všechno změnit. Můžete se cítit znechuceni, že nejste schopni přes noc změnit své
zvyky. Vzpomeňte si, že můžete pracovat s Boží Vůlí na změnách a nemusíte tlačit,
prosazovat a bojovat, abyste dosáhli požadovaných výsledků.
Můžete použít Vůli k Iniciaci, abyste se dostali přes překážky a nalezli nejkratší
cestu ke svým cílům. Můžete se spojit s Vůlí ke Sjednocení, aby vám předala
jasnější a detailnější vizi vašich cílů. Můžete dostat její hebkou, jemnou energii,
která vám pomůže přibližovat se postupně, rovnoměrně a bez přestávek k vaší vizi,
dokud ji nedosáhnete.
Buďte trpěliví a uvědomte si, že jakmile budete připraveni, změny nastanou v pravý
čas a správný okamžik. Milujte sami sebe, i když vidíte staré nedobré zvyky a
budete schopni implementovat nové chování mnohem snadněji. Je důležité, abyste
rostli vám přiměřenou rychlostí. Příliš mnoho změn, když na ně nejste patřičně
připraveni, váš pokrok ztíží, nebo vás může dokonce strhnout zpátky.
Krize z jasnozřivosti vás též může postihnout, když se spojíte s Vůlí ke Sjednocení,
protože začnete vnímat jasněji, kde se na své cestě nacházíte. První věcí, kterou
začnete jasně vidět, jsou vaše "chyby a nedostatky". Můžete zjistit, že nejste tak
láskyplní a vyvinutí, jak jste si mysleli a že vaše motivy nebyly tak vznešené, jak
jste si mysleli.
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Můžete přijít na to, že některé ideály, které jste si o sobě vytvořili, jsou
zpochybněny, jakmile rozšíříte svůj nadhled. Například, když jste si sami sebe vždy
představovali jako perfektní, milující osobu, která všem rozdává lásku a každého
učiní šťastným, může být nemilé si uvědomit, že vše, co jste dělali, bylo vlastně jen
proto, aby vás lidé měli rádi. Vaše nová vize vám může ukázat, že jste tak jednali ze
strachu, že nebudete milováni a ne proto, že byste chtěli skutečně sloužit lidem.
Jednou z výzev a darů jasnozřivosti je skutečnost, že vás může pozvednout ze
sebelítosti a obviňování, protože si uvědomíte, že máte moc vytvořit ve svém životě
cokoliv chcete. Když se spojíte s Vůlí ke Sjednocení, uvědomíte si svoji sílu tvořit
vlastní realitu a uskutečnit své sny. Může trvat jistou dobu než si uvědomíte
skutečnost: "Já si mohu vytvářet jakýkoliv život". Ze začátku se tato skutečnost
může jevit děsivá, protože též znamená, že vy a ne nikdo jiný volil vše, co máte
dnes. Nemusí též být snadné uvědomit si, že ovládáte tuto sílu - sílu manifestovat a
tvořit svoji vizi.
Krize z uvědomění si vzorů chování, které je nutné rozvinout, může být těžkým
obdobím. Ještě jste si neosvojili nové vzory a zjišťujete, že často jednáte (ze zvyku)
postaru. Když zjistíte, že se držíte starých vzorů, můžete ještě přitvrdit, jakmile
obdržíte novou vizi a budete chtít vše změnit přes noc, abyste byli opět "dokonalí".
Spíš než abyste byli na sebe tvrdí, tak si pogratulujte, že jste si uvědomili, jak byste
měli žít, konat a vyjádřit sami sebe. Uvědomte si, že změna potřebuje čas a zůstaňte
ve spojení s Boží Vůlí. I když se může zdát těžké podívat se tváří v tvář novému
pohledu na sebe sama, můžete však pokračovat pouze vpřed, když se podíváte
čestně, ve kterém úseku cesty se nacházíte a jak se musíte rozvinout.
Chcete ve svém životě uskutečnit nějaké změny, změnit nějaké zvyky, myšlenky,
postoje, víru nebo jiné aspekty vašeho bytí?
Zavolejte Vůli ke Sjednocení a pociťujte, jak energie této Bytosti proudí do vašeho
třetího oka a probouzí vaší jasnozřivost. Tato kvalita Boží Vůle vám umožňuje vidět
věci jako kompletní celek od vzniku až k jejich konci - minulost, přítomnost i
budoucnost.
Představte si růži v květu, dobu kdy je malým zavřeným poupětem, kdy rozevře své
lístky, i dobu, kdy její okvětní lístky opadávají. Podívejte se na tento proces z
vyššího hlediska, kdy si představíte vše najednou - okamžik vyrašení růže, její
rozvinutí i ukončení její existence v tomto světě. Je to celý kompletní proces a
zárodky semínek z posledního stádia jsou již v poupěti před jeho rozvinutím.
Představte si, že se na sebe můžete podívat stejným způsobem jako na růži. Ve
vyšších říších, kde není čas, jste právě nastoupili vaši cestu probouzení; jste
probuzení a jste též Osvícení. Zárodky vašeho Osvícení jsou již ve vás a rozvíjejí se
v ten pravý čas a tím správným způsobem. Ve třídimenzionálním světě, ve kterém
žijete, prožíváte váš rozvoj krok za krokem. Když se na sebe podíváte z této vyšší
perspektivy, rozeznáte každý krok na vaší cestě jako správné rozvíjení vašich
zárodků osvícení. Není žádný spěch, žádný chvat; neexistují žádné chyby.
Tam, kde není čas, je již Osvícení vaším vlastnictvím a jen na vás čeká abyste si je
vychutnali. Milujte svá minulá Já stejně, jako ta vaše budoucí. S otevřenou náručí
uvítejte nové vize a sílu, kterou vám nesou.
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Postup č.24 - Uznání vaší Jednoty s veškerým životem
Když s pomocí Vůle ke Sjednocení rozšíříte svoji vizi, poznáte svoji jednotu s
Bohem/Bohyní/Vším Co Je, s Přítomností a s veškerým životem. Pochopíte, že
nejste jen osobnost, duše a duch, ale že jste i součást veškerého života vesmíru.
Možná jste již zaslechli o holografickém konceptu, kdy každý kousíček obsahuje
předlohu celé části. Například v každé buňce vašeho těla je vzor vás celého. Je jedno
o jak malé součásti uvažujete, vždy je v ní obsažen kompletní vzor, stejně jako
obsahuje celek všechny části.
Nejste pouhým jedincem, ale jste též částí jednoty veškerého života. Můžete se
rozšířit za hranice vašeho osobního Já. Nejen že zakoušíte život jakožto osobnost
žijící na zemi; můžete se na váš život podívat též očima vaší duše, očima Mistrů a
průvodců, dokonce i samotnou Boží Vůlí. Máte přístup k širému vesmíru pouhým
posunem vašeho uvědomění. Vy, jakožto buňka vesmíru v sobě obsahujete předlohu
celého vesmíru.
Zavolejte hebkou, magnetickou, milující energii Vůle ke Sjednocení. Nechte ji
vtékat do centra vaší jasnozřivosti a rozšířit ve vlnách vaší vizi. Jak se vaše vize
rozpíná, vzrůstá vaše schopnost poznat se jako mnohem větší část, než jste si kdy
mysleli, že jste. Vaše srdeční centrum začne zářit a být magnetické. Splyňte s Vůlí
ke Sjednocení a umožněte její magnetické auře, aby vás přitáhla blíže k sobě a
obklopila vás svojí láskou.
Představte si, že nejenže jste jedinec přijímající Boží Vůli, ale že vy JSTE Boží
Vůle. Pociťujte se jako Vůle ke Sjednocení a dovolte konceptu vašeho Já
expandovat. Používejte svoji představivost a hrajte si jako dítě, které objevuje něco
nového, legračního a buďte si plně vědomi vaší zkušenosti. Zažeňte všechny kritické
myšlenky, zanechte pochybování a otevřete se tomu co cítíte.
Jakožto Vůle ke Sjednocení cítíte vaší magnetickou auru, vaší nádheru a světlo. Jste
Božská Láska vyzařující lásku, která vše vede k dokonalým vztahům, která nic
neodmítá a všechno činí celistvým. Cítíte, že jste jemná, rozpínavá, sjednocující
energie, která se na každou věc dívá od jejího počátku až k jejímu konci jako na
komplexní energii. Vždy, když se tímto způsobem napojíte, vaše aura se stane
magnetičtější a zářivější. Dívejte se na váš život z této perspektivy jako byste byli
Vůlí ke Sjednocení.
Zavolejte Vůli ke Sjednocení a cvičte posun vaší perspektivy, pocit jednoty se vším
co si zvolíte. Pociťujte energie kolem vás - ze země, z rostlin, zvířat i z lidí.
Představte si, jaké to je být Zemí, abyste získali tuto perspektivu.
Pociťujte svoji jednotu s dušemi ostatních lidí, Mistrů, andělů, Osvícených Jedinců,
hvězd i samotného vesmíru. Zatímco jste zde na Zemi, abyste zkoumali
individualitu, můžete rozprostřít své smysly a pociťovat se jako součást celku a dívat
se na život očima ostatních částí.
Pociťujte se jako Přítomnost, jako Vše-Co-Je. Představte si že jste veškerým
životem. Dovolte všem pocitům, myšlenkám, energiím a obrazům vcházet a
dotkněte se této mohutné energie, která je taktéž vámi, neboť vy jste vesmír stejně
jako jedinec.
Pokaždé, když to uděláte, se rozšíří váš pocit součásti jednoty a tím dojde k
mohutnému posunu a rozšíření vašeho vědomí.
Já jsem v souladu s:
Moje nová vize díky této jednotě:
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3. Třetí kvalitou Boží Vůle je Vůle Vyvíjet se - Stát se moudrým.
Užijte si níže uvedené praktiky, ve kterých je uvedeno mnoho informací o
Vůli Vyvíjet se, i způsoby, jak si s touto mocnou energií hrát a transformovat a
rozvíjet svůj život.

O Vůli Vyvíjet se
Pracovali jste s Vůlí k Iniciaci, která vám přinesla nové uvědomění, vhledy a
odhalení i možnost začít žít svůj život podle představ své duše. Spojili jste se s touto
mocnou silou, abyste uvolnili bloky a iluze, nalezli nejkratší cesty k vašim cílům a
obdrželi odvahu, sílu a moc tvořit změny.
Poté jste se spojili s Velkou Bytostí šířící Vůli ke Sjednocení, abyste
rozvinuli svoji jasnozřivost. Splynuli jste se svojí duší, strávili čas sjednocováním
vašich částečných osobností, léčením vašich stínových Já i pociťováním jednoty s
veškerým životem. Vaše vize vás samých se zvětšila, když jste zkoumali minulé a
budoucí životy a získali jste rozsáhlejší vědomosti o životě jako celku a o vás
samých jakožto součásti tohoto celku.
Vůle Vyvíjet se přináší energie růstu, expanze a rozvoje. Když se spojíte s
touto mocnou silou, budete schopni rozvíjet všechny oblasti vašeho života i
jakoukoli specifickou oblast, na kterou se zaměříte. Je to světlo, které na vás svítí a
osvětluje vaši vyšší cestu, váš potenciál a všechny možnosti vašeho života.
Když požádáte a obdržíte energii Vůle Vyvíjet se, změní to váš postoj ke
světu forem a hmoty. Zjistíte, že vás tato energie posiluje pro vnitřní práci a ticho. Z
centra vašeho klidu budete schopni, za vedení Vůle, objevit, identifikovat a řídit
činnosti, které splní záměry vaší duše.
Vůle Vyvíjet se podporuje tvořivost. Podporuje vás při tvorbě plánů, cílů,
činností, okolností, vztahů, forem a struktur ve vašem životě, které odpovídají
vyššímu záměru a Božskému Plánu vašeho života.
Vůle Vyvíjet se je aspektem Kosmické Vůle, která vyzařuje prostřednictvím
Velké Bytosti ztělesňující Božskou Inteligenci, Božskou Tvořivost a Inteligentní
Aktivity. Aspekt Vůle této Velké Bytosti je vyjádřen Vůlí Vyvíjet se, která vede k
moudrosti.
Tato Velká Bytost, někdy též nazývaná Pán Třetího Paprsku, je též známá
jako Univerzální Mysl. Tato Velká Bytost ztělesňuje pole vědomí Boží Mysli, kde
existují veškeré ideje a předlohy manifestovaného světa, ideje jak známé tak i ty,
které dosud nebyly objeveny. Je to neomezená, nekonečná inteligence a tvořivost,
která v sobě obsahuje všechny možnosti. Její energie je tekoucí, dynamická, neustále
se měnící a přelévající, ale je též klidná, věčná, míruplná a tichá. Přivádí veškerý
život k lepšímu spojení s Božským Záměrem.
Nádherná inteligence této Velké Bytosti existuje v každé částečce hmoty od
atomu až po galaxie a je součástí každého živého organizmu. Je to síla která stojí za
veškerou hmotou, aby ta mohla reagovat na mysl; umožňuje vašim myšlenkám
tvořit vaší realitu! Z tohoto důvodu se též této Bytosti říká Velký Architekt plánovač a konstruktér, který umožňuje myšlenkám manifestovat se v materiálních
formách, strukturách a organizacích. Tato Velká Bytost vede stvořené společnosti a
civilizace a má nesmírný vliv na lidstvo.
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Pod vlivem energie této Vůle se budete učit manifestovat a tvořit, dokud se
nestanete spolu-stvořitelem s Bohem/Bohyní/Vším Co Je. Dokud nedosáhnete
určitého stupně vědomí duše, bude vás tato Vůle stimulovat, abyste tvořili formy,
struktury, situace, okolnosti a organizace, které jsou řízeny vaší osobností. Během
této fáze růstu se vaše dojmy stanou věděním a osobnost se stane lepším nástrojem
pro vaši duši.
Když se osobnost vyvíjí prostřednictvím vědomostí, vzdělání a zkušeností,
začne si uvědomovat duši, která stojí nad ní. Když dojde ke kontaktu s duší, vývoj se
nasměruje na tvorbu forem a aktivit, které odpovídají záměru duše. Když se kontakt
prohloubí, dojde k rozšíření vědomí a z vědomostí se stane moudrost. Díky
moudrosti pak osobnost tvoří formy, struktury, organizace a okolnosti, které splňují
záměry duše.
S moudrostí přichází uvědomění že Já, které zakoušíte jako individualitu, je
více než jen fyzickým tělem. Já se pozná jako život, světlo, energie a vědomí
Boha/Bohyně. Jak roste moudrost, Já se stává stále více oddělené od života,
uvědomuje si, že je mnohem víc než jen tělo, city nebo mysl, skrze které zakouší
život na Zemi.
Já se obrátí nahoru, k říši ducha. Nakonec se Já pozná jako součást Jediného,
součást Božského Života, který je nekonečný, jako jiskřičku samotného
Boha/Bohyně. Výsledkem toho je "vševědoucnost".
Tato Velká Bytost bude stále vyzařovat svoji energii na pozemskou úroveň.
Až se více lidí spojí s Boží Vůlí a dospěje ke znalosti sebe sama jako duše, světla,
ducha a Božské esence, bude společnost zrcadlit božské vzory mnohem dokonaleji.
Lidé budou milovat jeden druhého a respektovat veškerý život i sebe navzájem, čisté
životní prostředí a jednotu v mnohosti i nejlepší okolnosti, které reprezentují
manifestaci Božského Plánu na zemi.
Postup č.25 - Spojení s Vůlí Vyvíjet se
Použijte následující postup pro napojení na Vůli Vyvíjet se a učiňte tak další
krok svého spirituálního růstu.
1. Začněte sledováním vašeho dechu, postupně jej prohlubujte a zklidňujte, aby byl
plynulý a uvolněný. Vaše myšlenky se postupně ztišují.
2. Připravte se k přijmutí této Vůle dotazem: "Jsem ochotný učinit další krok ve
svém vývoji? Jsem otevřený pro přijetí této energie?" Jste-li ochotní, pokračujte.
3. Pociťujte vaši duši, uvědomte si, že její nádherná milující přítomnost je stále s
vámi.Lépe si uvědomujete vaši duši a jste schopní přijmout více její energie vždy,
když na ni myslíte a žádáte ji, aby se k vám připojila. Vaše duše je inteligentní,
tvořivá bytost, která zná vyšší záměr vašeho života. Předává vám svoje vědomosti
vždy, když se s ní spojíte.
4. Cítíte spojení s dušemi dalších lidí, kteří též přijímají Vůli Vyvíjet se. Všichni
dohromady tvoříte velké společné světlo, které přijímá a distribuje mezi vás
ohromné, silné vyzařování Boží Vůle.
5. Pokračujte v pomalém dýchání, které vás zavede do míst vašeho vnitřního ticha.
Může vám to připomínat stav tichého pozorování.
6. Připojte vaše volání k Velké Bytosti vyzařující Vůli Vyvíjet se k volání celé
skupiny. Požádejte o energii potřebnou k růstu a vývoji.
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7. Boží Vůle vždy odpoví na vaše volání a tak odpoví i teď. Vtáhněte do sebe
tvořivou, účelnou, vyšší inteligenci Vůle Vyvíjet se. Dovolte jí vtékat do vašeho
krčního centra, které se nachází na vašem krku. Můžete vnímat barvy, zvuky, světlo,
nebo specifickou kvalitu energie a nebo necítit vůbec nic, když k vám tato energie
přichází.
8. Prohlašte, že je vaším záměrem posunout se na další úroveň vašeho růstu. Jste
otevřeni novým myšlenkám a nápadům. Jste vnímaví k novým formám, situacím a
okolnostem, které reprezentují rozšířené vědomí. Jste ochotni opustit vše, co
reprezentuje nižší vědomí.
9. Umožněte energii Vůle Vyvíjet se, aby se vás dotkla a transformovala vás.
Pozvěte ji do vašeho života a otevřete se pro přijetí všech darů vědomí, které pro vás
má.
10. Vyzařujte tuto energii k vašim pozemským cílům.
11. Vyzařujte tuto energii k vašim spirituálním cílům.
O energii Vůle Vyvíjet se můžete požádat vždy, když chcete zlepšit některou oblast
vašeho života nebo rozšířit svoje vědomí. Nemusíte si tuto energii uvědomovat nebo
ji nějak specificky cítit, aby mohla tvořit změny ve vašem životě. Váš záměr spojit
se s Vůlí Vyvíjet se je vše, co je nutné, aby transformovala váš život.
Postup č.26 - Spojení s Univerzální Myslí: Hra na poli Neomezených Možností
Nejlépe se přijímají energie Velké Bytosti předávající Vůli Vyvíjet se v
tichu. Když jste klidní a tiší, můžete snadněji dosáhnout spojení vašeho vědomí s
Vůlí Božské Inteligence, Božské Tvořivosti a Inteligentní Aktivity.
Udělejte si chvilku a ztište se, hned nebo později. Začněte s několika
minutami a postupně dobu prodlužujte. Vypněte rádio i televizi. Pohodlně se
posaďte nebo lehněte. Utište své myšlenky.
Není potřeba nic dělat, nic tvořit nebo přemýšlet o dnešním dni. Když se vám
honí hlavou myšlenky, které vám brání v utišení, sledujte svůj dech. Prodlužujte,
prohlubujte, zpomalujte a zklidňujte vaše dýchání.
Jak se uvnitř zklidňujete, postupně si začínáte uvědomovat vaší duši. Cítíte
její laskavou přítomnost. Nechte její sílu a moc vtékat do vás.
Postupně rozšiřujte svoji mysl do jemných říší, uvědomujte si pole vědomí
obsahující nekonečné možnosti. Můžete to zažít mnoha způsoby. Můžete cítit
přítomnost rozsáhlé inteligence plné lásky a tvůrčích nápadů. Můžete vnímat
rozsáhlé oblasti světla, kde existují veliké nápady. Můžete si před sebou představit
nekonečné množství cest, které všechny vedou k velkým idejím a shlukům
myšlenek. Toto je energie Univerzální Mysli, kde existují všechny nápady a plány
manifestovaného světa.
Když přistupujete k Univerzální Mysli v tichosti, můžete mnohem lépe
zakusit její neomezenou energii. V tichu, bez myšlenek, se dostanete za zúžené
definice toho kdo jste, úlohy jaké hrajete a omezené možnosti. Přemýšlení,
analyzování, posuzování a další mentální postupy vytvářejí omezení vašeho vědomí
na poli neomezených možností.
Otevřete se světu, kde je vše možné, neomezeným možnostem, které pro váš
život existují. Když se spojíte s touto nekonečnou inteligencí, jste schopni obnovit
svoji životní energii, stát se vyrovnaní, soustředění, nabít se a oživit své tělo.
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Alespoň jedenkrát denně si udělejte čas na ztišení a začněte nejprve třeba jen
s minutkou či dvěma. Zpočátku vám může připadat velice těžké ztišit se nebo si jen
udělat k tomu čas. Když vám přijde nějaký nápad, co byste měli udělat, můžete si to
poznamenat do připraveného bloku, abyste jej mohli zase vypustit a pokračovat v
ponořování do tichého a klidného stavu mysli.
Když se naučíte zklidnit se, vaše spojení s Univerzální Myslí se bude
prohlubovat. Toto spojení změní váš život tichým, vnitřním způsobem. Když se
budete dále nořit do této energie, zjistíte, že se ve vašem životě objevují nové
nápady, myšlenky a vývojové směry.
Moje zkušenost se stavem vnitřního ticha:
Jaké kroky mám učinit, abych se snadněji dostával do stavu ticha:
Mé zkušenosti s Univerzální Myslí:
Postup č.27 - Nalezení Nejvyšší cesty
Existuje nádherný příběh starověké moudrosti, který symbolizuje práci s
Vůlí Vyvíjet se:
"Obklopen hromadou příze, zahrabán v hromadách utkaného zboží, sedí tkadlec.
Žádné světlo k němu neproniká. Při světle malé svíčky, kterou nese nad hlavou,
ztěží vidí. Sbírá přízi hrst po hrsti a snaží se utkat koberec svých myšlenek a snů, své
touhy a svých cílů. Jeho nohy se stejnoměrně pohybují, jeho ruce svižně pracují a
jeho hlas bez přestávky opakuje slova: "Tkám vzor, po kterém toužím a který se mi
líbí. Osnova i útek jsou naplánované podle mého přání. Zde přidám nitku a tady
barvu. Vedle přidám jinou. Slévám barvy, míchám a spojuji přízi. Ještě nejsem
schopen vidět vzor, ale jistě bude odpovídat mým přáním."
Je slyšet silné hlasy a hluk před temnou jizbou, kde tkadlec sedí. Hlasy
nabývají na síle a jsou důraznější. Okno se rozletí a přes protesty křičícího tkalce
oslepeného náhlým světlem, slunce svítí na jeho koberec. Jeho šerednost je
odhalena. Je slyšet hlas: "Podívej se z okna tkalče a podívej se na vzor v oblacích,
model podle plánu, barvy a nádheru celku. Znič svůj koberec, který jsi po léta tkal.
Neodpovídá tvým potřebám. Tkej znovu tkalče. Tkej za jasného dne. Tkej, když jsi
viděl plán."
Podle tohoto postupu budete přivolávat Vůli Vyvíjet se, aby osvětlila vaši
nejvyšší cestu polem neomezených možností. Toto světlo bude svítit na tkanivo,
které jste za svůj život vytvořili, abyste mohli "tkát za jasného dne". Odhalí vám
nižší cestičky, po kterých jste šli, i velkou cestu, kterou nyní vidíte a můžete ji
následovat.
Žít podle nejvyššího záměru a naplnit váš nejvyšší potenciál v tomto životě
je nejdůležitější činností jakou můžete dělat na poli neomezených možností a
objevovat tak svoji nejvyšší cestu jako energii a světlo.
Čím více si můžete představit, objevit nebo vizualizovat vaší cestu jako
světlo, energii nebo zvuk, tím konkrétněji jste schopni tuto nejvyšší cestu
uskutečňovat. Přitom pracujete s jemnohmotnými energiemi, které tvoří realitu
dříve, než se projeví ve světě forem. Já tomu říkám práce s energií. Práce s energií
vytváří skutečné a transformovatelné výsledky ve vašem každodenním životě.
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Začněte tím, že se ztišíte a zaměříte svoji pozornost. Sledujte svůj dech, až se
stane klidnější, pomalejší a hlubší. Požádejte vaší duši, aby se k vám připojila.
Rozšiřte svoji pozornost do pole vědomí Univerzální Mysli.
Představte si nekonečné množství cest, které se před vámi otevírají a
představují tolik cest, kolik jich můžete následovat. Některé cesty jsou světlejší,
zatímco jiné méně. Zavolejte Vůli Vyvíjet se, aby vám pomohla vybrat
nejosvětlenější cestu nejvyššího rozvoje, která existuje v tomto poli neomezených
možností.
Když se napojíte a vtáhnete do sebe Vůli Vyvíjet se, osvítí vaši nejvyšší cestu
a ukáže vám ji jako radostnou, světlem zářící stezku. Tato cesta vám nabídne světlo,
radost, lásku, vyrovnanost a veškeré bohatství vaší duše. Je odrazem rozšířeného
vědomí, které jste schopni v tomto životě zakusit. Tato nádherná cesta je pro vás
velmi lákavá a přitahuje vaše srdce. Je to cesta vaší největší služby lidstvu a všem
říším. Je v perfektním souladu s Božským plánem vašeho života a vesmíru. Ve své
představivosti zkoumejte tuto cestu, která pro vás září.
Když sledujete tuto cestu vnitřním zrakem, uvědomte si veliké světlo na
jejím konci. Vypadá jako ohromné, zářící slunce, živoucí světlo. Je to vědomí
nesmírné inteligence, duchovní síly, lásky a moudrosti. Toto velké světlo vás na vaší
cestě povede.
Nechť vás toto světlo zahřívá, hýčká a pronikne do hlubin vaší bytosti. Je to
záření vašeho budoucího Já jakožto Osvícené bytosti, vaše Božské Já, které na zemi
naplnilo svůj nejvyšší potenciál. Jste to vy, plně rozvinutá, duší naplněná osobnost.
Božská Vůle, Božská Láska a Božská Inteligence vyzařuje z vašeho Božského Já.
Toto velké světlo na konci vaší cesty vám posílá zpátky energii hvězd a sluncí,
Mistrů a Osvícených.
Cítíte, jak vás toto světlo hýčká na všech úrovních vašeho bytí, posílá vám
energii a září jako váš maják. Vede vás k těm volbám, rozhodnutím a uvědomění,
které vám umožní naplnit váš nejvyšší záměr.
Když vrátíte svoje vědomí zpět do přítomnosti s očima široce rozevřenýma,
uvědomte si, zda-li jste stále schopni vnímat před sebou obraz tohoto velikého
světla, které vám svítí a vede vás. Možná je zaznamenáte v koutku vaší mysli nebo
jako vizi, na kterou si vzpomínáte. Toto veliké světlo je vám dostupné v jakémkoliv
okamžiku, stejně jako Vůle Vyvíjet se, aby vás vedly.
Jak jsem zakusil moji nejvyšší cestu:
Čeho jsem si všiml na velikém světle na konci této cesty:
Postup č.28 - Nastoupení Nejvyšší cesty
Jakmile naleznete svoji nejvyšší cestu, můžete s pomocí Vůle Vyvíjet se
budovat most mezi cestou, po které jdete nyní a vyšší cestou, se kterou jste se právě
spojili. Když použijete svoji představivost ke tvorbě mostu, pracujete s energií. Tato
práce přinese změny okolností a vašemu vědomí pomůže s hladkým přechodem na
vaši nejvyšší cestu.
Začněte nalezením prostoru vnitřního ticha. Zavolejte svoji duši, aby se k
vám připojila. Zavřete oči a požádejte Vůli Vyvíjet se, aby vám ukázala cestu, po
které nyní kráčíte. Použijte svoji představivost a představte si vaši cestu, jak se před
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vámi vine. Je temnější a není tak krásná jako vaše nejvyšší cesta. Má svoji vlastní
krásu, ale nelze ji srovnávat s cestou vašeho nejvyššího rozvoje.
Požehnejte vaší současné cestě. Poděkujte sami sobě, že jste vytvořili cestu,
která vás pozvedla až k místu, kde si nyní můžete uvědomit a vybrat cestu
nejvyššího rozvoje.
Požádejte Vůli Vyvíjet se, aby vám znovu odhalila vaši nejvyšší cestu.
Vnímáte ji, představujete si ji, cítíte ji nebo si vykreslujete tuto cestu a veliké světlo
na jejím konci. Je mnohem jednodušší nastoupit na tuto cestu, než pokračovat po
cestě, po které nyní kráčíte. Zvolte si tuto vyšší cestu tím, že si řeknete něco na
způsob "Já si nyní volím vyšší cestu, která mi byla odhalena."
Představte si vaši současnou cestu a vaši novou cestu, jak jdou těsně vedle
sebe. S pomocí vaší představivosti postavte most spojující tyto dvě cesty. Stavějte ze
světla, dobra a krásy, které jste nasbírali na vaší současné cestě.
Představte si jak jdete po tomto mostě, přecházíte z vaší současné cesty na
vaši novou. Když vesele vkročíte na svoji novou, vyšší cestu, všechno světlo z cesty,
po které jste dosud šli, přejde za vámi, transformuje a integruje se do této nové
cesty. Vše, co jste zanechali na vaší staré cestě, včetně energií, které neladí s vaším
nejvyšším vývojem, se začne rozpouštět.
Představte si, jak vám zářící světlo na konci vaší cesty posílá světelné
paprsky. Tyto paprsky mohou vypadat jako malá, jiskřící, třpytivá očka světla, která
se zapojí do světelné pavučiny kolem vašeho těla. Tyto částečky změní a vylepší
vzory, podle kterých se formuje vaše tělo. Spojujete se s touto cestou světla na všech
úrovních vašeho bytí až na molekulární a atomovou úroveň. Jakmile jste naplněni
těmito částečkami světla, jste mnohem víc přitahováni k této cestě a jste schopni ji
vnímat a vytvářet ve vašem každodenním životě. Tyto částečky můžete obdržet v
kratičkém okamžiku jednoduše tak, že na ně pomyslíte a vytvoříte nový rozvinutější
vzor vašeho těla, který pomůže vašemu spojení s vyšší cestou.
Spojení s Vůlí Vyvíjet se a nastoupení na vaši nejvyšší cestu, vytvoří ve
vašem životě změny. Všechny aspekty vaší vyšší cesty, které byly skryté a
neprojevené, vyjdou na povrch. Vaše cíle se změní na takové, které jsou součástí
této vyšší cesty. Zjistíte, že touhy vaší duše se dostávají do popředí jako věci, po
kterých sami toužíte. Touha po věcech, které nejsou v souladu se záměry vaší duše,
se zmenší a touha po věcech, které představují záměry vaší duše, budou posíleny.
Jaké jsou moje zážitky z přenesení světla současné cesty na moji novou
cestu:
Které věci si nesu na novou cestu:
Které věci opouštím:
Postup č.29 - Okamžité uvědomění si vašeho záměru
Nyní, když jste pomocí Boží Vůle vstoupili na svoji vyšší cestu, která
existuje na nejvyšších rovinách reality, můžete začít žít pro svůj nejvyšší záměr v
každém okamžiku.
Můžete tak činit mnoha způsoby. Když se probudíte, spojte se s Boží Vůlí,
včetně Vůle Vyvíjet se. Vzpomeňte si na svoji vyšší cestu a na nádherné světlo na
jejím konci. Přemýšlejte o svém dnu a dovolte velkému světlu Boží Vůle, aby vás
zavedlo k takovým věcem, které jsou součástí vaší vyšší cesty. Rozpoznejte činnosti,
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které v sobě obsahují nejvíce energie a světla a lépe je prozkoumejte. Uvědomte si
činnosti, ve kterých není energie a život a přezkoumejte, jestli mají být změněny
nebo opuštěny.
Během dne se spojujte s Vůlí Vyvíjet se a ptejte se sami sebe: "Jaký je můj
záměr v tomto okamžiku?" Pak buďte otevření novým nápadům, informacím a
energiím, které k vám přijdou. Je to jednoduchý ale účinný způsob, který vám bude
velkým přínosem.
Když se například budete dívat na televizi, zkuste se spojit s Vůlí Vyvíjet se
a zeptejte se: "Jaký je nyní můj záměr?" Může následovat uvědomění, že vaším
záměrem je nechat tělo a mysl odpočinout a sledování televize je jednou z možností
jak to udělat a třeba se tato možnost stala již vaším zvykem. Když si uvědomíte,
proč vlastně sledujete televizi, můžete se rozhodnout, že existují i lepší způsoby jak
naplnit tento záměr. Můžete si pustit relaxační hudbu, dát si teplou koupel, zacvičit
si, udělat si meditaci, nebo se pustit do jiných aktivit, které lépe splní váš záměr
nechat tělo a mysl odpočívat. Když se napojíte na Vůli Vyvíjet se a její pole
neomezených možností, otevřete se mnoha nápadům, jak naplnit váš vyšší záměr.
Můžete se na kratičký okamžik spojit s Vůlí Vyvíjet se, aby se vám vyjevil
záměr při čemkoli, co děláte. Například, když s někým mluvíte, napojte se na Vůli
Vyvíjet se a jednoduše se zamyslete a zeptejte se: "Jaký je pravý účel této
komunikace?"
Když znáte záměr pro daný okamžik, můžete jej uskutečnit. Když znáte
záměr, může to změnit i obyčejné, pozemské úkoly na krásné a radostné zážitky.
Když jste si během dne vědomi záměru, přijdete na to, že vás napadají mnohé
originální, vynalézavé a tvořivé nápady. Zjistíte, že váš život, který prožíváte, je
mnohem zajímavější a veselejší. Budete z takto prožitého dne a prožívaného života
mnohem spokojenější. Dokonce i velmi náročné dny mohou být zajímavé a příjemné
dny se mohou stát vynikající.
Když si uvědomíte váš záměr, můžete přijít na mnoho možností, jak ho
uskutečnit. Budete mít pocit naplnění, protože do svého života vnesete nové vzory,
které odrážejí Boží Vůli a které jsou v souladu s vaší duší.
Poznamenejte si vaše zážitky, když se zeptáte na skutečný záměr při nějaké
vaší činnosti:
Postup č.30 - Žití z centra vaší bytosti: Jak se stát moudrým pozorovatelem
Zavřete na chvíli oči a představte si, že se nacházíte uprostřed pohybujícího
se kola barev a forem. Když to tak pozorujete uvědomte si, že při vnějším okraji
tohoto kola se objevují formy, mění se a posouvají, mizí a znovu se objevují.
Přesuňte nyní své vědomí ze středu kola k jeho okraji. Uvědomte si, jak je
těžké zůstat vyrovnaný a v rovnováze, když se zaměříte na vnější okraj kola. Vypadá
to jako kaleidoskop pohyblivých barev a tvarů, měnících se forem a energií. Zmítá
to s vámi, neboť vše se stále mění a není zde pevný bod, kterého byste se zachytili.
Když jste předtím vše pozorovali ze středu kola, mohli jste v klidu pozorovat
všechny ty změny a posuny na okraji, aniž by vás to ovlivnilo a zatáhlo do děje.
Představte si, že střed tohoto kola představuje vaše nejvnitřnější bytí, vaše
Vyšší Já a duši. Vnější okraj kola pak reprezentuje vnější svět, ve kterém žijete.
Když jste vyrovnaní a spojení s vaší duší, stojíte jakoby uprostřed kola života a
pozorujete, co se okolo děje. Z této pozice mnohem lépe poznáte, kterým tvarům
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věnovat pozornost a které jsou nepodstatné. Energie a okolní změny vás neovlivňují,
jenom je pozorujete z vaší pozice vnitřního klidu a míru. Nejste zahlceni prací, ale
děláte to, co je podstatné pro vaši duši.
Když přesunete svoji pozornost na okraj, je váš život zaměřen převážně na
fyzický život a vy jste chyceni do neustále se měnících forem a nejste schopni
rozeznat a sledovat vaši vyšší cestu. Váš směr určuje iluzorní, stále se měnící svět
forem.
Když není osobnost vedena duší, může být energií této Vůle stimulována k
velké aktivitě. Vaše osobnost zbožňuje tvoření, plánování, aranžování a dělání
různých věcí. Touha tvořit formy, být produktivní a vždy mít co dělat je pro vaši
osobnost velmi lákavá. Být neustále v pohybu, žít na okraji kola podporuje vaší
osobnost v pocitu, že žije a je potřebná.
Když jste přetíženi vnějšími událostmi vašeho života, bráníte tím spojení s
vaší vnitřní bytostí. Kvůli tomu zůstáváte připoutáni ke svým zvykům a děláte věci,
na které jste zvyklí, místo abyste se osvobodili a začali žít lepší život. Přílišná
zaneprázdněnost staví zeď mezi vámi a vašimi vztahy jak s vašimi blízkými, tak i s
vaší duší a Osvícenými jedinci.
Můžete si být vědomi, že reagujete na podněty vnějšího světa a nestojíte ve
svém středu, když jste jen zlehka rozvinutí, rozptýlení nebo máte příliš mnoho
rozličných zájmů. To vede ke konfliktním cílům a budoucnosti, ve které není
stanoven jasný záměr a směr.
Kolikrát jste již byli přespříliš aktivní celý den a měli jste pocit, že se honíte
od té doby, kdy jste ráno vstali? A přesto se pak na konci dne divíte, jak ten čas
utekl a co že jste hodnotného za ten den vlastně udělali?
Vybudovat si nový život v souladu s Boží Vůlí znamená jednat z pozice
středu vyrovnané pozornosti, kde jste ve spojení se svojí duší a vyššími silami
vesmíru. Abyste tuto schopnost posílili, najděte si čas ke ztišení a posilněte svoje
spojení se svojí duší a svým pevným, vnitřním světem. Když jste v klidu, můžete
přemýšlet a plánovat z vyšší úrovně a když pak tvoříte, vytváříte výsledky, které
požadujete, s nejmenším úsilím. Když se s tímto stavem dostatečně obeznámíte,
budete schopni jednat z vašeho středu uvědomění dokonce i během velké vnější
aktivity.
Abyste se dostali do středu vašeho uvědomění, spojte se s vaší duší a s Vůlí
Vyvíjet se. Vyžaduje to pouhou chvilku. Představte si sami sebe jako moudrého
pozorovatele, který je schopen podívat se na cokoliv, co se ve vašem životě
odehrává, s moudrostí a odstupem. Je to téměř jako byste se dívali sami na sebe z
pozice mimo vaše tělo. Jasně vidíte, co je potřeba zařídit a jaké kroky udělat. Jste
schopni rozhodnout, jak reagovat podle potřeb vaší nejvyšší cesty.
Abyste se zbavili aktivit, které nejsou potřebné, vždy se po každé činnosti
zastavte a než se pustíte do něčeho dalšího, staňte se moudrým pozorovatelem.
Rozhodněte, je-li tato další činnost nezbytná. Zjistěte, jestli není možné přijít na
lepší, jednodušší nebo veselejší způsob, jak se tohoto úkolu zhostit. Popřemýšlejte
ještě o dalších činnostech, které byste mohli místo toho udělat a které mají vyšší
důležitost pro váš život a cestu.
Když se před započetím další činnosti zastavíte a postavíte se do pozice
moudrého pozorovatele, dívajícího se z místa středu vašeho uvědomění, můžete
zjistit, že mnohé věci, které děláte, nejsou nezbytné. Některé činnosti vás ve
skutečnosti mohou odvádět od věcí, které jsou důležité. Na věci, které jsou součástí
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činností vaší duše a které jsou součástí vaší vyšší cesty, je vždy rezervováno
dostatek času.
Jakmile se stanete moudrým pozorovatelem a začnete žít z pozice středu vaší
bytosti, můžete zanechat posuzování a předem vytvořených názorů o tom, co byste
měli dělat a místo toho poslouchejte vaše srdce a šepot vaší duše, co vám napovídá.
Ve stavu vnitřního ztišení, jako moudrý pozorovatel, budete vědět co máte
dělat, aby to splňovalo požadavky Božského Plánu vašeho života a ne potřebu něco
dělat pro uspokojení mysli vaší osobnosti. Můžete dosáhnout cílů vaší duše mnohem
rychleji a bez plýtvání úsilím. Můžete vnímat a žít v rytmu činností vaší duše, které
se střídají se ztišením. Můžete být v lepší harmonii s rytmem Země a hvězd i s
mocnými energiemi, které proudí k Zemi v rytmických, systematických proudech.
Vhledy do činností, které dělám a které jsou součástí mého vyššího záměru a
cesty:
Vhledy do činností, které dělám a které nejsou součástí mého vyššího
záměru a cesty a mohou být vynechány:
Postup č.31 - Opuštění starého, aby se mohlo manifestovat nové
Vše, co jste po mnoho let vašeho života vytvářeli, může mít základy v touze,
pocitech a myšlenkách pramenících z osobnosti, která si nebyla plně vědoma
vyššího záměru a Božského Plánu vašeho života. Vaše osobnost pro vás vytvářela to
nejlepší, co znala. Myslela si, že vzory, které pro vás tká, jsou nádherné, protože je
nemohla vidět z vyšší perspektivy.
Jakmile světlo vaší duše ozáří vaší tvorbu, když se naučíte ztišit se v centru
vašeho bytí a spojit se s Boží Vůlí, zjistíte, že se vaše myšlenky, pocity a touhy
mění. Možná zjistíte, že váš život a jeho okolnosti vás již déle neuspokojují tak, jako
tomu bylo dřív. Začnete si uvědomovat myšlenky a touhy, které vás chytily do pasti,
stejně jako formy, které jste vytvořily a které již déle neslouží záměrům vašeho
života.
Ačkoliv to budete chtít změnit, budete se cítit chyceni v některých oblastech
vašeho života. Možná se budete cítit připoutáni k formám, které jste v minulosti
vytvořili, stejně jako ke kariéře, která vás již nepřitahuje. Můžete žít ve vztahu, ve
kterém nechcete být, ale nevidíte možnost jak z něj odejít. Můžete si myslet, že
musíte nechat věci tak, jak jsou, protože nemáte peníze, abyste je měnili, nebo že
máte zodpovědnost, kterou musíte splnit a není z toho cesty ven.
Můžete se spojit s Vůlí Vyvíjet se pro rozpletení a uvolnění toho, co
vytvořilo cosi na způsob pavučiny, která vás omotává. Místo toho se chtějte stát
pavoukem, který pavučinu tká, ale nezapletá se do ní. Tuto pavučinu si můžete
představit vytvořenou ze všeho, co jste kdy vytvořili, ze všech forem, situací, vztahů
a všeho, co jste do svého života zapletli.
Můžete pracovat s Vůlí Vyvíjet se na uvolnění přesvědčení, myšlenek,
pocitů, forem, okolností, vztahů, zaměstnání a aktivit, které reprezentují nižší cestu
po které jste šli. Ačkoliv vám kdysi sloužily, nyní vás mohou zdržovat a překážet,
protože již déle neslouží vaší vyšší cestě.
Přemýšlejte o formách a činnostech, ve kterých jste zapojeni. Cítíte se
uvězněni nebo se cítíte otrokem některé formy, kterou jste vytvořili, nebo rolí,
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kterou hrajete? Mnozí lidé byli inspirováni věcmi, které chtěli vytvořit. To se jim
podařilo a poté zjistili, že udržování těchto věcí jim vysává energii.
Například, koupě mnohem dražšího domu, než si můžete spokojeně dovolit,
vás může připravit o mnoho času a energie. Dům vyžaduje neustále peníze na
udržování a opravy, čímž vás připoutává k určité práci jen proto, abyste mohli
splácet půjčky a vyžaduje velké množství vaší energie, abyste se o něj starali. Spíš
než aby vám sloužil, tak rujnuje váš život. Nebo začnete podnikat a zjistíte, že vás
vaše podnikání kompletně pohlcuje, místo aby vám sloužilo k dosažení vašich cílů.
Abyste uvolnili cokoliv, co již neslouží vaší cestě, spojte se s Vůlí Vyvíjet
se, nechte ji do sebe vstoupit a vyzařovat vaším prostřednictvím. Představte si, jak
přehlížíte vše, co jste kdy v životě vytvořili a zapletli do svého života. Díváte se na
všechny vaše vztahy, činnosti a situace. Všechno dohromady vytváří tapisérii
energie a světla, která není tak krásná, jak byste ji byli schopni vytvořit.
Podívejte se tam, kde tuto tapisérii vnímáte, tato síť pohlcuje vaší životní
energii. Nechte Vůli Vyvíjet se posvítit do těchto oblastí, otevřít je a umožnit jejich
vývoj. Možná si uvědomíte specifické situace, ve kterých cítíte zatuhlost, když
budete rozplétat tuto pavučinu pomocí světla vaší duše a Boží Vůle. Můžete
pracovat s jinými oblastmi, o kterých nebudete vědět jaké specifické myšlenky,
přesvědčení nebo situace tyto nižší vzory představují.
Když Vůle Vyvíjet se září na váš život, starší, méně krásné vzory jsou
transformovány a začínají se rozpouštět. Rozmrzávají místa, kde je energie zamrzlá.
Zamotané a ne příliš hezké vzory jsou rozmotávány a stávají se krásnější.
Představte si, jak na vás svítí světlo z konce vaší vývojové cesty. Přemýšlejte
o všech okolnostech, se kterými se v budoucnu setkáte, o činnostech, kterými se
budete zabývat, lidech, které poznáte a vztazích, které budete mít. Představte si
myšlenky, pocity a okamžiky osvícení, které přijdou.
Představte si, jak jsou všechny tyto budoucí příležitosti zatkány dohromady
do nového a mnohem krásnějšího vzoru. Tkáte tapisérii vašeho života a světla
Božího Záměru a Vůle. Je to, jako by něco bylo znovu naaranžováno podle nejvyšší
úrovně.
Když máte strach z opouštění věcí, které jste vytvořili, uvědomte si, že nic
neodejde dříve, dokud nebude na cestě něco lepšího. Když jste příliš připoutáni k
věcem, které jste vytvořili, i když vás to svazuje a již vám to nepřináší radost,
udržujte spojení s vaší duší a s Vůlí Vyvíjet se, aby uvolnily tuto připoutanost.
Když se cítíte zavaleni a zamotáni ve formách, které jste vytvořili, dělejte
tuto práci s energií znovu a znovu, dokud se situace nezmění, a ta se určitě změní.
Opouštění věcí a otevření se novým příležitostem vám může přinést pocit
neuvěřitelné volnosti. Je nádherným pocitem zanechávat věci za sebou, protože váš
život se pak může stát lepším všemi možnými způsoby, když se vydáte po vaší vyšší
cestě.
Práce s energií vytváří energetický tok, pohyb a změnu ve vašem
každodenním životě. Tyto změny mohou nastat způsoby, jaké si ani nejste schopni
představit, vymyslet nebo vytvořit. Když pracujete s Vůlí Vyvíjet se, tak vše, co je v
souladu s Božím Záměrem, ve vašem životě zůstane a stane se mnohem krásnější, a
vše, co není v souladu, zvadne a odpadne.
Jak vypadala tapisérie mého života:
Oblasti v mém životě, na kterých jsem pracoval s Vůlí Vyvíjet se:
Vhledy a nápady po vyslání Vůle Vyvíjet se do těchto oblastí:
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Postup č.32 - Žití v prázdnotě
Když pracujete s Vůlí Vyvíjet se, opouštíte staré cesty a převádíte energie na
nové, můžete zažít prázdnotu. Od okamžiku, kdy jste se začali přetvářet z
nevyvinuté osobnosti, se touhy zmenšují, zastavují a mění. Energie opouští staré
směry, ale nové směry se zatím ještě nevynořují. V některé oblasti vašeho života
můžete pociťovat prázdnotu a v jiné se můžete začít opět rozjíždět. Tento pocit
prázdnoty může trvat pár dnů nebo i měsíců.
Toto období může být pro osobnost nepohodlné. To, co jste ve vašem životě
chtěli, se mění. Životní hodnoty a priority vašeho života se přehodnocují. Zjišťujete,
že pokračování ve starých činnostech vám již nepřináší radost, ale může být značně
obtížné opustit staré vyjeté koleje. Nejste si jisti, jaké příležitosti byste si chtěli k
sobě přitáhnout, nebo jste-li vůbec pro ně připravení.
Můžete pociťovat nepokoj, smutek nebo být zmatení z okolností vašeho
života. Vaše osobnost může být sklíčená ze zjištění, že činnosti, které pokládala za
velmi důležité, nejsou z pohledu vyšší perspektivy duše příliš podstatné. Sny, nové
vize a mlhavé příležitosti se míhají vaším uvědoměním, ale stále jsou mimo váš
dosah. Osobnost má ráda jistotu a nesnáší život v nejistotě.
Můžete mít najednou víc volného času a svobody, když staré cesty končí.
Někomu může připadat těžké poradit si najednou s volným časem a nevyplnit ho
tím, co pro vás bylo příjemné a známé. Nabitý plán znamená, že nikdy nemáte čas
přemýšlet o vašich cílech a vyšší cestě. Nyní máte času více a nemusíte jej vyplnit
horečnou prací. Můžete se pořádně podívat na to, co opravdu chcete.
Je v naprostém pořádku, když nevíte, co bude dál. Pocit zmatku, místo
jistoty, znamená, že opouštíte staré vyjeté koleje a přicházejí k vám nové možnosti. I
když se může zdát, že se nic neděje, buďte si jistí, že "něco" velmi důležitého se děje
- vzory vašeho života se znovu zatkávají do mnohem hezčího vzoru. Některé vzory
budou vypadat jako čerstvé myšlenky, které potřebují rozvinout, jako zkušenosti,
které je potřeba získat nebo jako nové plány a cíle, které je potřeba vytvořit.
Je velmi důležité využít tohoto času pro posílení kontaktu s vaší duší a Boží
Vůlí. Hrajte si v Univerzální Mysli a poli nekonečných možností. Otevřete se
energiím Boží Vůle a prudkému světlu vašeho budoucího Já, které vás povedou při
hledání vyšší cesty.
Důvěřujte tomu, že existuje Božský Plán, který se naprosto dokonale rozvíjí.
Pracujte na něm svojí vlastní rychlostí a svými vlastními způsoby. Vyložte si
vzniklý čas, uvolněný vnějšími aktivitami, jako období pro vnitřní rozvoj vašeho
vědomí. Učiňte pevný referenční bod ze svého vnitřního světa vaší duše a ducha a ne
z vnějšího světa stále se měnících forem a nepředvídaných zkušeností. Když
rozšíříte své vědomí, budete vytvářet mnohem uspokojivější hodnoty.
Prázdnota je prostor, ve kterém se ve vašem životě objeví nové, nádherné
věci. Je to období růstu vnitřní spirituality. Pociťujete-li prázdnotu, zůstaňte
pozorovateli, ostražití, bdělí a vnímaví k novým myšlenkám a nápadům. Přijměte
nové cíle a sny. Pohrávejte si ve vaší mysli s různými realitami, používejte
představivost a snění. Troufněte si popřemýšlet o životě, jaký byste rádi vedli a
věřte, že je to možné zařídit.
Přestaňte se bát, že se zdánlivě nic neděje a vychutnejte si období prázdnoty.
Pozorujte, co je zvláštního a nádherného na tomto období. Vzdejte se časových
rozvrhů a nechte to plynout, jak dlouho je potřeba. Zbavte se očekávání druhých lidí
a objevujte to, co chcete vy. Vyhněte se analyzování stávající situace. Neposuzujte a
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neškatulkujte svoje zkušenosti, protože tím ztěžujete energii téci a předvést vám, co
dělat dál.
Jste-li v období prázdnoty, povolejte Vůli Vyvíjet se a nechte ji ať vám
ukáže, co ve vašem životě dále rozvíjet. Buďte k sobě milí, laskaví a přejícní.
Využijte tohoto období k tomu, abyste se naučili ztišit a zklidnit se. Přečtěte si
knihy, ke kterým vás to přitahuje, poslouchejte pásky, udělejte si nějaký kurz, abyste
si rozšířili schopnosti a vědomosti. Připojte se ke skupině, kterou jste vždy toužili
poznat. Udělejte něco, co vás láká, i když to vypadá, že to nikam nepovede. Věci,
které vás lákají, i když vypadají, že nijak nesouvisejí s vaší vyšší cestou, se mohou
ukázat jako první kroky po vaší nové cestě.
Nápady, jak si užít období prázdnoty:
Co je na tomto čase nádherné:
Postup č.33 - Nalézání a ocenění vašeho tvůrčího talentu
S Vůlí Vyvíjet se můžete pracovat, abyste obdrželi vhledy a odhalení k tomu,
jaké zaměstnání, koníčky a další aktivity jsou součástí vaší vyšší cesty a měli byste
je provozovat.
Z bodu vnitřního ticha se rozšiřte do světla vaší duše. Cítíte podporu a lásku
vaší duše. Vaše duše je neomezeně tvořivá. Je ochotná s vámi spolupracovat a
pomoci vám vytvořit tvořivý, účelný život, naplněný radostnou činností, která
naplňuje Božský Plán vašeho života. Její talent a schopnosti jsou vám stále k
dispozici a čekají, až si pro ně sáhnete. Můžete již předvádět některé aspekty
tvořivosti vaší duše v mnoha oblastech vašeho života, které bude nyní možné dále
rozvinout.
Představte si paprsek Vůle Vyvíjet se, který ozařuje vaší mysl. Rozvíjí vaše
myšlenky a nápady o možnostech a potenciálu vašeho života. Pozorujte se svým
vnitřním zrakem, jak stojíte uprostřed pole neomezených možností. Představte si
vaši cestu vývoje. Všimněte si velikého světla na konci této cesty, které vás vede,
jak se k němu ve svém životě blížíte.
Zeptejte se sami sebe: "Co bych chtěl se svým životem udělat, kdyby nebylo
žádné "měl bys" a "musíš"?". Chvíli sněte a fantazírujte o tom, co byste dělali a jak
žili, kdybyste nebyli nijak omezení a mohli tvořit vše, co byste chtěli.
Otevřete se nápadům o tvořivých snahách, které představují vaši vyšší cestu
a záměr života a které byste mohli ve vašem životě uskutečnit. Podívejte se na
možnosti, jak rozšířit aktivity, které již děláte, a které jsou součástí vaší cesty.
Stavte na svých snech o životě, jaký byste chtěli žít. Jaké jsou vaše dávno
zapomenuté touhy, které byste mohli objevit a prozkoumat? Jaké máte skryté
talenty, které byste mohli rozvinout? Do jakých tvůrčích aktivit a činností vás
přirozeně tlačí přitékající energie? Existují činnosti, které děláte natolik rádi, že při
nich ztrácíte pojem o čase? Jaké jsou vaše skryté schopnosti a talent?
Neočekávejte okamžité výsledky. Když pracujete tímto způsobem s energií,
mohou nápady a vhledy vstoupit do vaší mysli kdykoliv, třeba až po týdnech. Může
se objevit zájem o minulé schopnosti, které by mohly být dále zkoumány a
rozvíjeny.
Můžete objevit tvůrčí schopnosti, které se vám budou líbit a ve kterých se
budete moci vyjádřit barvou, světlem, energií, zvukem, slovy, vyučováním, léčením,
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pohybem, vůněmi, jídlem nebo dalšími formami tvůrčího rozletu. Třeba zjistíte, že
rádi malujete, stavíte nebo děláte ruční práce, které vyjadřují vaší jedinečnost.
Možná dokonce zjistíte, že tvůrčím způsobem přerovnáváte skříně a přestavujete
nábytek nebo váš denní rozvrh a činnosti, protože vás tato energie stimuluje k
hledání nových vzorů, aktivit a cest, jak se vyjádřit!
Jste velmi tvořivé bytosti a budete se cítit ve své kůži, jakmile naleznete
způsoby, jak realizovat vaši tvořivost, která je vaší podstatou. Následujte své srdce a
řiďte se vnitřním nutkáním, abyste žili tvůrčí život.
Když se spojíte s Vůlí Vyvíjet se, vaší duší a světlem vašeho budoucího
Osvíceného Já, jaké dovednosti a schopnosti objevíte, které by chtěly rozvinout?
Jaký krok můžete učinit teď hned, pro rozvoj této schopnosti a talentu?
Postup č.34 - Rozšíření vaší tvořivosti: Napojení na Veliké ideje
Tento postup můžete použít vždy, když chcete rozšířit vaši tvořivost. Můžete
jej použít, abyste něco lépe pochopili, udělali si ucelenější obrázek, nalezli řešení a
dostali nápad k nějakému projektu, tvůrčí práci nebo nasměrování vaší kariéry.
Vůle vyvíjet se rozšíří vaše schopnosti vidět větší obrázek, uvažovat v širším
měřítku, uvědomovat si, jak malé detaily zapadají do většího vzoru a rozeznat tento
větší vzor. Rozšíří vaše schopnosti navazovat kontakty, skládat dohromady
jednotlivé prvky, plánovat nové strategie a tkát nádherné nové vzory vašeho života.
Jakmile si uvědomíte větší obraz, pochopíte váš život v nových
souvislostech. Jste schopni lépe předvídat důsledky vaší činnosti a tím pádem
mnohem moudřeji volit své akce. Vše, co vytvoříte, bude v souladu se záměrem vaší
duše a Božským Plánem vašeho života.
Vzpomeňte si na něco, o čem byste si rádi rozšířili obzor, lépe to pochopili
nebo dostali nový nápad nebo představu. Několikrát se zhluboka nadýchněte a
přesuňte se do centra vašeho bytí. Vnitřně se ztišujte. Z tohoto místa vnitřního ticha
se rozepněte do pole neomezených možností, do Univerzální Mysli.
V Univerzální Mysli můžete pocítit světelnou sprchu, pohyblivé vzory
energií, které jsou čistou energií idejí před tím, než se stanou myšlenkami. Světelné
záblesky se k vám mohou rychle přiblížit a letět dál, jakoby jste velikou rychlostí
projížděli světem světla a energie.
Představte si, jak si berete nápady, které chcete prozkoumat, na poli
neomezených možností. Vůle Vyvíjet se je jako maják. Povede vás k Velké ideji,
které je váš nápad součástí. Tato Velká idea je rozšířením vašeho nápadu v souladu s
Boží Vůlí, která září možnostmi rozvoje. Je to váš nápad v mnohem kompletnější
formě, s nekonečnými možnostmi, které z něho tryskají.
Použijte vaší představivost a prozkoumejte tuto Ideu. Vnímejte rozsah a
velikost této Velké ideje, které je váš nápad součástí. Když do této Ideje vstoupíte a
zkoumáte ji, můžete pocítit světelné záblesky, které se rozpouštějí v čistém záření a
osvětlují nové oblasti ve vašem mozku.
Výsledky této práce jsou reálné. I když to vypadá, jako byste si vymysleli, že
se spojujete s Vůlí Vyvíjet se a prožíváte Univerzální Mysl, probouzíte vaší tvůrčí
inteligenci. Vaše mysl bude obsažnější, nápaditější a všestrannější, bude snáze
nalézat řešení a východiska. Dostanete se do proudu tvořivých, inspirujících a
vynalézavých idejí vždy, když se na něco zaměříte.
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Buďte vstřícní k novým, originálním nápadům a širšímu pohledu v oblasti,
na kterou se zaměříte. Když se spojíte s Vůlí Vyvíjet se, budete mít lepší schopnost
nahlížet na situace z mnoha různých perspektiv. Budete schopni mnohem
inteligentněji analyzovat a dospět ke správným závěrům o podstatě všeho, o čem
budete přemýšlet. Vaše myšlenkové vzory budou mnohem flexibilnější, spontánnější
a rychleji adaptovatelné na měnící se okolnosti.
Abyste rozvinuli schopnost přijímat tvůrčí nápady, studujte a učte se ze
všech sil o všem, o čem se chcete víc dovědět. Abyste mohli přijít s novými nápady
v oblasti obchodu, s vyučovacími technikami, inspirací v umění, hudbě, psaní nebo
ve vaší práci, potřebujete být důkladně obeznámeni s problémem, na kterém
pracujete. Aby mohl například umělec vytvořit krásný inspirativní obraz, musí se
naučit o prostředcích, které používá, o technikách malby a ještě strávit čas
zkoušením, studiem a učením prostřednictvím zkušenosti.
Když pracujete s Vůlí Vyvíjet se, mohou vás přitahovat kurzy, učení se
novým dovednostem a čtení knih, abyste si rozšířili vědomosti o oblasti, ke které vás
to táhne. Čím více o tom budete vědět, tím snadněji rozeznáte vhledy a dostanete
inspiraci, která vám umožní stát se vynikajícím v oblasti, kterou děláte.
Nové myšlenky k vám přijdou, jakmile budete připraveni a budete hledat,
ptát se a spojovat se s Univerzální Myslí. Mohou se ve vaší mysli vynořit, jakmile
budete otevření, tiší a uvolnění. Věnujte pozornost jakýmkoliv novinkám a nápadům
a případně si je zapište.
Zapište si nápad, se kterým jste se vydali do Univerzální Mysli:
Chvíli seďte a přemýšlejte o této oblasti. Dostali jste nějaký nový nápad,
vhled nebo myšlenku? Jestliže ano, poznamenejte si ji.
Postup č.35 - Spánek, snění a tvořivost
Když pracujete s Vůlí Vyvíjet se, abyste probudili svoji tvořivost a schopnost
myslet novými způsoby, můžete zjistit, že potřebujete být dobře odpočinutí, abyste
byli schopní přemýšlet ve vyšších rovinách. Dostatečný spánek je nutný, abyste byli
tvořiví a během dne nevypadli z proudu. I když si můžete myslet, že vám stačí jen
pár hodin spánku v krátkém období, jestliže však ztratíte příliš mnoho hodin spánku,
vaše schopnost tvořit, motivace k růstu a učení novým věcem bude klesat.
Když svůj život spojíte s vyšší cestou, můžete chtít spát déle, než obvykle.
Většina z vás potřebuje více spánku, jakmile se zvýší mentální aktivita, tvořivost a
pohoda. Mnozí z vás si ani nedovedou představit, jak dobře by se cítili, kdyby si
důkladně odpočali. Mnozí považují za normální důsledky slabého spánku jako jsou
unavenost, slabost, podrážděnost, nepokoj, pocit přepracovanosti a nezvládání
úkolů.
Když pracujete s Boží Vůlí, začněte odpočívat, odevzdejte se vyššímu toku,
zůstávejte delší dobu v tichu a rytmus vašeho života se změní. Začnete žít v rytmu
vaší duše. Život v rytmu vaší duše vám pomůže nalézt správnou rovnováhu aktivity
a odpočinku.
Když začnete žít vyrovnanějším životem, není neobvyklá potřeba spánku 12
i více hodin denně třeba i několik týdnů. Je to metoda vašeho těla, jak se regenerovat
po předchozím životě bojů, námahy a snažení, abyste se dostali dopředu a udrželi se
tam. Když se budete každý den probouzet plni energie, optimismu, připraveni
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vyrazit a nebudete celý den ospalí, pak si můžete pogratulovat, že jste již našli
rovnováhu s dostatečným množstvím spánku pro vrcholnou činnost.
Udržet se v proudu vaší duše a Boží Vůle znamená dovolit si dostatečné
množství spánku, abyste mohli vyvíjet vrcholnou aktivitu a během dne byli čerství a
probuzení. Dostatečný spánek pomáhá integrovat veškerou energii, kterou máte.
Když jste odpočinutí máte energii a motivaci tvořit nový život a duchovně růst.
Často potřebujete víc spánku, abyste mohli více snít. Snění je důležité k
obdržení nových, tvůrčích myšlenek. Tvůrčí nápady a řešení se mohou objevit ve
spánku. Dokonce i když si svoje sny nepamatujete, mohou vám přinést řešení.
Probudili jste se již někdy s odpovědí na problém, o kterém jste přemýšleli?
Nejvíce inspirované, tvořivé činy přicházejí po dlouhé, podporované
činnosti, která vyžaduje výdrž a motivaci. Dostatečný spánek vám dodá trvalou
mentální energii, která je zapotřebí k vytrvalosti a úspěchu v tvořivé práci.
Když máte problémy se spánkem nebo potřebujete rozvinout své snění a
metody spánku, požádejte o pomoc Vůli Vyvíjet se. Udělejte to těsně před tím než
usnete, žádejte o rozvinutí vašeho spánku, aby byl hlubší, více jste si v něm
odpočinuli a měli jasné sny, nebo abyste v něm našli odpovědi na své otázky.
Po takovéto práci budete možná tlačeni ke čtení knih, článků a zkoumání
dalších informací, které vám pomohou s rozvinutím metod spánku a snění.
Vždy, když potřebujete víc spánku, dopřejte si ho tolik, kolik potřebujete.
Udělejte si z dostatečného spánku prioritu, protože dostatečný spánek je důležitý pro
kvalitnější život. Nedělejte si starosti, že je s vámi něco v nepořádku. Je v pořádku, i
když budete potřebovat spát delší dobu mnohem déle, než je obvyklé, abyste byli
odpočinutí.
Dostatečně vyspalí budete mít mnohem větší radost ze života, budete
připraveni pustit se do nových věcí, nacházet řešení a lépe se koncentrovat a jasně
myslet. Jasně budete cítit energii, radost a čilost, která vyvěrá z dostatečného
spánku. Pouze dostatečným spánkem můžete zvládnout novou hladinu motivace,
energie a nadšení, které je potřebné pro tvůrčí práci.
Doporučení: Zaveďte si deník, kde si budete zaznamenávat, kolik hodin jste
každý den spali. Přijdete na to, kolik hodin spánku potřebujete, abyste byli tvořiví,
plní energie, radosti a celý den se udrželi na vrcholu své výkonnosti.
Poznamenávejte si důležité sny. Poznamenejte si rozdíl ve snech, když se
spojíte se svojí duší a s Vůlí Vyvíjet se před tím, než jdete spát:
Pozorujte, jak je ovlivněna vaše tvořivost, když jste nevyspalí:
Poznamenejte si, jak je ovlivněna vaše tvořivost, když jste vyspalí:
Postup č.36 - Pochopení co uvést do života: Volba z neomezených možností
Vůle Vyvíjet se je energie, se kterou můžete pracovat, aby vše, co vytváříte,
bylo ve větším souladu s Boží Vůlí. Tato Velká Bytost vidí energii nahoře i dole.
Když s ní pracujete, splétá nádherné vzory plné světla toho, co je nahoře, i toho, co
je dole - váš život a vaše vědomí.
Tato Velká Bytost ztělesňuje energie, které garantují vytváření jakýchkoliv
vizí, myšlenek a přesvědčení, na které se zaměříte a podržíte je rovnoměrně ve své
mysli. Před tím, než začnete ve spolupráci s Velkou Bytostí na něčem pracovat,
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musíte si být jisti, že to, co chcete vytvořit, je správné a na správném místě, a je to v
souladu s cíli vaší duše, vaší vizí a vaším životem.
Když budete pracovat s Vůlí Vyvíjet se a hrát si na poli neomezených
možností, dostanete mnoho perfektních myšlenek. Někdy vám budou takovéto nové
myšlenky připadat tak nádherné a transformativní, že na jejich realizaci budete chtít
vrhnout všechny vaše zdroje, aniž byste přemýšleli o tom, co to vše obnáší. Budete
cítit nutkání reagovat na bohaté nápady, ke kterým jste se dostali a budete se snažit
využít je úplně všechny. Můžete skončit tak, že budete vytvářet jednu věc za druhou
a strávíte na tom většinu svého času a energie. Když k tomu dojde, brzy zjistíte, že
máte tolik aktivit, že nejste schopni dělat dobrou práci, jste unavení a zmatení z
toho, co vlastně v životě dělat.
Napojení na Univerzální Mysl může stimulovat takové množství nápadů, že
budete mít pocit zahlcení a nebudete vědět, se kterým nápadem pracovat. Budete
paralizovaní množstvím voleb a možností, které uvidíte, a budete mít problémy se
rozhodnout. Nebo dostanete strach udělat cokoliv, protože by to nemuselo být to
pravé.
Můžete se spojit s Vůlí Vyvíjet se, abyste byli schopni lépe si vybrat co
manifestovat a tvořili věci, které nesou největší díl světla a pomáhají naplnit Božský
Plán vesmíru. Dokonce i když manifestujete něco jednoduchého, ušetříte mnoho
času a energie, když se nejprve spojíte s Vůlí Vyvíjet se.
Pomyslete na něco, co byste rádi vytvořili a vnesli do vašeho života. Může to
být zaměstnání, kariéra, vztah, auto, dům, peníze, cíl na pozemské úrovni bytí nebo
nějaká zvláštní forma. Může se jednat o nápad, o tvůrčí projekt nebo něco
specifického.
Abyste volili moudře, začněte nejprve spojením s vaší duší, než začnete
vybírat, na které myšlence pracovat. Cítíte, jak vás obklopuje svojí nádhernou,
milující přítomností. Vaše duše je inteligence motivovaná láskou. Dosahuje až do
světa božských nápadů a vidí celek, nejenom části. Vaše duše chce tvůrčí život.
Plánuje v souladu s plánem Boha/Bohyně/Všeho Co Je. Je schopná vymýšlet a tvořit
velké věci, které se mohou manifestovat jako reality. Ví, co je důležité, analyzuje,
přiřazuje priority a rozlišuje nejvyšší volby. Vaše duše vytváří prostřednictvím
tvůrčí představivosti formy, které vyjadřují pravdu a světlo.
Spojte se s Vůlí Vyvíjet se a požádejte ji, aby na vás nasměrovala energii.
Jakmile se tak stane, představte si, že tato Vůle, vaše duše a velké světlo, svítící na
konci vaší vyšší cesty, vám osvětlují činnosti, nápady, projekty a věci, které
manifestujete a které představují váš záměr.
V tomto světle přemýšlejte o tom, co si plánujete vnést do života. Uvědomte
si, jaké máte pocity z toho, co chcete manifestovat. Zdá se vám to důležité? Existuje
nějaká lepší cesta jak toho dosáhnout? Je k tomu nyní vhodná doba? Má to pro vás
ten správný tvar nebo existuje lepší, který lépe vyjadřuje vaše vnitřní světlo a vyšší
záměr? Není něco jiného, co by vaše duše chtěla nyní vytvořit, co by splňovalo její
cíle?
Můžete obdržet konkrétní odpovědi, nebo budete mít pocit, že něco je dobře
a v pořádku a něco není tak dobré. Když nemáte tento pocit, pokračujte v
dotazování, dokud nebudete vnímat nějakou energii, pocit, nebo směr. Když
nebudete vnímat na vaše dotazy žádnou energii, může to znamenat, že vytváření této
věci v této době není v souladu s vaším vyšším záměrem.
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Tímto způsobem se tvoří věci, když chcete, aby to, co vytvoříte, splňovalo a
naplňovalo váš vyšší záměr. Je jedno, zda-li se jedná o malou, jednoduchou a
zdánlivě nevýznamnou věc, nebo velkou, důležitou a komplexní. Umíte si snad
představit zda-li vše, co tvoříte, je vytvářeno na této úrovni vědomí?
Když máte pocit rozčarování z toho, že nějakou věc nemáte dělat a ono to
vypadalo příliš dobře, abyste to ignorovali, poznamenejte si to a nechte to nějaký čas
vyvíjet. Možná jste dostali nápad, který předbíhal svoji dobu, takže můžete přemítat
a vymýšlet něco okolo tohoto tématu, pracovat s tím jako se světlem a energií a
potenciálem Univerzální Mysli a počkat, až přijde ten správný čas. Když se ponoříte
do Univerzální Mysli, obdržíte nápady, které jsou z budoucnosti lidstva. Některé z
těchto nápadů jsou pro vás, zatímco jiné budou zase zpracovávat další lidé.
Tuto práci s energií dělejte s postojem zkoumání a otevřeností. Třeba
objevíte, že to, co chcete vytvořit, bude báječné a bude to mít pro vaší duši hodnotu.
Nebo narazíte na jiné věci, které by se daly vytvořit a které by splňovaly ten samý
záměr. Můžete též úplně přijít o vaší touhu to vytvořit. Můžete též přijít na to, že je
úplně jedno, co vytvoříte, pokud budete podnikat akce, které vyjadřují lásku, radost,
vůli a tvořivost vaší duše.
Spojení s Vůlí Vyvíjet se vám přinese takové bohatství nápadů o věcech,
které tvoříte, že budete chtít prozkoumat každý nápad ze všech stran včetně logické
a praktické stránky věci. Použijte veškeré nástroje, které máte ke zkoumání
předpokladů, přehrávejte si scénáře, dělejte plány a ujistěte se, že vaše nové nápady
jsou v souladu se zákony Země.
Vezměte každý nápad vždy ke světlu vaší duše a Vůle Vyvíjet se, aby se
mohl transformovat na správnou a dokonalou ideu pro tvorbu. Též můžete přijít na
to, že chcete tento nápad opustit a vytvořit něco jiného, co má ještě větší hodnotu
pro vaší duši. Když se rozhodnete přivést váš nápad k manifestaci, můžete pracovat
s následujícím postupem, který vám pomůže udělat další krok a tvořivě přivést váš
nápad k manifestaci.
Na čem jsem pracoval:
Vhledy:
Postup č.37 - Tvořivé manifestování
Zvolili jste si něco, co byste chtěli manifestovat, například novou cestu, směr
rozvoje, dovednost, projekt, vztah nebo něco konkrétního jako je auto, dům nebo
zaměstnání. Všechnu předchozí vnitřní práci jste vykonali a jste připraveni k
dalšímu kroku - vnést tuto novou činnost, životní cestu, práci, okolnosti nebo
fyzickou formu do svého života.
Vůle Vyvíjet se vám dodá energii, tvořivost a zdroje pro manifestování
nových okolností a jejich zařazení do vašeho života. Podpoří vás v tvorbě plánů a
strategií abyste věděli, jak se dostat z pozice, kde jste nyní, tam, kam chcete.
Pomůže vám nalézt nejlepší cestu, dát všechny prvky dohromady i znalost, kolik
energie do toho musíte vložit, abyste dostali požadovaný výsledek.
Přemýšlejte o oblasti nebo o věci, kterou chcete manifestovat. Předtím, než ji
uvedete v život se spojte s Vůlí Vyvíjet se, abyste nalezli nejlepší formu, která
vyjadřuje váš záměr. Uvědomte si, že jako Tkadlec a Stavitel udržuje tato Vůle
archetypální vzory, Božské Předlohy, podle kterých jsou budovány veškeré formy.
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Nechte toto světlo svítit na to, co chcete manifestovat. Změní méně dokonalé vzory
na mnohem krásnější a světlejší.
Přemýšlejte o vaší cestě vývoje a o velkém světle na konci této cesty.
Potřebujete, aby vše, co manifestujete, přispělo k vaší cestě. Pociťujte vaší
budoucnost, Osvícené Já vás vede k tvorbě cílů, na které se zaměříte, tím
nejefektivnějším způsobem a formou, která vám nejlépe poslouží. Pociťujte
nesmírné vyzařování vašeho budoucího Já, které se dotýká všeho, co chcete
manifestovat, pomocí tohoto světla. Vyzařuje energii k vašim cílům a uvádí je do
souladu s vaší vyšší cestou a záměrem.
Využijte vaši představivost a představte si to, co chcete manifestovat, jakože
to nyní vzniká. Dovolte si myslet ve velkém, neomezenými, novými způsoby.
Můžete vymýšlet nové formy, které vám budou vyhovovat nebo o dokonce lepších
věcech, než jste původně začali?
Představte si, že jste cíle již dosáhli a uvědomte si pocity, jaké budete mít, až
to opravdu budete mít. Jaký je nejdůležitější pocit nebo kvalita duše, kterou tím
chcete získat? Například: radost, mír, lásku, moudrost, větší tvůrčí schopnosti a
podobně. Uvědomte si, jak to z vás učiní lepšího člověka a přispěje to k životu
ostatních.
Tímto jednoduchým procesem jste dodali energii vašemu cíli. Nastartovali
jste proces zavedení toho, co chcete manifestovat z říše energie a myšlenek, do říše
fyzického světa, ve kterém žijete. Začnete mít nové, tvůrčí nápady o tom, jak to, o
čem jste přemýšleli, přivést do vašeho života.
Manifestace, s použitím této Vůle, může být velmi tvořivá a spontánní. Věci
se mohou objevit nenadále. Plány se mohou měnit, aby vyhovovaly okolnostem
vašeho vývoje. Naučte se být flexibilní a spontánní. Následujte svoji intuici a vnitřní
nutkání a buďte odvážní.
Buďte k sobě laskaví a neočekávejte okamžité výsledky. Časem si můžete
připadat, že jste v bludišti a snažíte se rozhodnout, jaký krok udělat dál. Někdy
postoupíte jen do slepé uličky. Jindy zvládnete perfektně navigaci bludištěm vašich
voleb a rozhodnutí a dostanete se ke svému cíli přímo. Moudrost získáváte pomocí
metody pokusu a omylu, prostřednictvím zkoumání, učení a získáváním znalostí a
vhledů z vašich minulých zkušeností. S moudrostí vzniklou ze zkušeností a z
kontaktu s vaší duší, budete stále lepší při manifestování cílů vaší duše efektivním
způsobem.
Jakmile zvládnete proces tvůrčí manifestace, naplní se váš život aktivitami,
okolnostmi, formami, vztahy a vším, co představuje záměr a vyšší cestu vaší duše.
Poznamenejte si, ve které oblasti jste tvořili:
Nápady, co dělat dále:
Postup č.38 - Jak nechat život běžet/ Ekonomika energie
Abyste manifestovali vaši vyšší cestu a záměr, musíte učinit potřebné kroky.
Někdy tyto kroky představují přemýšlení a plánování. Jindy je nutné vyčkat, než se
objeví správná příležitost. A ještě v jiných případech je potřeba rychle a rozhodně
jednat, abyste získali výhodu ze vzniklé příležitosti.
Jedním z největších darů, který od Vůle Vyvíjet se dostanete, je znalost, kdy
podniknout kroky a kdy čekat. Je potřebná rovnováha mezi aktivním plánováním,
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organizováním, vizualizováním, podnikáním potřebných kroků, když se příležitost
objeví a čekáním na vhodnou dobu a příležitosti, které k vám přijdou.
Když jste udělali vše, o čem víte, že je potřebné pro manifestování čehosi a
ono se to stále neobjevuje, je čas k čekání na vhodný okamžik. Přestaňte se snažit
řídit kdy, jak a jakou formou k vám věci mají přijít. Nechte život ať běží, místo
abyste se pokoušeli jej řídit.
Možná pro vás není jednoduché v klidu čekat, až k vám příležitost přijde.
Můžete mít pocit že jste zklamali, když jste něco chtěli manifestovat a ono se to
okamžitě nestalo. Vyžaduje to důvěru v sebe i vesmír, když máte na něco čekat a
věřit, že je to na cestě i když se zdá, že se momentálně nic neděje.
Vaše osobnost chce mít vliv a možná má strach nechat věcem volný průběh a
věřit. Možná chcete, aby se stalo alespoň cokoliv. Něco udělat, cokoliv, se může
zdát mnohem lepší, než jen čekat. Budete v pokušení něco manifestovat, i když to
třeba bude horší kvality, než čeho jste schopní dosáhnout. Když potřebujete něco
udělat, protože je příliš těžké čekat, budete se z toho učit.
Jenže, když nutíte věci, aby se staly, když se zdánlivě nic neděje, vám
přinese méně, než pro vás má vaše duše a Božský Plán připravené. Ještě k tomu,
veškerá práce, kterou musíte vložit do toho, abyste dali věci do pohybu, vás natolik
zaměstná, že nebudete mít čas na příchozí příležitosti. Můžete ve skutečnosti
prodloužit vyšší plán vašeho života, protože jste strávili čas tkaním nižších forem a
okolností díky vaší netrpělivosti. Je lepší naučit se nezasahovat do zdánlivě
zdlouhavých cest, kterými vesmír pracuje.
Přemýšlejte o době, kdy jste stanovili období, ve kterém se mají věci stát.
Něco jste vytvořili, o čem s jistotou víte, že je to potřeba. Požádali jste, aby se stalo
to nejlepší a nejvyšší, vizualizovali jste pozitivní výsledek a podnikli veškeré kroky,
které se zdály být potřebné. Poté jdou příležitosti svojí cestou, kterou si nejste
schopni představit, ani ji tvořit. Byli jste v pravý čas na správném místě, lidé se
objevili, když jich bylo zapotřebí a dveře se otevřely.
Začněte trénovat nechat život běžet. Existuje ve vašem životě nějaká oblast,
kde se tvrdě snažíte a bojujete, aby se věci staly? Může to být oblast, kde se zdánlivě
nic neděje, ať se jakkoliv snažíte. Může se jednat o oblast, ze které máte pocit
ustrnutí, nejistoty a zmatku.
Několikrát denně se v klidu posaďte, přestaňte plánovat, vymýšlet dopředu,
organizovat a obávat se o výsledky. Povolejte k sobě Vůli Vyvíjet se a přijměte ji do
svého krčního centra. Vaše krční centrum je součástí vaší aury, je to energetické
centrum, které řídí pocit ovládání, snahu řídit i pocit být ovládán někým druhým
nebo vnějšími okolnostmi. Nechte Vůli Vyvíjet se probudit vaše krční centrum a
schopnost odevzdat řízení vaší duši. Uvědomte si, že ve skutečnosti nemůžete řídit
vesmír ani vaší duši!
To ovšem neznamená, že byste jen seděli a nic nedělali. Je správné být
aktivní, když je to v souladu s vyšším záměrem vašeho života. Když se vám
nenaskýtá žádná příležitost k činnosti, pracujte z vaší vyšší úrovně, z vnitřní úrovně,
na tvorbě příležitostí. Zůstaňte nějaký čas v tichu a pozorování a spojte se s vaší
duší. Tvořivě se zapojte do manifestování spolu s Boží Vůlí a důvěřujte, že okolnosti
se k vám již blíží.
Buďte trpěliví a odmítněte dělat něco jenom proto, abyste se zaměstnali v
některé oblasti vašeho života. Nasměrujte svůj záměr, ujasněte si, co chcete a buďte
otevření a flexibilní, aby se něco, dokonce lepšího, mohlo objevit ve vašem životě.
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Zabývejte se tím, co zrovna stojí před vámi v jiných oblastech vašeho života. Je
přece naprosto v pořádku, když život obsahuje i prvek spontánnosti a
nepředpověditelnosti.
Oblasti v životě, ve kterých byste chtěli víc pohybu:
Vnitřní práce, kterou v těchto oblastech děláte:
Oblasti, které jsou v pohybu, do kterých můžete právě nyní vložit energii:
Postup č.39 - Žijte v přítomnosti a ne ve vašich představách
K tomu, abyste byli schopni manifestovat nové formy, které reprezentují
vaše rozvinuté vědomí, budete muset na fyzické rovině podniknout nějaké kroky.
Práce s energií je důležitý krok. Též musíte pracovat s nápady, které k vám
přicházejí a ne jenom sedět a přemýšlet o nich.
Někteří lidé žijí ve svých představách, ve světě idejí. Rádi přemýšlejí nad
problémy, přemítají o abstraktních filozofických otázkách, meditují nad řešeními
svých problémů i problémů dalších lidí, apod. Dávají přednost abstraktnímu světu
myšlenek, konceptů a nápadů před radostným prožíváním svého života a účastněním
se na dění skutečného světa.
Někteří lidé si myslí, že je obtížné podílet se na vztazích, finančních
problémech a příležitostech každodenního světa. Utíkají se do světa mysli, aby
nemuseli rozvíjet intimní vztahy. Jejich život ve fyzickém světě může být v pěkném
zmatku, protože je pro ně těžké něco podniknout a zainteresovat se.
Někdy se lidé natolik zaměří na vzdálené cíle, že přehlídnou skutečnost, že
jejich současný život je neuspokojující. I když je dobré plánovat budoucnost, je
důležité prožívat život v současnosti. Někteří lidé se nechávají natolik stravovat
myšlenkami, obavami a úzkostí z budoucna, že se nejsou schopní koncentrovat na
současný život, který po prozkoumání nemusí být zas až tak špatný.
Patříte-li k lidem, kteří radši žijí ve světě myšlenek a idejí, nebo kteří tráví
hodně času přemýšlením a málo času žitím a bytím, spojte se s Vůlí Vyvíjet se a s
vaší duší a vneste do svého života rovnováhu. Též vám to pomůže, když neustále
odkládáte řešení na příště, aniž byste řešili situaci v daném okamžiku a myslíte si, že
se to v budoucnu vyřeší samo. Tento postup vám pomůže, abyste se přestali tolik
obávat, přemýšlet, plánovat či analyzovat a žili v menším stresu. Tento postup vám
bude užitečný, když příliš přemýšlíte o budoucnosti, nebo se ztrácíte v myšlenkách o
minulosti.
Spojte se s vaší duší a zavolejte Vůli Vyvíjet se. Posaďte se do energetického
pole této Vůle a nechte ji, ať si s vámi pohrává. Rozšíří vaše vědomí, abyste si lépe
uvědomovali každý okamžik. Pomyslete na veliké světlo vašeho budoucího Já, které
vás vede ve vašem růstu.
Věnujte pozornost vašemu tělu. Uvědomujte si, kde se dotýká povrchu, jak
se vás dotýkají vaše šaty, jak sedíte nebo ležíte, kdy se vaše tělo cítí pohodlně a kdy
ne. Dělejte to tak dlouho, až si začnete lépe uvědomovat vaše tělo.
Uvědomujte si prostor kolem vás - zvuky, vůně, barvy, rostliny, minerály a
objekty. Trénujte tak dlouho, dokud si nebudete více vědomi stávajícího okamžiku,
pocitů vašeho těla a vašeho fyzického okolí.
Když to tímto způsobem budete dělat, uvědomte si, že se již více neztrácíte v
myšlenkách o budoucnosti nebo o minulosti. Jakmile si začnete uvědomovat vaše
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tělo a okolí, zavádíte vaši pozornost do současného okamžiku, jako protipól
přílišného žití ve světě myšlenek. V současném okamžiku naleznete velký klid a
vyrovnanost.
Tento postup opakujte každý den, kdykoliv si vzpomenete. Je to nový
začátek mistrovství vašeho života, mistrovství začínající v bytí přítomného
okamžiku a uvědomování si vašeho těla, okolí a fyzického života.
Co jsem zakusil, když jsem se obrátil ke svému tělu a okolí:
Poznamenejte si, jak si dodat odvahu žít více v přítomném okamžiku:
Postup č.40 - Používání vaší tvůrčí představivosti
Vaše tvůrčí představivost určuje, jaké příležitosti si k sobě přitáhnete, jaké
jsou vaše životní podmínky, vztahy i množství peněz a hojnost, kterou prožíváte.
Vaše schopnost využívat vaši tvůrčí představivost ovlivňuje kontakt s vaší duší,
spirituální růst i vaši schopnost milovat a dosáhnout vyšších úrovní vědomí. Vaše
představivost vám dává možnost vymanit se z omezení vaší osobnosti a odkrýt váš
vrcholný potenciál.
S Vůlí Vyvíjet se můžete pracovat na rozšíření vaší tvůrčí představivosti,
abyste si byli schopni představit bohatší život, než jaký jste si kdy byli schopni
vysnít.
Začněte tím, že se ztišíte a uklidníte. Pociťujte lásku vaší duše, která se k
vám připojuje pro práci na této transformaci. Zavolejte Vůli Vyvíjet se a nechte ji
vtékat do vašeho krčního centra, které se nachází v oblasti vašeho fyzického krku.
Použijte vaší představivost a veďte tuto energii z vašeho krčního centra do vašeho
Alta Major centra, nervového centra na konci vaší páteře, kde se stýká páteř s
lebkou. Jakmile se energie dostane do tohoto centra, představte si, jak vtéká do vaší
mysli a fyzického mozku. Tímto způsobem zavedete Vůli Vyvíjet se do vaší mysli,
včetně jejích kvalit Božské Inteligence a Božské Tvořivosti.
Uvědomte si, jak jste použili vaší představivost ke spojení s vaší duší a poté
k vedení energie Vůle Vyvíjet se. Důležitým principem vesmíru je skutečnost, že
energie následuje myšlenku. To znamená, že cokoliv si představíte, vykreslíte, o
čem sníte nebo nač myslíte, vždy to vytvoří energetickou cestičku, po které to k vám
může přijít.
Vaše myšlenky jsou reálnou substancí, i když to vaše vědecké nástroje zatím
neumí změřit. Můžete si představit vaše myšlenky jako "magnety". Tyto "magnety"
putují ven do světa a do vyšších dimenzí, kde přitahují substance, které se k nim
hodí. Vaše myšlenka vytvoří model, co by mělo být vytvořeno a vaše emoce dodají
tomuto modelu energii a vystřelí jej z vašeho vnitřního světa do vnějšího.
Nejprve asi budete chtít použít vaší představivost, aby k vám přivedla nové
formy a životní situace, zvětšila vaší prosperitu nebo změnila vaše tělo nebo životní
prostředí.
Jak se budete vyvíjet, objevíte jednu úžasnou vlastnost vaší představivosti že je schopná provést vaší transformaci! Pokaždé, když si představíte jak se
spojujete s vaší duší, tvoříte jí cestičku, kudy vás může napájet svojí energií. Tím, že
si to představíte, uvádíte to ve skutečnost. Stejnou věc děláte, když voláte Boží Vůli.
Z počátku to může vypadat, že si to jen vymýšlíte a předstíráte, že s těmito
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skutečnými a mocnými energiemi opravdu pracujete. Pokaždé, když zavoláte Boží
Vůli, i když třeba jen na vteřinu, voláte ji se záměrem, aby vstoupila do vašeho
života a tím tvoříte energetickou cestičku, po které k vám tyto energie mohou
vstoupit.
Mohutnou transformaci vašeho vědomí a úrovně vašeho rozvoje můžete
docílit tím, že si představíte, že jste Osvícená bytost, Mistr. Kdykoliv jste v obtížné
situaci, která volá po moudrém rozhodnutí a posouzení nebo intuitivním uchopení
komplexního problému, představte si, že jste Osvíceným jedincem. Zeptejte se sami
sebe: "Kdybych byl Mistrem, co bych dělal? Jak bych tuto situaci řešil?" Představa,
že jste osvícení, otevírá dveře na cestu mistrovství, ať se zaměříte na jakoukoli
oblast. Přinese vám to vyšší energie moudrosti a lásky.
Cesta návratu, cesta domů musí být nejprve vytvořena ve vaší mysli pomocí
vaší představivosti. Vaše schopnost vykreslit si budoucí cíl a touha a záměr dospět k
tomuto cíli jej ve vašem životě též vytvoří.
Začněte nyní více používat vaší představivost. Troufněte si na velké sny!
Představte si, že můžete změnit svět. Představte si, že nalézáte a žijete podle záměru
vašeho života. Představte si, že si jste vědomi duší ostatních lidí a jste schopni
rozeznat záměr vašeho dílu duše. Představte si, že žijete život, jaký jste vždy chtěli
žít a že děláte věci, které jste vždy chtěli dělat. Představte si, jak se vaše schopnosti
intuice probouzejí, vaše jasnozřivost rozvíjí a vaše schopnost vnímat a hrát si s
jemnohmotnými energiemi se rozvíjí.
Nemusíte okamžitě rozeznat důsledky změny vašeho myšlení. Uvědomte si,
že nějaký čas trvá, než se věci změní a důsledky vašeho předchozího myšlení se
stále ještě mohou objevovat ve vašem životě.
Protože vaše myšlenky vytvořily model, podle kterého k sobě přitahujete
věci, je důležité myslet na to, co chcete a ne na to, co nechcete. Jednou z největších
výzev pro lidstvo je zneužití představivosti. Někteří lidé používají svoji
představivost k vymýšlení negativních okolností a mají strašidelné vize a myšlenky.
Kdykoliv se přistihnete při negativní představě o budoucnosti, zastavte se. Zavolejte
svoji duši a Vůli Vyvíjet se a nahraďte negativní vizi pozitivní. Mějte vaše negativní
myšlenky rádi; nebojujte s nimi. Místo toho se zaměřte na pozitivní vizi, kdykoliv
objevíte nějaký negativní obrázek.
Využívejte vaší představivost, snění ve dne a fantazii. Místo toho, abyste si
říkali: "To je nemožné, to nejde", vymýšlejte možnosti. Jakmile přijdete na nejlepší
řešení, podívejte se, zda-li by váš obrázek nešel nějak vylepšit a rozšířit. Vymýšlejte
bez omezení! Žádejte o více, než jste si kdy mysleli, že byste mohli mít. Pracujte s
Vůlí Vyvíjet se na zlepšení vaší představivosti, zvětšete váš obraz a pohrávejte si s
novými nápady. Uvidíte, zdali jste schopni dostat se za hranice toho, co jste si
vymysleli, že můžete mít.
Udělejte si seznam všeho, co si ve svém životě umíte představit a myslete
bez omezení!

56

Alta Major
Alta Major se též někdy nazývá Chandra čakra nebo též "Ústa Bohyně". Toto
energetické centrum se nachází v oblasti prodloužené míchy. Má lunární charakter.
Prána, neboli životní síla, která tvoří a vyživuje naši fyzickou formu, vstupuje touto
čakrou; sestupuje solárním kanálem Pingalou k dolnímu konci páteře a pak opět
stoupá lunárním kanálem Idou kolem páteře a vystupuje Třetím okem. Při vzestupu
jsou čakry aktivovány a když jsou ve správné rovnováze, vytváří se mezi Alta
Major, Třetím okem a vrcholem hlavy takzvaný Zlatý trojúhelník. Hypotalamus v
centru tohoto trojúhelníku je aktivován a celý mozek je prosvícen. "Plamen v centru
Zlatého trojúhelníku je studený oheň, který spálí vše, co není čistým zlatem." Zde
leží klíč k manifestaci.
Alta Major je ústředním bodem lidské struktury ve spojení s epifýzou. Zde je
zakotvena multidimenzionální energetická struktura a napojení na Stvořitele. Zde je
ukryt krystal, deseticípá hvězda, který je napojen na frekvence 10 systémů, které
přispěly k vytvoření lidské bytosti.
Jakmile je Alta Major aktivován a rozvinut, umožní zapojování dodatečných
kódů, které na tento okamžik čekaly v lidském genetickém systému tisíce let.
Když se soustředíte na oblast Alta Major, vytvoříte pohyb sil/ohňů vašeho
života, paralelních existencí, dimenzí a mezigalaktických kódů v jediném bodě.
Když bude epifýza dostatečně připravená, budou informace dostatečně jasné a
pochopitelné pro lidský mozek a lidské vědomí. Když pak vytvoříte spojení mezi
Alta Major a hypofýzou, rozvinete váš dar jasnozření a vizualizace. Spojení Alta
Major a krční čakry umožňuje manifestaci vizí.
Když je tento krystal/čip dostatečně aktivován, umožňuje telepatii i
telekinezi.
Barva přináležející této čakře je modrá a z planet k ní patří Merkur.
Informace pocházejí ze stránek:
http://www.antahkaranah.com/web_french/article_alta_manifest_fr.htm
http://www.asc-alchemy.com/chakra.html
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4. Čtvrtou kvalitou Boží Vůle je Vůle k Harmonii - Prohloubení
intuice
Vůle k Harmonii
Tato Vůle začíná opět ovlivňovat lidstvo a její vliv bude sílit následujících
600 let. Tento vliv povede veškerý manifestovaný život k harmonii s tím, co jej
obývá - Duchem - prostřednictvím dokonalého sjednocení, zharmonizováním
vyššího aspektu Já s osobností. Toto spojení umožní mnoha lidem udělat veliký
spirituální pokrok. Tomu bude odpovídat i rychlé uspořádání lidských vztahů,
obzvláště při spojení a manifestováním Boží Vůle.
Energie Boží Vůle, vycházející z této Velké Bytosti, je Vůlí k rozpuštění
veškerých omezení, k vytvoření souladu a jednoty tam, kde jsou konflikty. Omezení
jsou projevem boje mezi životem (duchem) a tím, co si tato omezení zvolila
(formou). Pokaždé, když se nějaké omezení uvolní a je vytvořena harmonie, je
vytvořen prostor, který může nově naplnit Boží Vůle a to opět vede ke konfliktu,
protože vyšší energie znovu vytváří tlak na další expanzi a rovnováhu.
Mezi jinými existují dvě konfliktní síly, které touto Vůlí mohou být
přiváděny k souladu: První je energie nesoucí lásku ke klidu a pohodě, odpor k
působení bolesti, otálení, nechání věcí být, lenošení a neuvědomování si důsledků
své činnosti. Opačná energie, kterou tento paprsek vytahuje na světlo je zápalná,
nedočkavá síla, stále podněcující k akci. Tyto opačné síly mohou udělat ze života
nekonečnou válku a nepokoje, dokud nejsou uvedeny do souladu. U některých lidí
tento stav připomíná "jízdu ze zataženou brzdou", zatímco u jiných tyto síly
vyvolávají "jízdu od patníku k patníku", jak se u nich neustále střídají oba aspekty.
Tato Vůle probouzí naši intuici, která nám ukazuje cestu k harmonii a
jednotě. Intuice přichází spontánně v myšlenkách a pocitech a ukazuje nám, které
akce podniknout, abychom se sjednotili s Božským Plánem našeho života, se všemi
částmi našeho Já i s druhými lidmi. Pomocí naslouchání a využívání naší intuice se
můžeme dozvědět, jak se zharmonizovat s větším dílem života, jak rozpustit
konflikty a zakusit mír a lásku naší duše. Tato Vůle harmonizuje všechny části vaší
bytosti a může pomáhat při hledání intuitivních vhledů a pocitů a při jejich správném
použití ve vašem životě, aby bylo dosaženo většího souladu a krásy.
Tato Vůle osvětluje a je spojená s uměleckou tvorbou, hudbou a krásou ve
všech formách. Vůle k Harmonii vnímá nesoulad jako šerednost a přeje si, aby se
krása projevila prostřednictvím harmonických vztahů všech součástí. Někdy je tato
krása vyjádřena formou, barvami a zvuky, jako v umělecké tvorbě a hudbě. Jindy je
tato krása vyjádřena prostřednictvím souladu mezi vyšším Já a osobností nebo
souladem s druhými lidmi, vytvořením krásných vztahů.
Jednou z rolí lidstva je uvádění do souladu vyšších říší přírody s nižšími,
vytvářením komunikačního kanálu pro božskou energii z vyšších sfér k nižším.
Tímto způsobem lidstvo nastolí jednotu, harmonii a krásu v přírodě a zharmonizuje
duše lidí s dušemi veškerého života.
Některé kvality Vůle k Harmonii jsou: síla pronikající do hlubin hmoty,
objevování cesty, vyjádření božskosti, vytváření skutečné krásy a harmonie sfér.
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Doporučení co sledovat a co sdílet:
Pracujte s kvalitou Vůle, abyste zharmonizovali všechny části vaší bytosti a
uvedli do souladu vaší osobnost a duši. Objevte oblasti, kde prožíváte konflikty sami
v sobě a konfliktní touhy a potřeby. Zažíváte například špatné nálady nebo citovou
nestabilitu (charakteristiky osobnosti) a uvědomujete si zároveň potřebu
vyrovnanosti (potřeba duše)?
Když zjišťujete, že vaše osobnost odmítá reagovat na vyšší impulsy, můžete
si připomenout, že větší část vždy obsáhne menší. Proto když osobnost pociťuje
konflikt mezi svojí touhou a touhou duše a opustí své hranice a odevzdá se duši a
následuje jí po její cestě, vyjde z toho vždy posílená a získá tím nové schopnosti a
sílu. Tato Vůle vám usnadní rozlišování touhy, která přináleží osobnosti, od impulsů
přicházejících od vaší duše. Může to mezi nimi zostřit konflikt, ale díky tomuto
konfliktu a uvědomění si problému se dosáhne harmonie a řešení, z čehož vyplývá
pokrok.
Když je váš život plný konfliktů, když cítíte, že vaše vyšší Já s nižším Já
mají rozdílné názory a je z toho mnoho problémů, je práce s touto Vůlí pro vás
velmi důležitá, aby bylo možné nastolit soulad a nestrannost pro klidný pohled na
problémy. I když se z bolesti a trápení dá velmi mnoho naučit, je to velmi únavné a
není snadné při tom zakusit světlo duše. Může být výzvou naučit se nemyslet na
bolest ve vašem životě, ale zaplete vás to do nižších aspektů podstaty vaší osobnosti,
což vytváří nestabilitu, obavy, vzrušení a vytváří další a větší bolest a utrpení. Tento
vzor je možné opustit, když si uvědomíte každou tendenci k přehánění,
dramatizování toho, co se vám přihodí třeba i jenom ve vašich myšlenkách, nebo
vznikající obavy a rozpustíte omezení, která vám každý emocionální postoj staví do
cesty.
Použijte Vůli k Harmonii a uveďte svoji osobnost a duši do souladu a
umožněte své emocionální podstatě transformovat se, když bude absorbována a
zharmonizována s vaší duší. Poznáte, že vaše osobnost bude díky transformaci vaší
duší posílena a získá větší sílu k tvorbě krásných věcí ve vašem životě. Jakmile
budou konflikty urovnány, pocítíte vyrovnanost, sebedůvěru, sebeovládání, jasnost,
nesobeckost a rovnováhu.
Tato Vůle vyrovnává čili harmonizuje "výšky a nízkost" a pomáhá v udržení
vyrovnanosti. Když pochopíte, že jak výšiny, tak i nízkost mají ve vašem životě své
místo a přijmete je tam, kde se zrovna nacházíte ve svém vývojovém cyklu, můžete
rozvinout vyrovnané přijímání vzletů i pádů a pochopíte, že jsou součástí větší
reality.
Tato Vůle vám pomůže v nalezení harmonie mezi vámi a ostatními lidmi.
Pomůže vám nalézt vše-podtrhující jednotu, která vše propojuje a přesto dovoluje,
aby šel každý svojí vlastní cestou. Toto je Vůle, kterou můžete zavolat, abyste našli
řešení, kde je každý vítězem. Všechny iluze a omezení oddělenosti se rozpustí,
jakmile naleznete vše-podtrhující jednotu - místo, kde existuje dohoda, harmonie a
mír dokonce i mezi rozdílnostmi. Vytvořte novou harmonii mezi sebou a každým,
kdo ve vašem životě existuje tím, že naleznete, co s nimi máte společného.
Zaměřte Vůli k Harmonii na vaše cíle, pak prohlašte, že všechny problémy,
které je obklopují budou uvolněny a umožněte to. Když se poté vaše cíle začnou
měnit, je to v pořádku. Můžete obdržet mnoho intuitivních vhledů o vašich cílech,
spontánních nápadů, které vám vaše cíle blíže ukáží. Můžete přijít na to, že vaše
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pozemské plány a spirituální cíle jsou ve větším vzájemném souladu a vy poznáte,
jak se vzájemně podporují.
Když přijdete na nějaké omezení, jak myslíte nebo v nějaké situaci vašeho
života, vtáhněte do sebe tuto kvalitu Vůle a vyšlete ji do této situace, neboť toto je
Vůle odstraňující omezení.
Když jste postaveni před rozhodování zda-li jít dopředu nebo se vrátit,
použijte tuto Vůli k nalezení vyšší cesty a uvědomění si, zda-li je vůbec potřeba
nějaké rozhodnutí učinit. Můžete se ocitnout v situaci, kdy jste taženi do dvou
různých směrů nebo voleb. Tato Vůle a vaše intuice vám mohou pomoci, abyste
správně viděli, jestli je potřeba se rozhodnout nebo jestli existuje zlatá střední cesta,
která obsahuje obě možnosti.
Prozkoumejte, jak může tato Vůle rozšířit vaši tvůrčí představivost. Budete
schopni si představit mnohem více ve všech oblastech vašeho života, když se spojíte
se svojí intuicí a omezení budou rozpuštěna.
Když si budete pohrávat s touto kvalitou Vůle, můžete si povšimnout většího
požitku z barev a zvuků. Říká se, že vesmír je vytvořen z barev a zvuků. Tato Vůle
je nosičem hudby sfér a vy ji můžete hlouběji poznat posloucháním krásné,
inspirativní hudby. Můžete tuto Vůli lépe poznat i tím, že se budete dívat na krásné
věci i tak, že budete vnímat krásu ve všech jejich formách a vyjádřeních, kamkoliv
se podíváte.
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5. Pátou kvalitou Boží Vůle je Vůle Jednat - Dosažení Osvobození
Vůle Jednat
Tato kvalita Boží Vůle je nazývána Vůlí Jednat. Činnosti, které se mají
vykonat s nějakým problémem vašeho života, je potřeba formulovat jasnou,
vědomou myšlenkou, abyste s jistotou věděli a znali, co je potřeba udělat. Spojení s
Vůlí Jednat, vás pomůže vyvést ze zmatků do světla vědění, pomocí schopnosti
zkoumat, promýšlet, srovnávat a používat selský rozum. S pomocí této Vůle můžete
transformovat pocity pochybování, zmatení a nejistoty tím, že budete používat vaší
mysl, napojíte se na vaši vyšší mysl, a budete vědět, co máte dělat. Jednání je aktem
jasného myšlení.
**Zkuste toto: Chcete-li vyjasnit myšlenky nebo vědět co dělat, je potřeba prohlásit
(poté co jste si představili, že se spojujete s Vůlí Jednat):
"Já Chci vědět o ..." , nebo "Je mým záměrem dozvědět se o ..."
Představte si, jak tímto prohlášením voláte tuto Vůli.
Vaše mysl má nesmírný potenciál a patří k hlavním úkolům lidstva v této
době svoji mysl probudit (propojením vyšší a nižší mysli) a začít používat zdroje
osvíceného intelektu. Je důležité vybudovat spojení s vaší vyšší myslí, aby vaše
konkrétní, logická mysl byla ozářena světlem mysli vaší duše a byla schopná
formulovat jasné, precizní myšlenky a objektivně promýšlet věci. Vaše mysl,
propojená s vyšší myslí, bude schopná formulovat jasné myšlenky, které se budou
týkat činností, které je potřeba podniknout k osvobození vašeho ducha z pout hmoty.
Tento paprsek a kvality jeho Vůle pomalu slábnou, ale jejich vliv je stále
velký. Stimulace tímto paprskem umožňuje lidstvu rozvíjet schopnost Myslet. Díky
schopnosti myslet si je lidstvo schopné uvědomit, že má duši a toto uvědomění
připravuje lidstvo ke vstupu do "světa ducha", který představuje další vývojový
krok.
Nejprve budete spolupracovat se Slunečním Andělem Mysli na vytvoření
mostu mezi vyšší a nižší myslí. To z vás učiní lepší přijímač pro Vůli Jednat a
umožní vaší mysli splnit účel existence jako komunikačního kanálu pro tok energie
vyšší mysli. Díky tomuto světlu se naučíte poznat "Čisté Boží světlo", které
rozpouští iluze a odhaluje pravdu. Z vaší osobnosti se pak bude moci stát čistý
komunikační kanál Boží Vůle prostřednictvím vaší mysli.
Osvícená mysl tvoří komplexní myšlenky, které obsahují řešení a odpovědi a
které ukazují vaši cestu k dalším krokům. Vaše mysl je tekoucí; myšlenky přitékají
jedna za druhou a neuváznou. Vaše myšlenky se nezapletou do vašich citů a
nebudou běhat stále dokola, ale povedou vás do světla jasných myšlenek. Dostanete
nové nápady, budete myslet v širších souvislostech a vaše myšlenky budou milující
a laskavé k vám i k druhým. Začnete chápat a budete opouštět víru o podstatě
reality, která vás držela zpátky a osvobodíte se prostřednictvím vaší mysli od iluzí,
které vám zakrývaly pravdu.
S Vůlí Vyvíjet se, třetí kvalitou Boží Vůle, rozvíjíte svoji schopnost myslet
abstraktně a komplexně, vidět větší obraz a skládat jednotlivé aspekty celku k sobě.
Vůle Jednat rozvíjí konkrétní mysl a její schopnost analyzovat, myslet, vysvětlovat,
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rozlišovat a hledat konkrétní informace. Schopnost myslet tímto způsobem,
umožňuje vědět o správných postupech a také je uplatnit.
Dnes z pohledu lidstva je nejvyšším vyjádřením Vůle Jednat osvobození
ducha od vzestupu prostřednictvím formy, iniciací a smrti.
Doporučení co sledovat a o co se dělit:
Tato kvalita Vůle spojuje vaší vyšší a nižší mysl. Nejprve budete pracovat se
Slunečním Andělem Mysli na vytvoření komunikačního kanálu mezi vyšší a nižší
myslí, poté přitáhnete kvality Vůle Jednat do své mysli a myšlenek. Představte si, že
vaše logická konkrétní každodenní mysl a myšlenky jsou ovlivňovány jasnými,
osvícenými myšlenkami z oblasti, o které uvažujete. Cílem je dosažení konkrétní
vědomosti "uvědomit" si cestu. S dokonalou znalostí, jasným a vědeckým
zkoumáním podstaty problému a díky jasnému myšlení se můžete pozvednout z
emocionální úrovně a odstranit pochyby, nejasnosti a zmatek. Tato Vůle pracuje s
vaší myslí, aby mohla přemýšlet čistě objektivně, s odstupem, s přesností a do
detailu. Tato Vůle rozvíjí mysl, aby byla schopná nalézat odpovědi hledáním a
zkoumáním problému. Použijte tuto Vůlí k rozvoji síly vaší mysli a vašeho intelektu
VĚDĚT.
Nasměrujte Vůli Jednat k vašim cílům a pak tyto cíle promýšlejte a
analyzujte, kde potřebujete něco objasnit a podle toho vypilovávejte své cíle. Vraťte
se ke svým původním plánům a zjistěte, jak se změnily před tím, než se pustíte na
cestu Manifestování s Boží Vůlí.
Když budete pracovat s Vůlí Jednat, můžete si uvědomit, že jste mnohem
méně tolerantnější k oblastem, ve kterých je zmatek, pochyby, nejistota a v
oblastech, kde jste uvázli. Vaše touha změnit tyto oblasti může narůstat. Tato Vůle
přináší jasné myšlení, které vás povede z temnoty a nevědomosti do světla vědění.
Směrujte Vůli Jednat do oblastí vašeho života, kde se cítíte uvázlí, chycení
nebo svázaní s minulostí. Zaměřte kvality této Vůle do oblastí vašeho života, kde
potřebujete osvobodit od starých vzorů, forem, které vám již déle neslouží a
kdykoliv, když chcete osvobodit vašeho ducha z pout světa hmotných forem. Pak
použijte vaši mysl na zformulování jasné myšlenky o této oblasti, zjišťujte, z jakého
důvodu máte pocit uvíznutí a nechte nové myšlenky a vhledy, aby vám objasnily
podstatu problému a jaké akce je potřeba podniknout.
Směrujte Vůli Jednat do oblastí, kde máte pocit, že se nemůžete pohnout dál
kvůli nejistotě, pochybám, nejasné cestě nebo neschopnosti "vidět" či vědět, co dál.
Může se to týkat jak prosté akce, kterou s někým máte provést, tak i základních
otázek o účelu vašeho bytí a vašem dalším vývoji. Udělejte si čas racionálně se
podívat na situaci a nechte k sobě proudit myšlenky navádějící vás k dalšímu
postupu a jak získat čisté, jasné a konkrétní vedení.
Směřujte Vůli Jednat k pocitům zmatků a nejistoty. Zmatek je většinou stav,
kdy věci, o kterých jste si mysleli, že je víte, se najednou zdají být nejisté; existuje
vyšší pravda, která se vám objevuje a vy ji plně pochopíte, když budete pokračovat.
Tato Vůle osvítí vaší mysl, abyste do ní mohli ukládat vědomosti a jasně
viděli, co máte dělat. Vědění je světlo! Představte si, jak je vaše mysl zaplavována
světlem a vy můžete jasně myslet a nalézat řešení všude, kde potřebujete ujasnění a
nasměrování. Poznamenejte si nápady a potřebné akce, které je potřeba vykonat.
Tyto akce osvobodí vašeho ducha a přinesou vám pocit živosti. Tyto akce vám
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pomohou jednat v souladu s Božským Plánem vašeho života, i když nevíte, jaký
tento plán je. (Nikdy nebudete znát plán do detailu s jeho přesnými budoucími
formami, protože se odkrývá krok za krokem podle toho, jak následujeme svoje
probuzené srdce a osvícenou mysl.)
Poznamenejte si všechny zkušenosti, které jste tento týden měli a uvidíte, zdali
souvisí s touto kvalitou Boží Vůle a jejími možnými vlivy na vaši mysl a myšlenky.
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6. Šestou kvalitou Boží Vůle je Vůle Způsobovat - Ztělesnění
Vysokých Ideálů
Pozdravy od Orina
Kéž tato šestá Vůle odloupne ještě více nánosů, abyste mohli cítit touhy a motivaci
vaší duše, abyste tvořili to, co odráží cíle vaší duše pro váš život. Prohlubte svoji
zodpovědnost a zanechte cílů, které vycházejí z motivací osobnosti a nechte sny vaší
duše, její tvořivost, záměry a cíle vyplout na světlo, abyste je viděli a mohli je
uskutečnit. Když jste se tímto kurzem již zabývali, poznáte mnohem jasněji
objevující se náznaky. Buďte ochotní opustit své plány o tom, co byste ve svém
životě chtěli mít, na ještě mnohem hlubší úrovni se otevřete tomu, co vám chce vaše
duše dát - bude toho mnohem více, než co si kdy vaše osobnost byla schopná ze své
omezené perspektivy představit.
Radujte se z této Vůle. Když si budete hrát z touto Vůlí, nechte všechno, co je ve
vás krásné a báječné vyzařovat ven. Udělejte ze svých nejlepších a nejbáječnějších
ideálů lásky, odpuštění, soucitu (k sobě i k druhým) a dalších nejvyšších motivací
téma tohoto týdne vašeho života. Vždyť jste skutečně noblesní bytost - nechte tuto
noblesu ze sebe vyzařovat a nabídněte to nejlepší a nejvyšší bez očekávání
jakýchkoliv výsledků a bez potřeby uznání nebo odměny. Připojte se tento týden ke
skupinovému závazku diskusního fóra: ať se děje, co se děje, vyjadřujeme to
nejlepší, co je v nás. Když se spojíte a pozvednete jako skupina, budete cítit sílu,
kterou si vzájemně předáváte a dostanete se na novou úroveň vědomé lásky, žití a
bytí. Těším se na vás!
Já i všichni průvodci a bytosti světla vám děkují za to, co děláte, když pomáháte
touto skupinovou prací vnést Boží Vůli mezi lidstvo. Též si ceníme komentářů v
diskusním fóru, kde si předáváte zkušenosti z tohoto kurzu. - Orin

Vůle Způsobovat
Kvality Boží Vůle, kterou tato bytost vyzařuje, způsobuje formování myšlenek tak,
aby tvořili tvůrčí tlak. Tato Vůle vytváří motivaci, která je základní příčinou akce.
Trénuje lidstvo, aby rozeznalo ideály, aby intenzivně toužilo po takových ideálech,
které jsou dobré, pravdivé a krásné a aby hledalo způsoby jak tvořit formy, které
tyto ideály ztvárňují. Tento paprsek velmi urychluje vývojový proces a vytváří velké
světové ideologie. Vnesl mezi lidi ideál obětavosti a služby.
Lidstvo dosáhlo kvalitou nadšení světa duchovních hodnot, což je připravuje na
vstup do světa ducha, páté říše přírody. (Minerální říše je první, rostlinná říše je
druhá, živočišná třetí a lidstvo je čtvrtá říše). Říše duší je pátým královstvím a je
cílem pro lidský vývoj. Touha po materiálních ideálech se mění v touhu po
spirituálních ideálech a cílech. Negativním aspektem této Vůle bylo natolik
intenzivní nadšení pro ideál, že se je lidé snažili uvalit i na ostatní a měli pocit, že
jejich ideál je jediný správný a proto potlačovali všechny, kteří věřili v něco jiného
než oni.
Tento aspekt Boží Vůle může transformovat touhy vaší osobnosti na touhy, které
vyjadřují vůli vaší duše. Je důležité prozkoumat ideály, podle kterých žijete, zda-li
se jedná o ideály osobnosti nebo jestli ztělesňují Božské ideály. Znalost a
vyjadřování Božských ideálů vám dává lásku, svobodu a osvícení.
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Tato kvalita Boží Vůle měla a stále má hlavní vliv na lidstvo, i když největší vliv
začíná nabývat Vůle ke Sjednocení. Jak Vůle ke Sjednocení, tak i Vůle Způsobovat
povzbuzují vizi. Vize Vůle ke Sjednocení se zakládá na rozpoznání toho, co má být
milováno a rozšíření obrazu celku, zatímco vize Vůle Způsobovat vychází z ideálů
vaší duše a metod, jak je uskutečnit. Ideály jsou skrytou motivací, která ve všech
oblastech vašeho života způsobuje, že něco podnikáte.
Některé její kvality: přináší schopnost zbavit se tužeb osobnosti, vytrvalost,
nebojácnost, udržování pozornosti na daný cíl, nestrannost a schopnost nestavět
citům přehrady.
Doporučení co sledovat a o co se dělit:
Když se s touto Bytostí spojíte, vyšlete její energii ke svým cílům. Žádejte dozvědět
se víc o přáních vaší duše v těchto oblastech vašeho života. Nechte touhy vaší
osobnosti transformovat a nahradit je ideály, které reprezentují vaší duši.
Požádejte o to, abyste pochopili, kterým ideálům pocházejícím od vaší osobnosti
sloužíte v jakékoliv oblasti vašeho života a obzvláště tam, kde nějak trpíte.
Požádejte: "Existuje něco, oč usiluji nebo jsem vytvořil a co mi nepřináší skutečnou
radost?" Když trpíte, prozkoumejte, zda-li v této oblasti vašeho života nesledujete
cíle, touhy nebo ideály vaší osobnosti, místo touhy nebo ideálu vaší duše. Jestli
následujete Boží Vůli, můžete poznat podle výsledků - když jdou věci k horšímu,
když nabývá napětí na síle, když se lidé, kterým se snažíte pomoci, dostávají ještě do
větších problémů, pak sledujete cíle vaší osobnosti místo cílů vaší duše. Když
výsledek vaší činnosti přináší více harmonie, čistoty, míru, radosti apod., pak
následujete při této činnosti Boží Vůli.
Udělejte si čas a prozkoumejte základní ideály, kterým sloužíte v těch oblastech
života, kde to nejde přesně tak, jak byste si představovali. Co je motivem pro tvorbu
toho, co tvoříte? Příkladem ideálu osobnosti je trvalá snaha žít a jednat podle
nějakého vzoru, který máte vytvořený podle nějaké duchovní osobnosti (být stále
hodný a kritizovat se, když nejste dokonalí), podle nějakých duchovních hodnot
(snaha o růst takovým tempem, že jste z toho úplně vyčerpáni, tedy rychleji než je
pro vás příjemné), snaha každého potěšit, být dokonalí, být vždy silný, ovládat se
nebo dosáhnout slávy a popularity. Dále pak činnosti, které jsou motivovány
strachem, vinou, povinnostmi nebo snahou nepřivodit bolest, taktéž vedou ke
strádání a jsou motivovány osobností a ne záměry duše.
Jakmile jste naplněni ideály duše, změní se to, co vás motivuje a taktéž vaše cíle se
mohou změnit. Ztratíte zájem o některé směry, které jste sledovali a obrátíte svůj
zájem jinam. To, co budete tvořit, vám bude přinášet opravdovou radost a bude
přínosem pro druhé.
Spojte se s touto šestou kvalitou Vůle a požádejte, aby se vaše touhy a ideály
transformovaly na ideály vaší duše. Může to znamenat, že necháte druhé, aby sami
prošli svými výukovými lekcemi a nebudete se snažit je zachraňovat. Možná se
budete muset naučit stanovit své hranice a naučit se říkat "ne". Možná budete
potřebovat zbavit se potřeby tvořit nadbytek, abyste ze sebe měli dobrý pocit, ověřit
si jakou pro někoho máte cenu nebo jednáte-li ze strachu. Když tvoříte z pozice
takových ideálů, nepřináší vám to radost, lásku a mír, který hledáte. Když jste
motivováni tvořit z pozice ideálů přinášejících vám radost, vycházejících z vašeho
65

srdce služby ostatním, rozmnožování světla a sledování ideálů vaší duše, pak vše, co
tvoříte, vás pozvedává a ostatní též.
Práce s touto kvalitou Vůle může vyzvednout vaše emoce, protože když nahradíte
ideály vaší osobnosti ideály vaší duše, budete možná tlačeni podívat se na to, k čemu
jste připoutáni a uvolnit to. Můžete dostat příležitost opustit staré vzory, myšlenky a
pocity, které vám již neslouží. Někdy můžete mít pocit ztráty i když víra a ideály,
které opouštíte, vám přinášely bolest.
Sledujte tendence k přehánění, přílišné snaze nebo přehnaným emocím. Pozorujte,
zda-li ze sebe děláte mučedníka, ponižujete se nebo jste v některých otázkách příliš
úzce zaměření nebo strnulí. Nechte naplnit svůj život dobrými kvalitami této Vůle:
schopnost soustředit se na jednu věc, vytrvalost, optimismus, čistotu a oddanost
vyšším cílům a ideálům.
Toto je Vůle snílků a vizionářů - jak těch, kteří přebývají ve světě snů, tak těch,
kteří je uvádějí do života. Uvědomte si, zda-li potřebujete více snít, nebo být při
realizaci svých snů praktičtější!
Intenzivní oddanost je jednou z kvalit této Vůle. Je důležité být oddaný správným
lidem, ideálům a věcem. Špatně směřovaná oddanost může být zaměněna za
oddanost ideálům vaší duše - lásce, službě, vyzařování světla, radosti, míru a
podobně. Uvědomte si, čemu jste oddaní a zeptejte se sami sebe, zda-li tyto věci
vnášejí do vašeho života více světla.
Oddanost vede k sebeobětování; je důležité prozkoumat, jakým ideálům se
obětujete. Když například děláte věci z pocitu viny, povinnosti, závazku a podobně,
pak se obětujete ideálům osobnosti místo ideálům vaší duše. Vaše duše opravdu
nechce, abyste trpěli! Nežádá vás, abyste se vzdali svého života pro někoho nebo pro
něco. Použijte tuto Vůli k posílení vaší schopnosti oddanosti a věrnosti k vaší duši a
jejím cílům, abyste dělali to, co je pro vás dobré a následovali své srdce.
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7. Sedmou kvalitou Boží Vůle je Vůle Vyjádřit se - Vytvoření
Božství v tělesné formě
Tento článek se týká deváté strany z pásek Orinova kurzu Transformace s pomocí
Boží Vůle (MM050).

Vůle Vyjádřit se
S šestou kvalitou Vůle se střetáváme sami se sebou; se svými bolestmi,
radostmi a nejskrytějšími motivy. Začínáme rozeznávat a opouštět motivy a ideály
osobnosti a otevíráme se poznávání ideálů naší duše. Stavíme se tváří v tvář našim
připoutanostem, "zatuhlým" místům a našemu pravému Já. Naše sny a schopnost
snění jsou touto Vůlí stimulovány a začínáme cítit, vidět a pociťovat přání naší duše.
Nyní jsme připraveni pro Vůli Vyjádřit se, abychom tvořili "nebe na zemi" a formy,
které ztvárňují ideály naší duše.
Vůle Vyjádřit se stimuluje tvorbu takových forem, které ztělesňují božské
ideály a Božský Plán pro každého člověka a pro lidstvo jako celek. Božská podstata
musí nezbytně vyjádřit sama sebe. Chce se manifestovat systematicky, rytmickým
způsobem a tvořit nebe na zemi a tímto způsobem vytvářet krásu, řád, dokonalé
celky a správné vztahy. Tato Bytost manifestuje na fyzické úrovni tím, že řídí tvořící
dévy a ostatní síly a bytosti. Tato Velká Bytost způsobuje, že se činnost všech
ostatních Velkých Bytostí realizuje na fyzické úrovni.
Tato Vůle přináší Nový Věk míru, dobré vůle a přátelství. V této době
nabývá na vlivu a její efekt bude cítit po mnoho let. Tato Vůle nahradí šestou Vůli,
která často přespříliš stimulovala lidské lpění k ideálům až do té míry, že začali mezi
sebou válčit a přivedla celé národy do válek. Vůle Vyjádřit se (jako Božství)
inspiruje lidstvo k přijímání a pojmutí jednoty v mnohosti – s tolerancí k širokému
rozsahu ideálů, víry a náboženství.
Zatímco šestá Vůle dala lidem individuální ideály, sedmá Vůle přináší ideál
skupinové služby a skupinové práce. Vliv této Vůle můžete pozorovat třeba na
světových mírových meditacích, kdy se spojuje mnoho lidí k meditaci za světový
mír a za vytvoření lepšího světa. Vy se k tomuto způsobu práce přidáváte, když se
připojujete k ostatním, abyste transformovali svůj život podle Boží Vůle a předávali
Boží Vůli lidstvu, rostlinám, zvířatům a minerální říši.
Tato Vůle spojuje ducha a hmotu. Hmota má určité kvality - netečnost, odpor
pro světlo a ke změně a klesající tendenci ke spirituálnímu růstu. Duch má na vás
stálý vliv, který bude v tomto cyklu sílit. Je to nevyhnutelná výzva k vývoji, růstu a
zvýšení světelného vyzařování. Duch vám dává impuls, který vás nutí jít vpřed,
nestát a nevracet se - který vám přinese užitek, když poplavete s proudem a nebo
vám přinese bolest, když odmítnete jeho pobídku k dalšímu rozvoji. Tento konflikt
mezi duchem a hmotou způsobuje většinu vnitřního boje mezi vaší částí, která se
chce dostat kupředu a částí, která chce zůstat tam, kde jste.
Tato Vůle je příčinou užších vztahů mezi lidmi a zvířaty. Lidstvo pochopilo
službu zvířat lidem, ale teprve začíná chápat službu lidí zvířatům. Inteligence zvířat
se začíná pod vlivem této Vůle velmi rychle rozvíjet. Dveře se začínají otevírat pro
rozvinutá zvířata, aby prošla a mohla se začít rodit jako lidé, v mnohem
kultivovanějším těle. Celé druhy mizí a opouštějí svá omezená zvířecí těla, aby se
mohly znovu objevit v lidské tělesné formě. Mnohá zdomácnělá zvířata přichází žít
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a pracovat s "osvícenými lidskými průvodci", kteří je připravují na projití touto
bránou pro nabytí lidské formy. Tito lidští průvodci slouží zvířatům svojí láskou a
pozorností a prostřednictvím kontaktu svojí duše a kvalitami lásky, světla a Vůle,
kterou ztělesňují.
Vůle Vyjádřit se dává moc pročistit hmotu, ze které jsou tvořeny formy. Pod
vlivem této Vůle se lidské tělo pročišťuje, aby měla duše mnohem lepší nástroj, se
kterým může pracovat. Lidská těla velmi nízkého vývojového stupně zmizí. Tato
očista se uskutečňuje na úrovni éterického těla - předlohy, podle které je budováno
fyzické tělo. Éterické tělo (vaše aura) se skládá z čaker, nádí a spirituálních,
mentálních a emocionálních energií duše, které vtékají do těla prostřednictvím
čaker. Určité dévy a andělské bytosti budou touto Vůli stimulovány, aby pomáhaly
budovat lidská těla, která budou lépe reagovat na spirituální energie, budou mít více
fyzické energie a budou mnohem odolnější proti nemocem. Jakmile se lidstvo pod
vlivem této Vůle přiblíží andělské říši, bude možné léčení takovými andělskými
prostředky, jako jsou květinové esence, kontakt s andělskými léčiteli, léčení
barvami, zvuky, světlem a vibracemi. Bude rozvinuto mnoho forem léčení
prostřednictvím kontaktů s anděly.
Když je fyzická hmota těla pročištěná, objeví se mimosmyslové schopnosti schopnost vidět aury a duhové energie kolem věcí; rozvinou se prorocké schopnosti
i schopnost vnímání neviditelných světů vyšších dimenzí. Pročištěné lidské tělo je
mnohem odolnější a silnější, citlivější k jemnohmotným energiím, je schopné
pohlcovat sluneční energii a fyzický magnetismus. Objeví se schopnost vnímat
jemnohmotné světelné energie i světlo vycházející z každé formy. Když se rozšíří
"éterické vidění" mezi lidmi, vznikne nová věda, která uzná, že existují i nefyzické
smysly a skutečnost éterického těla bude plně uznána.
(Poznámka: Když máte zájem o pročištění vaší aury, mohou vám pomoci Orinovy
pásky řady Millenium Svazek IV, které vás naučí pracovat s dévami a andělskými
říšemi na budování zářivější aury.)
Doporučení co sledovat a jak pracovat s Vůlí Vyjádřit se:
Kvality: Tato kvalita Vůle dodává sílu, vytrvalost, odvahu, sebedůvěru, nezlomnost,
péči o detaily a preciznost při tvorbě formy.
Tato Vůle vám pomůže vybudovat most vedoucí k duchu a vyšším částem
vašeho Já, ale též vám dá podnět k práci s hmotou a k tvoření forem, které obývá
duch. Manifestace se neuskutečňuje přáním a sněním, ale plánováním,
organizováním a uskutečněním takových logických kroků, které naznačuje jasná
mysl (Vůle Jednat) a prostřednictvím síly čisté motivace (Vůle Způsobovat).
Výsledky přináší organizování energie - jak lidí, tak i rozličných zainteresovaných
prvků.
Nejvyšším vyjádřením této Vůle je organizování. Dobře organizované
struktury jsou trvalé - vydrží dlouhou dobu. Když jsou všechny prvky v rovnováze,
jednotliví lidé a části jsou náležitě oceňováni a vzájemné vztahy podporují řádné
fungování celku. Tuto kvalitu využívají velcí státníci, vedoucí manažeři jakékoli
organizace a všechny profese, kde je potřebná organizovanost a struktura. Toto je
Vůle dobře organizované pracovní skupiny. Pracujte s touto Vůlí na organizování
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vašeho zaměstnání, rodinného života či tvůrčích aktivit, abyste uvedli do souladu
všechny prvky a vytvořili krásné a trvalé formy, které vyjadřují jejich základní účel.
Tato Vůle vytváří krásu díky preciznímu zpracování. Věnuje péči a
pozornost každé maličkosti a poskládání všech detailů tak, aby zapadaly do celku.
Uvědomte si více detailů při procesu vašeho tvoření. Postarejte se o to, abyste vše ve
vašem životě dělali pozorně, s péčí, precizně, soustředěně, trpělivě a s láskou, kterou
tomu můžete dát. Vezměte jednu věc, kterou děláte, nasměrujte na to tuto Vůli a
sledujte, že jste schopni vytvořit mnohem hezčí formu, než si běžně představujete.
Naučte se s hmotou a substancí pracovat inteligentně a s láskou, abyste ve svém
životě vytvářeli krásné formy.
Sledujte, jak se vaše cíle mění a posouvají. Možná, že jste již začali
uskutečňovat vaše cíle nebo nalézáte některé jejich prvky, které vcházejí do vašeho
života. Možná cítíte nutkání udělat nějaké konkrétní kroky nebo vás to táhne k
činnostem, které třeba ani nevypadají, že by souvisely s vašimi cíly. Následujte své
srdce a uvědomte si, kam vás to táhne. Pak jednejte podle tohoto vnitřního nutkání.
Možná, že tyto akce nevypadají na to, že jsou nějak spojeny s vašimi cíly, ale
nějakým způsobem vás k nim přiblíží a budete schopni manifestovat dokonalejší
vzory a Božský záměr vašeho života.
Tato Vůle je o správných činnostech a správném načasování. Sledujte, jestli
někde něco neprosazujete, a když ano, přestaňte. Když na sebe příliš spěcháte, nejste
v souladu s vyšším záměrem vašeho života a s tokem Vesmíru. Pozorujte, jak
vnímat "správné načasování". Co se vám plete do cesty a co ne? Co vám Vesmír
zrovna teď nabízí? Dočasně nechte uležet věci, které chcete aby se staly, ale ono se
to nevede. Pracujte s příležitostmi, které vám Vesmír zrovna teď nabízí. Pohrávejte
si s pocitem správného načasování a odkládáním věcí, které zatím nejsou dostatečně
připravené pro manifestaci. Až přijde čas, přestanete mít pocit zavřených dveří,
prosazování či snahy o jejich uskutečnění.
Když budete pracovat s touto Vůlí, budete ji třeba chtít vyslat do oblasti
vašeho života, kde chcete vytvořit podmínky pro růst a pohyb prostřednictvím
provázání ducha a hmoty. Můžete pracovat s touto Vůlí na překonání netečnosti a
posílit vliv Ducha ve svém životě. Tato Vůle vnáší nové a rozpouští staré - uvolňuje
taková místa, kde se energie nepohybuje.
Tato Vůle vnáší do chaosu řád. Oblasti kde je "zmatek" jsou místa, která
potřebují aplikovat více této energie Božího řádu. Můžete tuto energii vyslat do
libovolné oblasti vašeho života, kde je zmatek, nepořádek nebo kde hledáváte
mnohem hezčí vzor. Můžete tuto energii vyslat do libovolné oblasti vašeho života,
kterou chcete mít krásnější, lépe organizovanou, harmoničtější - do vašeho
uměleckého vyjádření, vztahů, účelu bytí či kariéry.
Příležitosti této Vůle:
Lidstvo stojí uprostřed cesty mezi duchem a formou a vzájemně je propojuje.
Když je dosaženo dokonalého propojení mezi duchem a hmotou, dochází k
mohutnému toku energie ze strany ducha i ze strany hmoty. Tento silový tok může
způsobit krizi, protože přináší jasné uvědomění toho, že některé formy by měly být
opuštěny, aby vytvořily prostor pro nové formy, které musí být vybudovány v
souladu s vyššími ideály. K tomu nemusí dojít okamžitě, jakmile začnete pracovat s
Vůlí Vyjádřit se, ale postupem doby, když se změní vize vašeho života. Buďte
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přístupní novému pohledu na váš život a na formy, které vám již neslouží a je
potřebné je změnit.
Když do sebe vtáhnete Vůli Vyjádřit se, můžete objevit oblasti, ve kterých je
váš život plný nepoddajných postupů. Možná jste svůj život naplnili tolika zvyky a
naučili se dělat věci určitými způsoby, že jste zadusili svoji kreativitu a spontánnost.
Možná potřebujete mít pocit, že věci ovládáte, nemáte rádi nejistotu nebo chcete
zabránit nevyrovnanostem a proto jste vytvořili návyky, které pořád stejně
opakujete. Zkuste si lépe uvědomit, co ve kterém momentu děláte, protože pouze za
přispění vědomí můžete tvořit formy, které obývá duch.
Jednou z možností je zaměření pozornosti na tvorbu forem, aniž byste byli
příliš poutáni k materiální rovině nebo k pozemské rovině. Nechte vašeho ducha
stoupat k výšinám a zakoušet vaší duši, protože to je stejně důležité, jako tvoření.
Některé věci musí být zažité - třeba řízení auta - ale ostatní zvyky a rutinní postupy
vás vedou ke stavu neuvědomování si a vykonáváte je automaticky, aniž byste si je
uvědomovali a věnovali jim pozornost.
Tato Vůle posílí vaší touhu vnést do života řád, takže budete vnímat, cítit a
uvědomovat si oblasti, kde je chaos a "nehezké" vzory. Jakmile si začnete
uvědomovat oblasti, které dobře nefungují, neztrácejte čas obviňováním sebe nebo
ostatních. Nenechte se unést pocitem, že jste schopní přes noc vše změnit. V klidu
tuto oblast pozorujte a uvědomte si, že uvědomění je dar předcházející krokům,
které do života vnášejí řád. Můžete váš život mnohem lépe transformovat, když si
budete s láskou a klidem uvědomovat, co je potřeba změnit, aniž byste se obviňovali
za své dřívější způsoby.
Můžete s pomocí této Vůle získat mnohem více síly k plánování a
organizování. Též si musíte dát pozor, abyste se nepokoušeli plánovat úplně všechno
a žít v naprostém řádu. Musíte nechat prostor pro nepředvídané, pro inovaci,
spontánnost a tvořivost. Očekávejte neočekávané, jakožto součást vašich plánů.
Riskněte to a zkuste udělat některé věci jiným způsobem, ale zachovejte si zvyky,
které jsou vám k užitku, například zvyk meditovat.
Spíše, než abyste měli pocit, že vás události vyrušují, nasměrujte na ně své
vědomí, aby je řídilo, protože vše, co se ve vašem životě děje, je přesně to, na co
byste podle vaší duše měli upřít svoji pozornost. Nespěchejte s tím, co před vámi
leží, abyste už už byli u něčeho dalšího; věnujte věcem náležitou péči a pozornost a
věřte, že k vám přišly proto, abyste se jimi zabývali a ony vám tak mohly nabídnout
uskutečnění dalšího kroku vašeho růstu.
Pod vlivem této Vůle můžete pociťovat impuls budovat, měnit a
transformovat věci a oblasti vašeho života. Díky této Vůli jste schopní mnohem
snadněji manifestovat věci, vytvářet změny a nové formy a opouštět staré. Budete se
však potřebovat ujistit, že vše, co budete manifestovat, bude jasné na pohled a řádně
pročištěné před tím, než se to objeví ve vašem životě. Říká se "co jsme včera tvořili,
dnes opouštíme". Abyste neplýtvali energií a vytvářeli trvalé formy, je potřeba,
abyste pečlivě vybírali, co chcete vytvořit.
Protože vám tato energie dává sílu vytvářet dokonalé formy, budete muset
dát pozor na nadměrný perfekcionalismus. Budete muset přijít na to, jakou úroveň
dokonalosti potřebujete, aby co nejlépe vyhovovala vašim požadavkům na množství
světla a zpracovaný detail ve formách, které tvoříte. Vše má své správné proporce a
je důležité přijít na to, jaká úroveň dokonalosti, zpracování detailu a vynaložená
péče je potřeba pro dosažení požadovaných výsledků.
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Možná najdete oblasti vašeho života, kde jste se přizpůsobili názorům
druhých lidí na standard života, který byste měli mít, i jak si život organizovat.
Rozhodněte se sami, co je pro vás správné a udělejte sami ze sebe autoritu určující
váš život. Je důležité, abyste se stali sami sebou, stali se individualitou a ne abyste
jednali podle šablon, které diktoval někdo jiný a vy podle toho určujete, co je pro
vás správné, bezpečné a vhodné. Když jednáte jako své opravdové Já, nejednáte
vždy podle nastavených, předem definovaných pravidel. Lidé kolem vás by možná
dali přednost tomu, aby vaše chování bylo předvídatelné. V minulosti jste se možná
někdy snažili jednat tak, abyste je potěšili. Jenže ono je v naprostém pořádku jednat
spontánně a odlišně, způsoby, které odpovídají energii, kterou do činnosti vkládáte a
na kterou reagujete - bez ohledu na to, jak vaše okolí reaguje, nebo jestli vás
podporuje a schvaluje vám to.
Podívejte se, zda existuje něco, co pokládáte za tvrdé a zastaralé omezení, co
omezuje vaší svobodu tvořit to, co pro svůj život potřebujete. Cítíte se v některé
oblasti vašeho života "svázaní"? Začněte tím, že prohlásíte, že jste si "vybrali"
možnost nechat se svázat. Přitáhněte si kvalitu odvahy a podívejte se, jaké
neohrožené kroky můžete podniknout, abyste v této oblasti vašeho života udělali
něco jinak. Máte schopnost manifestovat nové formy ve vašem životě, měnit
stávající a tvořit "nebe na zemi".
Je vám dostupná veškerá energie, kterou potřebujete, když pracujete se svojí
duší, bytostmi světla a kvalitami Boží Vůle, se kterými se již nyní umíte spojit.
Uvědomte si, že VY JSTE vesmír; nejste jen bytost, která něco přijímá od vaší duše,
ale VY JSTE vaší duší. Nejste jenom bytost, která přijímá Boží Vůli, ale VY JSTE
Boží Vůle. Jakmile padne hranice dělící ducha od hmoty, uvědomíte si, že jste
celým vesmírem jako hologram. Vše "tam někde" je také ve vás. Zkoumejte
s radostí, kdo vlastně jste!
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8. Tvoření s pomocí Boží Vůle
Tento článek se týká desáté strany z pásek Orinova kurzu Transformace s pomocí
Boží Vůle (MM050) a odkazuje na diskusní fórum.
Pozdrav od Orina
Všichni dohromady tvoříte z těchto energií nádherné společné světlo, které otevírá
kanál Boží Vůle pro mnohé, kteří vás budou následovat. Protože jste se spojili s
těmito Bytostmi předávajícími Boží Vůli, přibyla ve vaší auře nová zářící čistá
substance, která z našeho pohledu a pro ty, kteří jsou jasnozřiví, vypadá jako jemný
třpyt. Tato substance sama od sebe pracuje na tom, aby přitahovala další nádherné
energie do vašeho života. Přechod k těmto energiím může být tak snadný nebo
podnětný, jak si ho uděláte! Opouštění starého, odpouštění, láska k vaší minulosti a
otevřenost novinkám vám pomůže mnohem radostněji prožít vše, co vám může
Vesmír nabídnout, když se transformujete s pomocí Boží Vůle.
Vložili jste čas a energii do vyslání sedmi kvalit Boží Vůle ke svým cílům.
Sjednotili jste vaše cíle se záměry vaší duše a s Boží Vůlí, pročistily je, přizpůsobily
a vyjasnily. Za vašimi cíli nyní stojí mnohem více energie než před tím, než jste
začali s tímto kurzem. Díky infuzi spirituální energie jste připraveni dodat ještě další
spirituální energii vašim cílům, když k nim současně vysíláte všech sedm kvalit Boží
Vůle.
Vyberte si jeden cíl k manifestování
Tento týden bych vám doporučil, abyste si vybrali jeden cíl ze svého seznamu, na
kterém budete pracovat. (Mnozí z vás vytvořili seznam s mnoha pozemskými i
spirituálními cíli.) Když jste si vybrali nějaký nehmotný cíl, jako například "Chci
prožívat život naplněný duší", vyberte si způsob, ze kterého poznáte, že jej plníte, a
napište si jej. Například: "Když budu prožívat život naplněný duší, poznám to podle
...". Můžete zvolit jednu, nebo dvě události, podle kterých poznáte, že se cíl plní.
Nebo si můžete zvolit nějaký projekt, něco, co chcete vnést do svého života, na čem
pracujete. Ujistěte se, že je váš cíl dostatečně specifický, abyste poznali, že se
uskutečňuje. Další podmínkou je, abyste si nezvolili cíl, ve kterém se musí nějak
změnit někdo jiný; vyberte něco, co je ve vašich možnostech.
Zveřejněte váš cíl v diskusním fóru
Zapište váš cíl tak jasně, jak jen to jde. Zveřejněte jej (v diskusním fóru – jesliže toto
anglické fórum používáte) jakmile jej zapíšete, jakožto jasné prohlášení vašeho
záměru směřované Vesmíru.
Tvoříte jasnou "myšlenku" o tom, co chcete do svého života vnést. Myšlenka je
nesena substancí, je živá, letí vesmírem a přitahuje k vám to, o čem přemýšlíte.
Tentokrát naplníte myšlenku vašeho záměru všemi sedmi kvalitami Boží Vůle a
vyšlete ji do vesmíru, aby se projevila. Vámi jasně stanovený záměr obklopil vaší
myšlenku substancí a začne k vám přitahovat události, situace, okolnosti a vnitřní
změny, které z vás udělají silnější magnet pro tento záměr. Někdy se tomu říká
"precipitovaná energie" - kondenzace jemnohmotných energií myšlenek na hustší
hmotu, která se projeví jako forma, okolnosti a situace ve vašem fyzickém světě.
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Projděte si všechny vaše cíle
Jestliže jste své cíle zveřejnili v diskusním fóru, znovu si je pod svým jménem
projděte - jak pozemské, tak i spirituální cíle. Použijte tlačítko "odpovědět" a
vytvořte vaše cíle znovu, definované s jasností a zřetelností, kterou jste mezitím
získali. Tím posloužíte všem, kteří to po vás budou číst, protože se jim tím vyjasní
jejich cíle i jak práce s Boží Vůlí čistí a vyjasňuje cíle. Bude pro ně informací i
inspirací, když se dozví, jak Boží Vůle transformovala vaše cíle. Jestliže se vaše cíle
nijak nezměnily, je to též v pořádku. Udělejte si k nim poznámku, že se nezměnily.
Bude jasné, že vaše cíle jsou vyjasněné.
Jaké další věci ještě sledovat
Sledujte jaké to je, pracovat se všemi sedmi kvalitami Boží Vůle i cokoliv dalšího,
co si můžete poznamenat o vašich zkušenostech s manifestováním, za přispění
sedmi kvalit Boží Vůle. Poznamenejte si, jestli se některé vaše cíle již manifestují,
začínají se tvořit, změnily se nebo byly zaměněny za jiné cíle. Vaše cíle se nemusí
manifestovat hned, ale - protože energie následuje myšlenku - dali jste do pohybu
energie vašich cílů, které k vám přijdou v ten pravý čas a tím nejlepším způsobem.

Krátké shrnutí, jak manifestovat za pomocí všech sedmi Vůlí:
Abyste manifestovali nějaký cíl, můžete začít iniciací nového vědomí pomocí Vůle
k Iniciaci, abyste vnesli více uvědomění do určité oblasti vašeho života a lépe
poznali, co je třeba.
Můžete se spojit s Vůlí ke Sjednocení, abyste získali širší vizi toho, jaké změny je
potřeba provést, sjednotili všechny části vašeho bytí, rozšířili svoji schopnost
milovat a stali se lépe spojeni s veškerým životem a tedy více magnetičtí pro vše, co
je určeno pro vaše vyšší dobro.
Spojením s Vůlí Vyvíjet se rozvinete své schopnosti a vědomosti a budete schopni
formulovat plán na uskutečnění vašich cílů.
Spoluprácí s Vůlí k Harmonii docílíte větší nádhery a harmonie v dané oblasti a
uvolníte všechna zatuhlá místa a omezení. Vaše prohloubená intuice vás povede k
takovým postupům a činům, které vás sjednotí s proudem vesmíru a s Boží Vůlí.
Spojení s Vůlí Jednat vám pomůže vytvořit jasné myšlenkové ideály, naplněné
světlem vaší vyšší mysli, takže budete mít jasno v tom, co manifestujete a bude to
napomáhat osvobození vašeho ducha od všech forem, které vás omezují. Můžete se
vymanit z pout světa hmotných forem a naučit se myslet jasně a vědecky.
Když se spojíte s Vůlí Způsobovat, objevíte skryté motivy vaší tvorby, zbavíte se
těch, které jsou vytvořeny vaším egem a zdůrazníte ty, které touží vaše duše vnést
do vašeho života. Vše, co tímto způsob vytvoříte, vám přinese více radosti a naplní
vyšší záměr vašeho života.
Když využijete energii Vůle Vyjádřit se, budou se vaše cíle manifestovat
organizovaným způsobem, pečlivě a dokonale, s kvalitně zpracovanými detaily,
takže budou vyjadřovat božství ve formě. Budete tvořit nebe na zemi a uskutečňovat
"to co je nahoře v tom, co je dole".
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9. Vytváření ideálních vztahů
Tento článek se týká jedenácté strany z pásek Orinova kurzu Transformace s pomocí
Boží Vůle (MM050) a odkazuje na diskusní fórum.
Vzkaz od Orina a poznámky co sledovat
Má láska je s vámi všemi. Posílám vám všem velikánské "kosmické objetí" a díky za
vše, co děláte pro to, abyste vnesli Boží Vůli do vašeho života a tím ji zpřístupnili
lidstvu. Jste průzkumníky zkoumajícími energie, které přicházejí k Zemi. V tomto
týdnu máte skvělou příležitost zaměřit se na lásku a vzájemné vztahy, které můžete
posunout na novou úroveň.
Jak již víte, (psali jsme o tom ve Vůli Vyjádřit se) je charakteristickým rysem
dalšího cyklu lidského vývoje práce ve skupině. Práce ve skupině, kterou děláte na
vnitřních rovinách, když se spojujete pro přijetí Boží Vůle, je cesta společné práce.
Práce ve skupině, jak na vnitřních, tak i na vnějších úrovních, vytvoří krásné, rychlé
a pozitivní změny, které otevřou dveře lidstvu do světa duší. (Stejně jako živočišná
říše vstupuje do říše lidí.)
Práce ve skupině znamená mít ideální vztahy se všemi dušemi, se kterými ve
skupině pracujete, i s vyššími bytostmi, které jsou vždy přítomné. Jedním z důvodů
proč jsem napsal knihu Láska Duše, bylo připravit vás na život v souladu s ostatními
dušemi tím, že se naučíte vytvářet ideální vztahy se všemi, se kterými se v životě
potkáváte. Vše, co se naučíte ve vašich vztazích o oceňování sebe sama, oceňování
duší ostatních, o tom jak si volit lásku a mír a podobně, vás připravuje na život v říši
duší a vyšších říších. Dalším vývojovým krokem lidstva je vyvinout se ke své duši,
vstoupit do říše duší (i se svým tělem) a žít jako duše v harmonii, jednotě a
správných vztazích s ostatními. Vůle ke Sjednocení a k Harmonizování jsou pro
tento krok obzvláště důležité.
Když se k nám připojíte v říších duše, bude vám pomáháno ještě mnohem více,
protože my všichni ve vyšších říších pracujeme společně. Nejste sami! Jste součástí
veliké spolupracující skupiny. Jak se vyvíjíte, jste si více vědomi vedení, které je
vám nabízeno z vyšších říší, od vaší duše a od Osvícených Jedinců. Toto vedení vám
pomůže připojit se k energii skupiny se službou celku, s vytvářením společných cílů
a s žitím v harmonii s ostatními.
Ať jdete jakkoliv vysoko, vždycky tam budou Ti Kteří Vedou, a součástí vytváření
ideálních vztahů je naladění se na tyto Bytosti Které Vedou. Ve skutečnosti čím jste
výše, tím lépe si uvědomujete přijímání energií Bytostí Které Vedou, jako jsou tyto
Boží Vůle, Osvícení Jedinci, Solární Světlo, Centrální Spirituální Slunce a Andělské
říše. Díky tomuto kontaktu s vyššími bytostmi je udržována harmonie ve skupině a
je sledován záměr skupiny. Vytváření ideálních vztahů s těmito vyššími bytostmi je
velmi důležitá součást žití podle vaší duše. Vůle ke Sjednocení otevřela vaší vizi a
schopnost spolupracovat s těmito vyššími bytostmi.
Součástí činností všech Osvícených, včetně těch, kteří rozšiřují Boží Vůli, je vést a
pomáhat těm, kteří nejsou ještě tolik vyvinutí. Jak se vyvinete, přijdete na to, že se
začínáte dostávat do rolí vedoucích, léčitelů, učitelů a že pomáháte těm, kteří jsou
méně rozvinutí než vy. Součástí vytváření ideálních vztahů je rozvoj vztahů s těmi,
kteří jsou méně rozvinutí - nalézání míst, kde by mohlo dojít k posunu a přispění k
němu. Též si projdete mnoho lekcí o tom, jak nezachraňovat druhé, jak je potřeba
vyčkat s pomocí dokud nebudete požádáni, a jak se zbavit svého očekávání růstu
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druhých lidí. Budete se učit, jak mnohem jasněji vnímat duše ostatních lidí a
pomáhat jim rozeznat jejich cestu.
Tento týden pracujte na tom, jak rozeznávat, kde můžete vytvořit změnu a kde ne.
Zaměřte se na získání moudrosti vkládat energii pouze tam, kde ji ostatní přijmou a
budou z ní mít užitek. Rozšiřujte Boží Vůli mezi lidi, když vás to k tomu táhne, a
vybírejte ze sedmi Vůlí ty, o kterých máte pocit, že by byly nejpotřebnější. Někteří z
vás již pociťují nutkání sloužit ostatním v oblasti učení, léčení a dokonce máte touhu
učit ostatní Boží Vůli.
Když pracujete s Vůlí ke Sjednocení, zvyšuje se vaše schopnost vnímat ty, kteří jsou
na cestě, včetně spolupracovníků světla. Další oblastí pro vytváření ideálních vztahů
jsou ti, kteří jsou na cestě. Tomu se učíte, když se podílíte na diskusním fóru.
Rozšiřujte Boží Vůli ke každému, kdo je otevřený pro její přijetí a kdo je
spolupracovníkem světla, stejně jako vy. Tato vnitřní spojení vytvářejí energetický
prostor pro vnější formy, které budou sloužit Boží Vůli.
Budete mít příležitost šířit Boží Vůli ke zvířatům, rostlinám a minerální říši. I když
to vypadá, jako že jste si vše vymysleli, je vaše napojení na Boží Vůli velmi
skutečné a váš záměr šířit ji dalším říším to uskuteční. Protože pracujete ve skupině,
je síla a moc vašeho rozšiřování mnohem větší a efekt je mnohem rozsáhlejší.
Pomáháte otevírat dveře k vyššímu rozvoji všeho života!
Vedle toho, že se učíte vytvářet ideální vztahy s Osvícenými Jedinci, s ostatními
spolupracovníky světla, s těmi, kteří sem přišli pomáhat a s ostatními říšemi, budete
chtít možná vytvořit ideální vztahy s určitými lidmi vašeho života.
Když šíříte sedm kvalit Boží Vůle ke všem nebo k někomu konkrétnímu ve vašem
životě, poznamenejte si vaše zkušenosti. Možná budete hledat nějakou novou
realizaci nebo myšlenku, nový vhled jak vytvářet větší prostor lásky, širší nadhled
na vaše vztahy a jejich cíl ve vašem životě, způsoby odstranění konfliktů a omezení
a vytváření větší harmonie mezi vámi a druhými lidmi. Měli byste si poznamenat
každý vhled do minulosti, opouštění starých zvyků a způsobů přístupu k lidem i
nové části vašeho Já, které vyjadřujete ve svých vztazích.
Měli byste si poznamenat viditelné změny ve vašich vztazích nebo jestli k žádným
znatelným změnám nedošlo. Podělte se s vaší skupinou o zkušenosti, které máte s
prací s Boží Vůlí na vytváření ideálních vztahů.
Věnujte pozornost všem vhledům, které budete mít o uvolňování a transformování
vašich osobních tužeb a očekávání z těchto vztahů, abyste viděli, pochopili a mohli
vyjádřit více ideálů vaší duše v těchto vztazích. Možná si uvědomíte, že to, co
necháváte odejít a o čem jste si mysleli, že je to potřeba zachovat nebo mít rád, bylo
motivováno vaší osobností. Pohrávejte si tento týden se všemi vztahy a uvědomujte
si, jak se vaše srdeční centrum rozpíná. Když na vás někdo jde z pozice síly,
pozvedněte energii do svého srdce, spojte se s Boží Vůlí ke Sjednocení nebo s Boží
Vůlí k Harmonii a vyšlete ji k této osobě. Buďte pozorní a všimněte si, jestli došlo k
nějaké změně ve vašem vzájemném vztahu nebo přístupu.
Alespoň jedenkrát vyšlete Boží Vůli do všech vašich vztahů současně, není potřeba
rozlišovat jednotlivé osoby, ale jednoduše pošlete tuto energii všem v minulém,
přítomném i budoucím životě.
Všichni se těšíme, až se ozvete!
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10. Rozšiřování Boží Vůle
Tento článek se týká dvanácté strany z pásek Orinova kurzu Transformace s pomocí
Boží Vůle (MM050) a odkazuje na diskusní fórum.
Pozdravy od Orina
Tento týden poznáte jádro vaší bytosti, Ducha. Napojíte se na všech sedm
Vůlí a připravíte se na jejich šíření. Když se spojíte s Duchem, s vaší duší a s Boží
Vůlí, budete předávat Boží Vůli vaší osobnosti a transformovat ji. Též budete
vyzařovat Boží Vůli k lidem, lidstvu, rostlinám, živočichům a k minerálním říším.
Budete moci šířit Boží Vůli k vaší studijní skupině a diskusnímu fóru a
požadovat odhalení dalšího kroku. Když to uděláte pokaždé, uvědomíte si působení
Boží Vůle na studijní skupinu - energie skupiny bude mnohem laskavější, probudí se
nové uvědomí toho, jak jako skupina spolupracovat, bude větší soulad, více kontaktů
na úrovni duše mezi jednotlivými členy a způsob komunikace dostane novou formu
vzájemné podpory a uvědomění. Harmonie ve skupině vzroste. Dohromady
vytvoříte vyšší mysl, která bude velmi razantně zvětšovat vaše schopnosti více
přemýšlet o vašem životě, lépe jej pozorovat a uvést jej do lepšího souladu s rytmem
vaší duše a plánem vašeho života. Všichni budete mnohem centrovanější, naleznete
nové přístupy k lidem a vytvoříte skupinu, která se vzájemně podporuje při
transformaci svých životů. Toto je skupinová činnost nejvyšší úrovně - bez
vzájemného kritizování, se vzájemnou podporou a láskou, vyzařováním když jste
požádáni, a máte vysoké mínění o všech ostatních. Jste vyjádřením sedmé kvality
Vůle Vyjádřit se - nastupující Vůle ke skupinové práci - se zvýšenou precizností a
jasností.
Orin
Sanaya: Začneme opět nové kolo studia Vůlí, podle plánu uvedeného na
originálních stránkách, počínaje první kvalitou. První dva týdny jsou přípravné.
Jestliže jste již Boží Vůli studovali, využijte tohoto přípravného období k opakování
a projití vašich původních cílů a zapište si vaše zkušenosti. Bude báječné
prohlédnout si, jak se skupina vyvíjí a nové způsoby jak se spojuje a posiluje ke
společnému kvantovému skoku za pomoci práce s Boží Vůlí.
Doufám, že pokračujete se zkoumáním Boží Vůle. Pokaždé, když se s těmito
Vůlemi spojíte, získáte nové zkušenosti, protože jsou tak rozsáhlé, že můžete strávit
celý život jejich zkoumáním a pořád budete mít co objevovat. Vždy, když těchto
sedm Vůlí vtáhnete do svého života, vztahů, cílů a osobnosti, pokaždé se tato oblast
dostane do většího souladu s Boží Vůlí. Pokaždé, když se na vnitřních úrovních
spojíte se členy vaší skupiny, napojíte se na sedm Vůlí a budete je rozšiřovat mezi
lidi, pomáháte lidstvu k jeho dalšímu vývojovému kroku.
Tento týden, i poté, přemýšlejte o skupinách lidí, zvířat, rostlin a minerálů,
ke kterým můžete Vůli šířit. Můžete například posílat Vůli všem dětem, které se
mají narodit, všem nemocným, všem, kteří opouštějí planetu, k živočichům,
rostlinám a minerálům, které si vyberete a ke všemu k čemu chcete. Zveřejněte to,
aby se k vám ostatní mohli připojit. (Prostě udejte, ke komu vysíláte Boží Vůli.
Neuvádějte detaily proč a jak tato skupina trpí, protože vždy, když čteme o utrpení,
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tak ho podporujeme. Místo toho se zaměřujte na pozitivní vize, které chcete, aby
skupina udržovala.)
Představte si, jak by to na světě mohlo vypadat, kdyby byl každý v souladu s
Boží Vůlí, žil pro svůj záměr, byl by naplněn Božskou Láskou a myslel v termínech
společného blahobytu. Když si to představíte a vyšlete Boží Vůli lidstvu, pomáháte
to uskutečnit.

Konejte a napište o tom
Podělte se o svoje zkušenosti s rozšiřováním. Rozšiřování znamená napojení
na některou nebo na všechny kvality Boží Vůle, když ve svém vědomí udržujete
myšlenku o svém životě, osobnosti, lidstvu, rostlinách, živočiších nebo o minerální
říši.
Zveřejněte své zkušenosti s rozšiřováním Boží Vůle. Někdy jedinou zpětnou
vazbou z vašeho rozšiřování bude váš pocit. Když se při rozšiřování necítíte dobře,
tak přestaňte, protože Boží Vůle není přijímána. Pokračujte jedině v případě, že z
toho máte dobrý pocit. Po vašem vyslání Boží Vůle může dojít k viditelné změně,
ale též to nemusí být zřetelné. Nenechte se poutat očekáváním nějakých výsledků a
vyšlete Boží Vůli vždy, když se vám to zdá vhodné. A když dojde k nějakému
viditelnému výsledku, podělte se o něj.
Až tento kurz ukončíte, můžete jej začít znovu, kdykoliv chcete. Zvolte si
nové dva cíle, nebo si vezměte stejné. Jste vítáni při práci se sedmi kvalitami Boží
Vůle na transformaci vašeho života, na rozšiřování Boží Vůle a při pomoci
ukotvování těchto energií na pozemské úrovni, při pomoci lidstvu a veškerému
životu v jeho dalším vývojovém kroku. Když budete šířit Boží Vůli i do své studijní
skupiny, bude možné začít s novým cyklem týdenního studia.
Podělte se o své zkušenosti s rozšiřováním a se změnami, které ve vašem
životě nastávají po týdnech a měsících. K tomu je na orinových anglických
stránkách určeno fórum "Experiences After Course Completion".
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