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Tento člověk, který sám sebe označuje za zasvěcence z řad
iluminátů, se objevil na fóru Above Top Secret (Více než přísně tajné) v říjnu roku 2008 a prozradil tam řadu informací o
plánech a agendě iluminátů. Důvodem pro to podle jeho slov
bylo, že nastal čas, abychom se dozvěděli něco z toho, co se
děje za oponou. A když vysvětloval, PROČ je nezbytné to odhalit právě teď, byl velice přesvědčivý. V tomto článku zrekapituluji celý rozhovor mezi členy fóra Above Top Secret a tímto člověkem – „Skrytou Rukou“.
Udělejte si, prosím, čas, a přečtěte si ho celý (ano, vím, že je to
dlouhé, ale mám pocit, že tím všichni můžete pouze získat, a to
i pokud se rozhodnete mu nevěřit). Při čtení je třeba mít otevřenou mysl, opustit zažitá dogmata nebo se domnívat, že „jste
již na všechno dávno přišli sami“, protože pak tomu, co tvrdí
Skrytá Ruka, apriorně neuvěříte, i kdyby argumentoval sebelépe.
Zde je tedy několik bodů, které přispívají k přesvědčení, že co
říká, je pravda. Prvním je fakt, že členové fóra, s nimiž vede
rozhovor, se ho ptají na celou řadu náhodných otázek (jak je
vidět v článku) a on jim na ně odpovídá inteligentně a přesně,
bez zbytečných průtahů, které by zřejmě nastaly, kdyby si
všechno vymýšlel. Všimli si toho i členové fóra. A navíc je
Ruka naprosto konzistentní! Mnoho otázek je dobře položených, jdou hluboko, ptají se přesně na konkrétní věci nebo jsou
filozofické povahy, a tento muž (nebo žena – to nevíme jistě,
protože o sobě tvrdí, že nepochází ze Země) na ně na všechny
naprosto precizně odpovídá a nikde si neprotiřečí. Kdyby to byl
podvodník, pak by při tak sofistikovaném rozhovoru
s inteligentními lidmi bylo velice nepravděpodobné, že by dokázal fabulovat a rozpřádat lži tak, aby se do nich dříve nebo
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později sám nezamotal. Jistě si i vy sami všimnete, že Ruka
působí naprosto upřímně.
Přemýšleli jste někdy nad tím, kdo stojí na „samotném vrcholu
Pyramidy?“ Ruka nám poskytuje vodítko. Pokrevní linie, kterou reprezentuje, stojí z hlediska moci hodně vysoko i nad Rothschildy a nemá původ na této planetě. Třináct pokrevních
linií, o kterých jsme se zatím tady na stránkách nebo jinde bavili – s Rothschildy a Merovejskými aristokraty na samém vrcholu – ty všechny jsou v rámci Velké pyramidální struktury
poměrně nízko. Sice si možná tady na Zemi hrají svou mocenskou hru, ale z Velké hry znají jen střípky (jen ty, které znát
potřebují). Pokrevní linie, ze které má pocházet Skrytá Ruka,
stojí mnohem výše a je daleko rozvinutější a vyspělejší.
Doopravdy si myslím, že tato bytost upřímně věří tomu, co
říká, a nezávisle na tom, zda je či není i ona sama klamána,
podává pravděpodobně přesné zprávy o tom, co ilumináty pohání. Zná jejich skutečné cíle! Po přečtení to ve vás jistě zanechá zvláštní pocit, ale hluboko uvnitř budete vědět, že je na
tom něco pravdy.
Odpovědi Skryté Ruky si budete možná muset přečíst víckrát,
abyste dokázali rozpoznat všechny vrstvy informací, které jsou
v nich obsaženy, ale posléze, až začnete spojovat jednotlivé
dílky skládačky k sobě, zjistíte, že mnohé z těch, které dříve
nikam nepasovaly, najednou zapadají přesně na své místo. Pokud jste se na stránkách Illuminati News ocitli poprvé, ale už
máte jakousi představu, kdo to ilumináti jsou a jak souvisejí
s Novým světovým řádem, přečtěte si z celé té hromady článků, které tu jsou v dispozici, určitě právě tento!
Je velice těžké přesně určit, jaké jsou HLAVNÍ motivy iluminátů – co přesně je pohání kupředu. Hrabivost? Ano. Moc?
Samozřejmě. Touha ovládat ostatní? Jistě. Ale pořád máte pocit, že je za tím ještě něco víc, nějaké hlubší tajemství jejich
„Velkého díla Věků“. Možná, že odpověď, je právě tady! Pokud si článek přečtete a inspiruje vás, navštivte prosím také
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webové stránky Law of One a začněte vstřebávat informace
uvedené tam. Je to obrovská databáze o tom samém tématu, ale
značně rozšířeném. Pokud budeme tento článek číst
s pochopením, vaše mysl bude otevřená a stejně tak i vaše srdce, vyjeví se vám samotná duše řešení problému (so[u]lution)
zvaného Nový světový řád.
Následuje internetový rozhovor mezi členy fóra Above Top
Secret (dále jen ATS) a „Skrytou Rukou“ (dále jen SR), který
sám sebe označuje za zasvěcence z řad iluminátů (tučně jsem
zvýraznil klíčové body a termíny, které jsem chtěl vyzdvihnout
jako velice důležité).
(1)
SR: Jsem generačním příslušníkem Vládnoucí pokrevní
rodiny. Vždy jednou za čas, jakoby podle zákonných instrukcí
našeho Stvořitele, se naskytne možnost, aby byla vybrána hrstka členů naší Rodiny, a ti musejí pohovořit se svými poddanými a nabídnout jim šanci klást otázky, na které chtějí znát odpověď. K této povinnosti jsem vázán dvojím způsobem – za
prvé musím uposlechnout Zákon Stvořitele a tuto možnost vám
musím poskytnout právě nyní, ale také jsem vázán Zákonem
(planetární) Svobodné vůle a Rodovými přísahami, takže nemohu říci vše, ale jen něco. V životě i při hře panují určitá pravidla. Pokud se chcete účastnit, tady jsou:
1) Budu vás oslovovat zdvořile a s úctou, a to samé žádám i od
vás.
2) Já sám rozhodnu, zda jsem ochoten či oprávněn vaši otázku
zodpovědět. Pokud vaše otázka zodpovězena nebude, bude to
proto, že odpověď buď nesmím odhalit, nebo proto, že vaší
otázce scházelo něco z následujících elementů: zdvořilost, úcta,
chytrost, slušnost, nebo byla jinak nezpůsobilá.
3) Očekávám, že budete souhlasit s tím, že informacím v našemu nadcházejícím dialogu budete „prozatím věřit“. V praxi
to znamená, že místo přerušování toku informací necitlivými a
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hloupými komentáři nebo nevěřícnými či malichernými urážkami, se raději „dočasně zřeknete všech soudů.“ Jinými slovy,
počkejte si, než bude proces informační výměny u konce, a
teprve pak začněte posuzovat pravdivost obsahu a vědomostí,
které se zde objeví.
4) Formulujte své otázky chytře a srozumitelně. Můj čas je
omezen. Nechci ho ztrácet probíráním se bezpředmětnými,
zbytečnými, necitlivými nebo neuctivými otázkami, proto budu
reagovat jen na ty, o nichž si budu myslet, že si v čase, který
mám k dispozici, zaslouží odpověď. Proto, prosím, využijte
svého času moudře. Pokud bude porušeno jakékoliv z výše
uvedených pravidel, vyhrazuji si právo naši debatu okamžitě
ukončit, pokud se tak rozhodnu. Jak jsem tedy řekl, pokusím se
zodpovědět vaše otázky tak upřímně a otevřeně, jak jen to pro
mě bude možné. Budu si číst i otázky položené dříve a pokud
mi to dovolí čas, zodpovím i ty.

ATS:
Jak daleko do minulosti sahá váš rodokmen, nebo možná přesněji, koho vaše rodina považuje za nejstaršího předka v mocenské pozici?
SR: Naši pokrevní linii lze sledovat až daleko do starověku.
K samým počátkům vámi zaznamenané „historie“ a ještě dál.
Už tehdy „tahala“ naše rodina zpoza scény „za nitky“, a to různými způsoby. Bylo to ještě před vznikem a pádem Atlantidy.
(Ano, ta byla zcela a naprosto skutečná.) Byli jsme „zrozeni
k tomu, abychom vládli“. Byla to zamýšlená součást současného paradigmatu.
ATS:
Do jaké míry bylo ve vaší rodové linii využíváno šlechtění, aby
byla udržena čistota a pravost krve? A co se stalo s dětmi na-4-

rozenými z nepřípustných svazků? (Byly i tak vychovány se
všemi výsadami, ale nebyly jim „svěřeny klíče od pevnosti“,
abych tak řekl?)
SR: Šlechtění je záležitostí, která se liší individuálně jedinec
od jedince a vždy závisí na roli, kterou mají daní rodinní příslušníci zastávat, až vyrostou. O tomto povím více v odpovědi
na otázku dalšího tazatele, kterou jste vlastně parafrázoval.
(Obr. vpravo: Napoleon dělá znamení „Skryté ruky“, čímž naznačuje, že je „zasvěcencem“).
Žádné nepřípustné svazky neexistují. Příslušníci naší Rodiny
uzavírají manželství vždy se členy jiné pokrevní linie, neboli,
jak jim říkáme, se členy jiného „Domu“. Manželství jsou vždy
sjednána předem. Za dobu, co jsem živ, jsem nikdy neviděl ani
neslyšel, že by tento kodex ohledně manželství nějaká rodina
porušila. Uděláte prostě to, co vám řeknou. „Přivdat“ nebo
„přiženit“ se do jiné Rodiny jednoduše není možné, můžete se
do ní pouze „narodit“ nebo inkarnovat. Při vzácných příležitostech, kdy se narodí dítě, o němž panuje přesvědčení, že by
mohlo „způsobovat potíže“, máte pravdu v tom, že je vychováváno jako řádný člen Rodiny, avšak nikoliv v přítomnosti a
společnosti svých rodičů.
ATS:
Kdyby si měl člověk představit schéma jako trojúhelník
s jednotlivými vrcholy odpovídajícími politické, náboženské a
korporátní moci, jak byste specifikoval moc, kterou má vaše
rodina? (Je rovnoměrně zastoupená ve všech třech sférách,
nebo se spíše kloní k jedné nebo dvěma z nich a ostatní opomíjí?) A měnila se tato specifikace v dějinách?
SR: Nejprve musíte pochopit strukturu Rodiny jako takové.
Ve velkém plánu veškerenstva věcí není Linie tak důležitá,
jako Dům, a Dům zase není tak důležitý jako Rodina. Rodina
je vším. Avšak nezávisle na Domu nebo Linii jsme všichni
Jedna (vpravdě světová) Rodina. Uvedu nám příměr – před-5-

stavte si nějaké tělo. Dům v něm bude představovat životně
důležitý orgán nebo část těla v rámci těla jako celku. Na fungování celku se důležitou měrou podílí každá jeho část a každý
z nás je „celku“ naprosto a zcela oddán. Jak tedy říkám, mnoho
Linií (daleko více, než je těch, o kterých víte), a Jedna Rodina.
Náš vliv se ale nedá tak jednoznačně rozdělit do tří sfér, jak
jste to tu naznačil. V rámci Rodiny probíhá cvičení jejích členů
ve znalosti šesti disciplín, přičemž každý musí podstoupit obsáhlou průpravu ve všech šesti. Každý z nás má nějakou jednu
specializaci, ale zkušenosti máme ve všech oblastech. Oněch
šest sfér průpravy zahrnuje Vojenství, Řízení, Duchovno,
Vzdělanost, Vůdcovství a Vědu. V praxi to znamená, že na
„jevišti“ společenského života máme zástupce na všech těchto
klíčových a důležitých pozicích. Když k tomu přidáte mašinérii
médií a vlastnictví finančních institucí, pak máme na světě pokryto v podstatě vše. Delší odpovědi budu muset rozdělovat,
protože jeden příspěvek má omezený počet znaků.
(2)
ATS:
Která Vládnoucí pokrevní linie?... Rockefellerové? I když, to je
možná až příliš konkrétní. Navrhuji tedy náhradní otázku: Kolik paralelních pokrevních linií, které mají stejné postavení
jako vy, kromě té vaší odhadem existuje, a do jaké míry v nich
vaše rodina vidí spojence nebo konkurenty?
SR: Jak už jsem řekl, pouhý fakt, že jste v pokrevní linii,
vám nic praktického nepřinese, důležitá je příslušnost k dané
Rodině. Existuje 13 „základních“ či „hlavích“ původních pokrevních linií. Z nich ovšem vzešlo mnoho a mnoho dalších,
podobně jako z jednolitého oceánu vystupuje mnoho řek. Pokud si původních 13 linií představíte jako jedinou Prvotní barvu, kterou můžete namíchat tak, aby vytvořila celou paletu jiných barev, pak tomu přibližně porozumíte. Ale pozor, žádná
konkurence zde není, jsme Jedna Rodina. Nefunguje tu rivalita
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ve smyslu Dům proti Domu, a to i přesto, že ve světě platí
„člověk člověku vlkem“. Mezi jednotlivci konkurence vznikat
může – každý chce stoupat vzhůru – touto tendencí je poháněna celá naše rodová společnost. Chceme neustále růst a vyvíjet
se.
ATS:
Co přesně znamená termín „generační (rodinný) příslušník“?
SR: To znamená, že se narodil do Rodiny. Řád a zásady
jsou děděny a předávány z generace na generaci, a jen ve velmi
vzácných případech je do Rodiny přijat někdo zvenčí, a i tehdy
to musí být někdo z „ezotericky“ kompatibilní linie.
ATS:
Můžete jmenovat dva nebo více případů, kdy v minulosti došlo
k podobnému odhalení, které nám tu teď prezentujete vy?
SR: Ano, například v roce 1999 prostřednictvím jednoho
„alternativního média“, jak byste ho zřejmě nazvali vy. A pak
ještě v roce 2003, opět na jednom internetovém fóru zabývajícím se „konspiračními teoriemi“. V těchto případech ale nebyly všechny informace naprosto pravdivé. Nebylo to ale tím, že
bychom chtěli někoho mást nebo mystifikovat, ale zprostředkovatelé zpráv o nich měli nedostatečné znalosti. Pokud se
navíc tyto informace neobjeví v mainstreamových médiích,
lidové masy jim nikdy neuvěří. Jde o informace pro ty, kteří už
dávno vědí, že jsme zcela skuteční a máme významný, avšak
téměř neznatelný a nenápadný vliv na vaše životy. Když chcete
někoho zotročit, nechte ho věřit, že je svobodný.
ATS:
Na jaké bázi je založeno načasování těchto odhalení?
SR: Na bázi nařízení Nejvyšší světové rady (Supreme
World Council), v souladu s vůlí Stvořitele.
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ATS:
Takže jsme vážně považováni jen za pouhý majetek, a je s námi
vládou doslova obchodováno?
SR: Ano, různými vládami, v podstatě máte pravdu. Lidé
jsou v tomto smyslu chápáni jako„majetková záruka“. Pěšáci,
kterými je v rámci pravidel hry pohybováno po šachovnici.
Ovšem navzdory všeobecnému přesvědčení ještě členství
v některé z vyšších rodin neznamená, že vám chceme všichni
ubližovat. Je to prostě záležitost božího osudu, který je třeba
udržovat a pomáhat při jeho odvíjení, a my v něm máme svou
roli, kterou nám Stvořitel určil – je to jako ve hře. V mnoha
ohledech je vlastně dokonce ve vašem zájmu, abyste byli připraveni na nadcházející Sklizeň. Jen trochu jinak připraveni,
než jak byste asi sami chtěli. Ale i tak si sami na základě vlastní svobodné vůle vybíráte negativní polaritu, my vám v tom jen
trochu „pomáháme“ a směrujeme vás. Dalo by se říci, že duše
jsou připraveny ke Sklizni v jednom z polarizovaných „extrémů“.
ATS:
Pokud je to tak, jak to udělat, abychom byli svobodní?
SR: Dokud se budete inkarnovat na této planetě, tak „svobodní“ nebudete nikdy. Už samotný fakt, že zde vůbec jste, to
jasně naznačuje. Pro to, proč zde jste, je dobrý důvod, a ono
„zde“ se pravděpodobně velice liší od vaší představy, co to
doopravdy znamená. Jak to udělat, abyste byli svobodní? Tak,
že přijdete na to, kde se skutečně nacházíte, a pochopíte, proč
tomu tak je. Čas, ve kterém byste to měli stihnout – než nadejde Sklizeň – se ale rychle krátí. Ti, kteří to nezvládnou, budou
muset cyklus opakovat.
ATS:
Je v současnosti naživu nějaký Mesiáš?
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SR: Žádný „Mesiáš“ není. Přestaňte hledat „spásu“ mimo
sebe samotné. Pokud ale hovoříte o něčem, jako je „Kristovské
vědomí“, pak ano, dalo by se říci, že něco takového tu je, avšak
není vnímatelné ve vaší trojrozměrné (3D) realitě.
ATS:
Bude to konec, jak je popsán v Knize zjevení?
SR: Ano. Ale on není popsán pouze v Knize zjevení, ale
v proroctvích téměř všech existujících náboženství, duchovních
filozofických proudů a mysterijních tradic v dějinách lidstva.
Ten čas už je velice blízko, téměř na dosah. Abych ale použil
vašeho příkladu… Zjevení 14 (14-16) : 14. A hle, spatřil jsem
bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby Syn člověka. Na hlavě
měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. 15. A z chrámu vyšel jiný
anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku:
„Přilož svůj srp a žni, neboť přišla tvá hodina sklizně, protože
sklizeň země dozrála!“ 16. Tehdy ten, který seděl na oblaku,
vrhl svůj srp na zem a země byla požnuta.
„Země skutečně dozrála ke Sklizni. Otázka zní, kdo bude připraven? A bude to Sklizeň v pozitivním, nebo negativním
smyslu?
ATS:
Jak byste ospravedlnil, že současná vládnoucí britská královská rodina je pravé krve, ale Ismael není pravým příjemcem
Abrahámova daru? Pokud jste pravé krve, budete vědět, o čem
mluvím.
SR: Kdo říká, že to je „pravá“ pokrevní linie? Vládnoucí
pokrevní linie byly na vaší planetě dávno předtím, než se na ní
objevil „Jahve“ a jeho křesťanství. Jahve je Stvořitel, ale nikoliv „Jeden Nejvyšší Stvořitel.“ Kromě něj jsou i jiní „Vyšší“
bohové. Všichni jsou ale součástí Jednoty a buď vědomě nebo
nevědomě užívají Svobodnou vůli k Tvoření. Abyste správně
pochopili Tvoření jako takové, musíte začít přemýšlet mimo
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zaběhlá dogmata. Britská královská rodina není nejmocnější
linií. Jména, která znáte, ve skutečnosti nemají skutečnou sílu
starověké minulosti. V Hierarchii jsou nad touto linií ještě jiné,
a jejich jména nebudete znát.
ATS:
Jaký máte důkaz, že „vládnoucí privilegované rodiny“ skutečně existují a že vy jste členem jedné z nich? Je to něco, co si
myslíte, že nejde zpochybnit, a proto jste si tuto identitu vybral,
abyste nám mohl sdělovat informace – já si ovšem myslím, že
nám můžete poskytnout nějaký důkaz.
SR: Nic vám dokazovat nepotřebuji. Jen vykonávám svoji
povinnost, jak mi byla uložena. Věřte si tomu, nebo ne, nám je
to v podstatě srdečně jedno. Mým úkolem je vykonat zadaný
úkol. Jak to dopadne, to pro mě nemá žádný význam – zbavím
se té povinnosti tak, že vám ve správném a přesně určeném
čase poskytnu určité informace. Není stanoveno, kde to udělám, pouze to, že to udělám. Vybral jsem si k tomu fórum
Above Top Secret, a to proto, že obecná úroveň inteligence,
chápání a uvažování je u členů tohoto fóra na vyšší úrovni, než
je tomu na jiných podobných fórech.
Musíte si uvědomit, že kvůli Zákonu Svobodné vůle vám ty
informace nemůžu prostě a jednoduše dát – alespoň ne tak, aby
z toho pro mě neplynuly nějaké důsledky, a tomu bych se velice rád vyhnul. Vaše právo nevědět je jakýmsi omezením vaší
Svobodné vůle. Nemůžu vám všechno říci sám od sebe, musíte
se na to sami zeptat, jen potom vám to můžu prozradit. Takže
mohu mít důležité informace, o které mám povoleno se podělit,
ale pokud se na ně nezeptáte správnou otázkou, tak vám je nemůžu předat. Pevně doufám, že z vás synchronicita vyloudí ty
nejdůležitější otázky – takové, které budou mít skutečnou
„hloubku“.
Mou povinností je nabízet. Tou vaší se ptát. Moje povinnost
bude splněna nezávisle na tom, zda bude splněna ta vaše.
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ATS:
Pokud vládnoucí rodiny skutečně existují, a vy jste členem jedné z nich, pak musíte kontrolovat celosvětové události prostřednictvím vlád jednotlivých zemí – povězte nám tedy alespoň
jednu zásadní věc, která se na úrovni vlád jednotlivých zemí
odehraje během následujících pěti dní. Nepřekvapilo by mě,
kdybyste to odmítl udělat.
SR: Nemám svolení hovořit o tak detailních věcech, které se
mají navíc odehrát tak brzy, a při mnoha příležitostech ani já
sám nejsem dost vysoko na to, abych se o tom dozvěděl.
Ovšem často se stane, že mi zavolají den před tím, než se odehraje něco zásadního, a řeknou mi: „zítra dojde k té a té součásti plánu, takovým a takovým způsobem, tak se nelekni.“
Také je třeba vzít v úvahu oněch šest oblastí, šestici specializací, o nichž jsme již hovořili. Mojí specializací je Duchovno
(Spiritualita), takže geopolitické záležitosti nejsou právě můj
obor. Jsem obeznámen s celkovým plánem, ale jednotlivé
podrobnosti se netýkají mého odborného zaměření.
Jsem ale ochotný vám sdělit několik věcí, které se časem stanou – zpětně si budete moci ověřit, jestli k nim skutečně došlo,
a vše si překontrolovat.
Burzy brzy dokončí svou kontrolovanou demolici a zhroutí se.
Nejprve se „bude zdát“, že poskytnutá „finanční pomoc“ a „záchranné balíčky“ potápějící se loď zachrání, ale do konce měsíce dojde k dalším rekordním propadům.
Naše finanční instituce pak vypovědí všechny půjčky. Dojde
k mnoha bankrotům a zabavování kvůli nesplaceným dluhům.
Jediná možnost, jak se McCain může stát prezidentem, bude ta,
že se Baracku Obamovi před volbami „něco stane“. Pokud tedy
vůbec k volbám dojde. Pokud si některá frakce prosadí své,
volby nebudou. Neustále ale myslete na to, že v pozadí všeho
je jen Jedna jediná Strana. Naše Strana. „Demokracie“ je iluze
vytvořená k udržování vašeho otroctví. Ať už tedy „vyhraje“
ve volbách jakákoliv strana, vyhraje i Rodina. Je mnoho mož- 11 -

ností a alternativních „scénářů“ a ty všechny vedou ke konečnému uskutečnění celostního plánu naše Stvořitele.
Pokud nedojde k nějakým neočekávaným zádrhelům, bude na
přelomu let 2008/2009 uvedena do oběhu nová měna, spolu se
vznikem nové Unie států. V některých kruzích se jako nejzazší
termín uvádí leden, přestože jsou v pohybu síly, které usilují o
to, aby to bylo uskutečněno ještě dříve, než bylo původně zamýšleno. Záleží to na tom, jak dopadnou další očekávané události. Nejsem v hierarchii dostatečně vysoko na to, abych tak
daleko dopředu znal přesné detaily, data a období. Existuje
„sestupný systém ve tvaru stromu“, v jehož rámci se informace
dostávají k jednotlivým členům podle toho, kdo je kdy nezbytně potřebuje vědět. Já bych se přirovnal k „oblastnímu“ čelnímu představiteli. Nade mnou jsou představitelé národní a mezinárodní.
San Francisco a Damašek se do konce roku 2010 stanou neobyvatelnými, možná ještě dříve.Opět to závisí na souhře určitých „sil“ a na tom, jaké se aktivují časové linie. Přestože si to
lidstvo vůbec neuvědomuje, má v tom sehrát zásadní roli. Kvalitou svých myšlenek a činů si vybíráte (jakožto kolektivní planetární nevědomí) negativní polarizaci. Myšlenka je zaměřenou tvořivou energií. Dostáváte přesně to, co sami šíříte.
(3)
SR: (pokračování odpovědi z předchozího dílu)
Proč myslíte, že jsou pro nás tak důležitá média? Jakožto společnost dáváte v hypnotickém kómatu svou vlastní Svobodnou
vůlí souhlas s tím, jak má vypadat celá planeta. Naplňujete si
mysl nezdravými duševními pokrmy, které jsou vám servírovány v televizi a na kterých jste už nyní závislí: násilí, pornografie, hrabivost, nenávist, sobectví, neustálé „negativní zprávy“,
strach a „teror“. Kdy jste se naposledy zastavili a pomysleli na
něco krásného a ryzího?
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Planeta je tím, čím je, kvůli vašim kolektivním myšlenkám o
ní. Kdykoliv vidíte nespravedlnost a rozhodnete se „raději dívat jinam,“ stáváte se spoluviníky vlastní nečinnosti. Vaše
„myšlení“ na podvědomé úrovni vztahu stvoření-Stvořitel
umožňuje, aby se takové věci děly. Tím, že myslíte právě takto,
a ne jinak, plníte naše záměry. Pro nás je totiž nesmírně důležité, aby byla polarizace této planety v době Velké Sklizně negativní – čili orientována na službu vlastnímu já, egu, a nikoliv
pozitivní, orientovaná na službu ostatním. Potřebujeme negativní Sklizeň a vám se velice dobře daří nám to umožnit. Za to
jsme vám velice vděční.
V několika nejbližších letech se také s blížící se Sklizní prudce
změní počasí a klima. Občas budete svědky běsnění vichřic
rychlejších než 300 mil za hodinu, řádit budou vlny tsunami a
celosvětově dojde k velkému pustošení a zkáze. Na přelomu let
2009/2010 (tato odpověď je z 10.8.2008, pozn. red.) dojde
k zintenzivnění slunečních emisí a tím pádem se začnou rozpouštět polární ledovce, což povede ke zvýšení hladiny světových oceánů a zatopení mnoha přímořských metropolitních
oblastí po celém světě.
To je vše, co vám prozatím mohu říci. Nyní se musím odebrat
na obřad Obětování.
Ne, ve skutečnosti nemusím. Uvidíme, zda se nám při příštím
rozhovoru podaří jít ještě více „do hloubky“. Dívejte se pod
povrch, pronikněte až na samotné jádro.
ATS:
Jak víte, že si vaše pokrevní linie zaslouží vést ostatní a ostatní
si zaslouží vás následovat? Bohatství a moc se manifestují samy, takže vám říkám, že vaše pokrevní linie jsou „jedinci
s mimořádnými privilegii“ čistě proto, že se vaši předkové dostali do čela náhodou, a nikoliv proto, že by byli něčím výjimeční. Na zotročování ostatních ve skutečnosti není vůbec nic
výjimečného, chytrého ani čestného.
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SR: To není o tom „zaslouží nebo nezaslouží“. „Zaslouží“ si
člověk, aby se narodil jako Angličan, Američan, Ital, Francouz,
Němec a tak dále? Nedostali jsme se k moci „náhodou“, ale
(a to věřím, že budete jen těžko skousávat) díky inteligentnímu
plánu. Tuto naši cestu jsme si sami „nezvolili“, ale byla nám
stanovena a my ji přijali.
ATS:
Kdo je vaším „stvořitelem“ a je váš „stvořitel“ stejný jako ten
náš?
SR: To je výborně položená otázka, kterou mohu použít
k tomu, abych se v našem rozhovoru skutečně posunul blíže
k onomu podstatnému „jádru“. Odpověď zní ano a ne.
Nejprve musíte pochopit podstatu Tvoření jako takového. Na
začátku je Nekonečné Jedno. To je Zdrojem všeho. Inteligentní
Nekonečno. Nediferencované (nerozlišené) absolutno. Uvnitř
něj se nachází nezměrný potenciál, který čeká, až se bude moci
„realizovat“. Představte si ho jako „neopracovaný kámen“, jak
o tom hovoří vaše taoistické učení.
Nekonečná Inteligence se ve snaze „uvědomit si“ sebe samu
snaží sebe samu zakoušet, a tak je „zrozen“ či „projeven“ Jediný Nekonečný Stvořitel (ten se v vašem 3D světě manifestuje
jako „vesmír“ („prostor“)). „Stvořitel“ je ve skutečnosti bod,
v němž se Nekonečné Vědomí či uvědomění soustředí do jedné
Nekonečně Inteligentní Energie. Jediný Nekonečný Stvořitel se
rovněž snaží uvědomit si sám sebe a chce sebe samotného zakusit jako Stvořitele. Proto činí další krok dolů po spirále Tvoření. Jediný Nekonečný Stvořitel se díky soustředění do Nekonečné Inteligence stane Inteligentní Energií (kterou byste vy
nazvali Velkým Centrálním Sluncem) a začne se dělit na menší
součásti sebe samotného, které se pak mohou zakoušet jako
Stvořitelé (či Centrální Slunce).
Jinými slovy, každé Centrální Slunce (neboli Stvořitel) je
vlastně „sestupným krokem“ v uvědomování si Vědomí – ja- 14 -

kousi deformací původní „myšlenky“ Tvoření. „Na počátku“
tedy nebylo „Slovo“, ale Myšlenka. Slovo už je myšlenka vyjádřená a vyjevená v podobě Stvořitele. Je tu Jednota. Vše, co
je, je Jednota (Jedno). Nekonečná Inteligence a Nekonečná
Energie. Ty Dvě jsou Jedním a spočívá v nich potenciál k veškerému Tvoření. Tento stav Vědomí může být označen jako
„Bytí“. Nekonečná Inteligence nerozpozná svůj „potenciál“. Je
nediferencovaným absolutnem.
Ale Nekonečná Energie rozpozná svůj možný potenciál „stát
se“ veškerenstvem, aby mohlo být do „bytí“ přivedeno cokoliv
zakoušeného. Inteligentní Nekonečno může být přirovnáno
k centrálnímu „tepu“ života a Nekonečná Energie k duchovní
„životodárné krvi“ (potenciálu), která pro Stvořitele „pumpuje“, aby mohl tvořit. Obrázek níže vám může pomoci vše pochopit:
Stvoření je založeno na „Třech primárních deformacích Nekonečného Jedna“.
1)
Svobodná vůle: V rámci prvního Zákona (první deformace) Tvoření je Stvořiteli dána Svobodná vůle vědět a zakoušet sebe samotného jako individualizovaný, avšak (paradoxně)
sjednocený aspekt Jedna.
2)
Láska: V rámci druhého Zákona Tvoření se počáteční
deformace mající charakter Svobodné vůle stane středem uvědomění známého jako Logos, čili „Láska“ (nebo Slovo, když
užijeme biblickou terminologii). Láska čili Logos pak za použití své Nekonečné Inteligentní Energie převezme úlohu spolustvořitele velkého množství fyzikálních iluzí („myšlenkových
forem“) neboli Rozlehlostí, Vrstvy (kterým někteří říkají Dimenze), v nichž se v souladu se svým Inteligentním návrhem
budou moci nejlépe nabízet „potenciální“ zkušenosti, díky
nimž bude moci Logos poznat sám sebe. V důsledku toho může být Jediný Nekonečný Stvořitel, nyní rozčleněný na Logos,
nazýván v vašem 3D světě „Univerzálním Stvořitelem“. Jinak
řečeno, Logos tvoří Univerzální úroveň Bytí. Logos tvoří fy- 15 -

zické vesmíry, ve kterých mohou jak On sám tak Stvořitel zakoušet sami sebe. (“Budiž světlo”)
3)
Světlo: Aby projevil tuto Nekonečnou duchovní (životní silou oplývající) Energii do fyzické myšlenkové formy Dimenzí, vytvoří Logos třetí deformaci – Světlo. Ze tří původních
prvotních deformací Jedna při Tvoření vzniká celá myriáda
hierarchií dalších subdeformací, které v sobě obsahují své
vlastní specifické protiklady. Cílem Hry je to, aby Logos
vstoupil do těchto dalších rozdělení (S)tvoření a pokoušet se o
harmonizaci polarit, aby opět poznal sebe sama jakožto jejich
Stvořitel. Povahou veškeré takto fyzicky manifestované (projevené) Energie je Světlo. Kdekoliv tedy existuje jakákoliv forma fyzické „hmoty“, tam existuje i Světlo neboli Božská Inteligentní Energie spočívající v jeho Centru či Jádru.
Něco, co je nekonečné, nemůže být od něčeho „odlišné“ nebo
„mnohé“ – Nekonečný Stvořitel zná pouze Jednotu. A tak, vycházeje ze své Nekonečné Inteligence, navrhl Nekonečný Stvořitel plán založený na omezených principech Svobodné vůle
Uvědomění a principech nižších Stvoření, které si tím pádem
mohly uvědomit sebe sama a začít zakoušet sebe sama jako
Stvořitele. Takže celý postup připomíná fungování „ruské matrjošky,“ která v sobě obsahuje své menší a menší kolegyně,
které odhalujeme „krok za krokem“ – stejným způsobem, tedy
na základě sestupné charakteristiky po jednotlivých krocích,
v sobě vyšší úrovně Tvoření obsahují úrovně nižší.
Jeden Nekonečný Stvořitel (neboli Velké Centrální Slunce)
postoupí svou Nekonečnou Energii na nižší úroveň a stane se
Logem. Logos pak navrhuje rozlehlé prostory Vesmíru (zatím
ještě nezmaterializované), pak znovu sestoupí na nižší úroveň
a rozčlení se na Logoi (množné číslo od Logos, tj. počeštěně
„Logy“), čili jinými slovy na mnoho Centrálních Sluncí,
z nichž se každé stane Logem („spolustvořitelem“) svého vlastního Vesmíru – a každý v sobě bude mít individualizovanou
část Jednoho Nekonečného Stvořitele, jež v sobě bude jakožto
esenci obsahovat Inteligentní Nekonečno.
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Za použití Zákona Svobodné vůle si pak každý Univerzální
Logos (Centrální Slunce) navrhne a vytvoří vlastní verzi nebo
perspektivu „fyzikální (fyzické) reality“, v níž bude sám sebe
zakoušet jako Stvořitele. Pak sestoupí znovu o krok níž, zaměří
(soustředí) svou Inteligentní Energii a uvnitř sebe samotného
vytvoří zatím ještě neprojevený tvar galaxií, takže se rozčlení
ještě na další součásti „spolutvoření“ („sub-Logy“ neboli Slunce), které opět navrhnou a projeví své vlastní představy o fyzické realitě do podoby bodů Vědomého Uvědomění, jimž my
říkáme slunce-hvězdy a planety.
„Planetární entita“ (neboli „Duše“) zahajuje první Dimenzi
(Rozlehlost) zkušenosti, do které se mohou inkarnovat jiné
individualizované části Jedna. A stejně jako jsou všechny Logy
a sub-Logy Tvoření jen dalšími a menšími unikátní součástmi
Nekonečného Jedna, je další a menší unikátní součástí Nekonečného Jedna i každá Duše. Inteligentní Energie planety je
zpočátku ve stavu, který byste nazvali „chaosem“, což je vyjádřeno tím, že jeho Energie je nedefinovaná, neurčitá. A pak
proces začne znovu. Planetární Energie si začne uvědomovat
sebe samu (1. Dimenzí uvědomění je „Vědomí“) a Planetární
Logos (tedy vlastně už sub-sub-Logos) začne opět sestupovat
o krok níže v rámci sebe samotného, díky čemuž se začne formovat vnitřní složení planety – původní prvky vzduchu a ohně
se spojí a začnou „pracovat“ na tvorbě vod a pevniny, čímž se
vytvoří vědomé uvědomění jejich „bytí“ a může začít proces
„evoluce“ (vývoje), který tvoří 2. Dimenzi.
Bytosti druhé Dimenze si začnou samy sebe uvědomovat jakožto existující „odděleně“ a tím se začnou vyvíjet do 3. Dimenze uvědomění si sebe sama (nejnižší dimenze, do které se
mohou inkarnovat „lidské duše“). Lidé (či spíše Duše v nich
inkarnované) se pak snaží „navrátit ke Světlu“ a Lásce, z nichž
vzešly, a zahajují proto svou cestu ze 3. Dimenze nahoru až do
8. Dimenze a současně se snaží navrátit do Nekonečného Jedna-Jednoty.
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Podrobnosti o Dimenzích existujících mimo „běžné“ lidské
vědomí, to už je ovšem jiná věc, takže pokud se budete chtít
dozvědět o nich něco víc, položte mi opět nějakou inteligentní
otázku, na níž budu moci odpovědět takovým způsobem, abych
neumenšoval vaši Svobodnou vůli nevědět.
Když jsem teď vysvětlil to podstatné, mohu se vrátit k původní
otázce, a sice kdo je můj „stvořitel“ a zda se můj „stvořitel“
nějak liší od toho vašeho.
Jak jsem již řekl, odpověď zní ano a ne. Všechno živé (a živé je
kolem nás skutečně naprosto všechno) je vytvořeno počátečním Univerzálním Tvořením Jediného Nekonečného Stvořitele.
Takže z tohoto pohledu ano, Jediný Nekonečný Stvořitel zaměří svou Nekonečnou Inteligenci do bodu uvědomění Nekonečné Energie a veškeré Tvoření se stane Bytím, přestože my sami
nejsme stvořeni tímto Jediným Nekonečným Stvořitelem ale
spíše našimi vlastními Logy, sub-Logy a sub-sub-Logy a tak
dále. Ovšem pokud to budeme brát do důsledků, pak jsme
v zásadě všichni „vytvořeni“ ze stejného „materiálu“ Tvoření,
které zahájil Jediný Nekonečný Stvořitel.
Podstatné ale je, že naši – můj a váš – osobní Stvořitelé (Tvůrci) jsou dvě různé součásti sub-Logu. Čili z tohoto pohledu je
odpověď ne, naši Stvořitelé, přestože pocházejí ze stejného
Zdroje, nejsou jedna a ta samá entita.
(4)
Což mě přivádí k otázce od dalšího tazatele (Na vaše další dotazy odpovím později, ale nyní je mi umožněno přímo odpovědět na první bod vaší otázky, aniž bych vás musel prosit o její
přeformulování – musím dostát tomu, o čem jsem hovořil na
začátku, a sice nesmím porušit Zákon Svobodné vůle a musím
hlídat, co přesně vám řeknu, protože se mě na to nejprve musíte správně zeptat.)
ATS:
Tvrdíte, že pocházíte z 13 původních pokrevních linií, ale pro- 18 -

jekt mapování DNA jasně prokázal, že veškeré lidstvo pochází
pouze ze tří. Znamená to, že nejste člověk?
SR: Další skvělá otázka, děkuji za ni. V jistém smyslu máte
pravdu – kdybyste mě totiž potkal normálně na ulici, myslel
byste, že člověk jsem. Opakovaně se sem spolu s vámi inkarnujeme, a to už po celé generace, přestože naše pokrevní linie
původně z této planety nepocházejí.
ATS:
Šestice vašich učebních disciplín, jak je popisujete, se velice
podobá informacím v knize o Atlantidě, která nám byla předána prostřednictvím channelingu – bylo i tehdy období, kdy členové vašich pokrevních linií sdělovali lidstvu informace?
SR: Ano, opět svým způsobem správně. Tehdy tuto planetu
navštívily, řekněme, „entity z jiného světa“ a předaly lidstvu
své poznatky o Tvoření a některé „technologie“ a tehdy se také
projevila jedna z vašich vlastností, kterou máte dodnes. Lidstvo
s informacemi špatně naložilo, což nakonec vedlo ke zkáze
Atlantidy. Nyní, když jsem zodpověděl otázku, zda je naše
pokrevní linie původem lidská, mohu se vrátit k předchozí
otázce a propojit ji s vysvětlením, toho, „kdo je náš Stvořitel“.
Pohybuji se sice na tenkém ledě, když odpovídám právě na
toto, ale cítím, že to musím říct a doložit zcela jasně a doufat,
že mi to pak u nadřízených projde. Pojďme tedy k meritu věci.
Váš Stvořitel, kterého jste si pojmenovali Jahve, není „Bohem“, jak o něm referuje Bible – tedy rozhodně ne „Jediným
pravým Bohem“. Je jedním z nižších Stvořitelů (jedním ze subsub-Logů), nikoliv Jedním Nekonečným Stvořitelem. Není ani
Logem na galaktické úrovni, ale pouze planetárním Logem pro
tuto konkrétní planetu. Náš Stvořitel je naproti tomu ten, kterého nazýváte „Lucifer“, „Nositel světla“ („Světlonoš“) nebo
„Jitřní hvězda“. Našim Stvořitelem ale není „Ďábel“, jak je
falešně vypodobňován ve vaší Bibli.
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Lucifera byste mohli nazvat „Skupinovou duší“ nebo „Souhrnem společenské paměti“, která se dokázala vyvinout na úroveň Šesté Dimenze, což znamená, že se vyvinula (přesněji řečeno, my všichni jsme se vyvinuli) na dostatečně vysokou úroveň, aby získala (a tedy abychom získali i my všichni) rovnocenné nebo pravděpodobně ještě vyšší postavení než Jahve (tj.
vyvinuli jsme se na vyšší úroveň, než na které je on). Pokud
byste tedy pohlédli na Luciferovu plně projevenou podobu našeho Bytí, viděli byste slunce nebo nějakou „zářivou hvězdu“.
Anebo, kdybychom sestoupili do vibrací třetí Dimenze, připomínali bychom bytosti, kterým říkáte „Andělé“ nebo „Bytosti
Světla“.
Dovolte, abych to vysvětlil:
Než se entita (Souhrn společenské paměti) vyvine na úroveň
šesté Dimenze, trvá to velice, velice dlouho – v porovnání s tím
se zdá jako pouhý okamžik množství času, které si vyžádá vzestup z 6. dimenze do 8., tj. až ke konečnému znovu sjednocení
s Jedním Nekonečným Stvořitelem, a odtamtud konečně až do
momentu rozpuštění ve Zdroji Veškerenstva, v Inteligentním
Nekonečnu. My (naše pokrevní rodiny) jsme se jakožto Skupinová duše či Souhrn společenského vědomí dostali až na pokraj vzestupu do sedmé Dimenze, přestože než nastane Sklizeň,
máme možnost z této úrovně postoupit buď ještě výše, anebo
se vrátit a pomoci k vzestupu ostatním z nižších dimenzí – a to
tím, že předáme potřebným, a těm, kteří ze Svobodné vůle požádají pomoc, patřičné vědomosti (poznání) a Moudrost (Světlo).
Nyní, když jsme se tedy rozhodli zůstat a našim galaktickým
bratřím a sestrám pomoci (koneckonců jsme všichni Jedno),
nám byl Radou starších, kteří ve své osmé Dimenzi fungují
jako strážci této Galaxie („ústředí“ pro tuto sluneční soustavu
mají na planetě Saturn), uložen náročný úkol. Kvůli tomu, že
Jahve NEPŘEDAL (jak bylo jeho právem z pozice planetárního Logu) svou Svobodnou vůli „poznat sebe sama“ těm, kteří
se na „jeho“ planetě inkarnovali, došlo zde k jen velice poma- 20 -

lému vývoji. A tak vyslali na pomoc nás (Lucifera). Jakmile
byl Radou starších udělen příkaz, „(s)padli“ jsme, neboli sestoupili zpátky na místo, ze kterého jsme se mohli díky tvrdé
práci a soustředění znovu materializovat ve třetí Dimenzi.
Jahve s našim návratem souhlasil, ve skutečnosti to byl on sám,
kdo Radu starších požádal o jakýsi „urychlovač“ či změnu,
která by do jeho Stvoření zasáhla. Souhlasil tedy, abychom se
podělili o vědomosti, jež jsme díky svému povznesení získali.
Při absenci Svobodné vůle na planetě nemohla existovat žádná
Polarita a tedy nic, z čeho by se dalo „vybírat“. Jak je to vypodobněno v knize Genesis, planeta byla od přírody „rájem“.
Ano, planeta byla učiněný Eden, avšak Bytosti, které se zde
inkarnovaly, neměly žádný hnací motor, který by je nutil
k vývoji za hranice třetí Dimenze, a jejich šance vrátit se Domů
– zpět do Jedna, Jednoty, tak byla mizivá. Jahve byl rád, že si
může vydržovat svůj vlastní projekt Domácího ráje, v jehož
rámci byla jen malá naděje, že by se jeho obyvatelé, jeho Duše,
někdy dokázaly vrátit Domů. Bylo to tedy v konečném důsledku vlastně jakési uzavřené, byť nádherné, „vězení“. Řečeno
dnešní mluvou, byl Jahve jakýmsi laskavým a vlídným diktátorem.
Bez Polarity (vycházející ze Svobodné vůle) je tu jen Jednota
Lásky a Světla a žádná jiná možnost není, takže jsme se měli
stát jakýmsi urychlovačem změny, aby tady tato možnost volby
vznikla. V zásadě jsme měli vytvořit Polaritu. Jahve souhlasil,
abychom obyvatelstvo na Zemi naučili Svobodné vůli a dali
jim možnost volby už tím, že jim nabídneme, zda ji budou nebo nebudou chtít přijmout. Proto onen „Strom poznání Dobra a
Zla“ – či, přesněji, Znalost Polarity Pozitivního a Negativního).
Jahve vzal své obyvatele do nové „zahrady“ a řekl jim, že si
teď mohou dělat, co chtějí, kromě jedné jediné věci – čímž
samozřejmě vyvolal jejich touhu učinit právě to, co jim zakázal. Proto „možnost volby“. My jsme zajistili urychlení tím, že
jsme jim prozradili výhody, které Poznání skýtá, oni snědli
ovoce ze Stromu poznání, a zbytek už znáte.
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Jahve se domníval, že si jeho „Děti“ vyberou možnost i nadále
ho poslouchat, a když zjistil, že to tak nebude, rozzlobil se.
Sám se v Písmu popisuje jako „Žárlivý Bůh“, a když se ukázalo, že si jeho „děti“ zvolili možnost přestat ho poslouchat a řídit
se naší radou, vůbec se mu to nelíbilo. My už jsme se zavázali,
že zde na Zemi strávíme určitý počet „cyklů“, abychom pomohli urychlit lidskou evoluci – a to zejména tím, že vám nabízíme negativní alternativy, tedy to, co nazýváte „zlem“. Když
vám byla Svobodná vůle jednou poskytnuta a vy jste ji přijali
za svou, Jahve už vám ji nemohl zpátky sebrat, a my jsme souhlasili, že tu zůstaneme, jak bylo dohodnuto, a budeme i nadále
poskytovat planetě možnost volby jedné nebo druhé polarity.
Ihned po tomto našem závazku nás tu Jahve poněkud stísnil
(jakožto Skupinovou duši) – uzavřel nás do Pozemských astrálních sfér, což je pro zkušené a moudré Bytosti jako jsme my
velice nepříjemné a svazující. Rada starších nám (proti Jahveho
vůli) dala možnost znovu se vymanit, ale za cenu rozvázání
dohody, ve které jsme slíbili planetě Zemi sloužit; druhá možnost byla, že zůstaneme a splníme svůj úkol až do konce, avšak
zakusíme Jahveho hněv. Rozhodli jsme se zůstat, ale jakožto
karmické odškodnění za stísnění a omezení naší Skupinové
duše, které měl Jahve na svědomí, bylo našim individuálním
Duším (Radou starších) uděleno pověření „vládnout“ Jahveho
lidem během našich fyzických inkarnací tady na vaší planetě.
Jednu věc si ovšem vyjasněme. Všechno tohle (fyzický život /
inkarnace) je velice důmyslná a pečlivě připravená Hra, ve
které si Jeden Nekonečný Stvořitel hraje na to, že zapomene,
kým je, aby se to mohl časem postupně dovídat a nakonec si
vzpomněl. V rámci této hry rovněž zakouší a poznává sám sebe
jako Stvořitele. Sahá to až k nám, k těm nejmenším individualizovaným částečkám Všeho, co jest (Veškerenstva). „Mimo
hrací plán“ a mezi „životy“ (čas je v nulovém bodě / vesmír
antihmotný) jsme jakožto inkarnované „lidské bytosti“ všichni
– my i vy jakožto Duše – velice dobrými přáteli. Bratry a
Sestrami v Jednu, v Jednotě. Mezi „životy“ se vždycky nasmě- 22 -

jeme tomu, jaké role jsme museli ve hře „ztvárnit“, a těšíme se
a radostně chystáme na další kapitoly, ve kterých budeme opět
vystupovat. Doufám, že jsem v této odpovědi rovněž dostatečně vysvětlil, jak interpretujeme dobro a zlo. Pokud chcete vědět
další podrobnosti, zeptejte se na ně, a já vám povím víc.
ATS:
Můžete nám říci něco více o „nadcházející sklizni“? A co přesně myslíte samotným výrazem sklizeň?
SR: Mohu vám říci více. Zkombinuji tuto odpověď
s odpovědí na další otázku v pořadí.
ATS:
Je obdobím sklizně rok 2012? Když hovoříte o sklizni, ozývá se
z toho chaotický gnosticismus v tom smyslu, že jsme božské
duše uvězněné ve fyzickém světě, které se neustále znovu a znovu inkarnují do těl z masa a kostí, dokud nedosáhneme takového duchovního poznání (gnose), že jsme schopni se dalšímu
inkarnačnímu cyklu vyhnout. To je základ vašeho přesvědčení?
SR: To je další výtečná (a velice bystrá) otázka. Děkuji vám
za ni. Čím kvalitnější a lepší otázka, tím hlubší odpověď na ni
můžu poskytnout. Všechno to souvisí se Zákony Chaosu a
Svobodné vůle. Ano poledne o dni zimního slunovratu 21. prosince 2012 je dobou, kdy se vrátí Pán Sklizně. Možná ho znáte
jako „Nibiru“. Více o fungování aktuálních galaktických a celosvětových cyklů se dozvíte v materiálech o mayských proroctvích a kalendářích. „Cestovatelé“, kteří jim tyto informace
předali, byli ti samí, kteří navštívili atlantskou civilizaci.
Z hlediska polarity ovšem Mayové tyto informace využili tvořením pozitivních vibrací, zatímco Atlanťané si zvolili vibrace
negativní.
Ale ještě k vaší otázce – odpověď je ano. Ve starých gnostických textech je mnoho pravdy, i když je tam i řada věcí zkreslených. Nejsou to „čisté“ informace, protože prošly mnoha
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„filtry“. Skutečně jste tím, co nazýváte „Božskými Dušemi“ –
částečkami či semínky Jednoho Nekonečného Stvořitele. Jste
Životem samým (Světlem), vzpomínajícím na to, kým doopravdy jste (my jsme zde proto, abychom vám při tom pomáhali), a ano, v současné době jste uvězněni (či přesněji „umístěni
do karantény“) v „hmotném světě“ planety, kterou nazýváte
Země.
Za to poděkujte svému stvořiteli Jahvemu. Jste jedinými „potomky“ či individualizacemi jeho Skupinové Duše (či Souhrnu
společenské paměti). Z makrokosmického hlediska jste tedy
vlastně Jahve VY, a tím pádem má na vás „karmický“ vliv i to,
že nás Jahve uvěznil v astrálních sférách. V této věci nemohu
zajít do větších podrobností, protože bych mohl porušit Zákon
Chaosu. Musíte na to přijít sami.
(5)
A na otázku, zda mohu upřesnit, co se míní onou nadcházející
Sklizní, na tu taky odpovím. Vaše planeta dodržuje zákony
Stvoření určené vaším galaktickým Logem. Galaxie prochází
časovými cykly, známými jako precese rovnodennosti. Jak
jsem již řekl, pokud se chcete dozvědět více podrobností (a
velice přesných podrobností) o fungování Galaxie, nastudujte
si mayský kalendář. Zde pro přehlednost uvedu jen některé
jeho základní prvky a charakteristiky.
Mayové znali a využívali astrologický cyklus zvaný „precese
rovnodennosti“. Jde o přibližně 26 000 let trvající období, během něhož Země projde všemi dvanácti zodiakálními znameními a v každém setrvá asi 2 152 let. Každý z těchto astrologických věků reprezentuje jeden měsíc v Kosmickém kalendáři. Tento „mayský“ cyklus také koresponduje s 26 tisíc let trvající souvztažností Slunce (slunečního Logu) a Alcyonu, což je
centrální hvězda souhvězdí Sedmi Sester neboli Plejád.
Konec tohoto cyklu je doslova předzvěstí Nového světového
řádu a Nového (s)tvoření. „Vzniknou Nové nebe a Nová Ze- 24 -

mě“ a přijde doba Velké sklizně. Když končí Sklizní menší
(kratší) cykly, pokračuje život na planetě normálně dál, když
však skončí Velkou sklizní velké (delší) cykly, nastane konec
života ve 3. Dimenzi. Nahlížejte na to jako na „velký vesmírný
úklid“ a hloubkové pročistění, kdy si planeta odpočine a obnoví síly.
Až tento Životní cyklus skončí, „vše zhyne a vše bude vytvořeno znovu“. Z kolektivního hlediska lidstvo v současné době
roste a vyvíjí se v Bytosti, jejichž kódování jste v sobě dlouho
neprojeveně nosili. Avšak podobně jako je tomu u každého
porodu (zrodu), není to ani matka ani dítě, kdo vše řídí, ale
samotný Prvopočáteční proces Zrození, které tak odvíjí svůj
vlastní osud.
Takže 21. prosinec 2012 tedy nebude dnem, kdy náhle a jednorázově zhasnou všechna světla a vše se drasticky změní, ale
spíše je to tak, že je to právě NYNÍ, kdy zažíváme proces přechodu z jednoho Věku světa do druhého. Procesy změny už
jsou v plném proudu a budou stále pokračovat, přičemž čím
blíže budeme k datu kulminace, tím budou probíhat rychleji.
Takže 26 000 let trvající cyklus se skládá z pěti kratších,
z nichž každý trvá 5 125 let. Každý z těchto pěti menších cyklů
je považován za samostatný Věk světa či Cyklus (s)tvoření.
Právě probíhající cyklus (období 3 113 př. Kr. – 2 012 po Kr.)
se nazývá Pátým věkem Slunce. Tento Pátý věk v sobě slučuje
čtyři cykly předchozí, je jejich syntézou. Den, kdy Země zahájila tento Pátý Věk, byl 13. srpen 3 113 př. Kr., což je
v mayském zápisu počítání času v rámci dlouhodobého počítání vyjádřeno jako 13.0.0.0.0.
Abych vám pomohl se v tomto zápisu zorientovat: Třináctka
vyjadřuje baktuny, první nula katuny, druhá nula tuny, třetí
uinaly a čtvrtá kiny.
To jsou samozřejmě mayské výrazy, přepočet na naše počítání
času je následující:
Den = kin
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Měsíc o 20 dnech/kinech = uinal
Rok o 360 dnech/kinech = tun
20 tunů/let = katun
20 katunů = baktun
Baktun(ská třináctka) = 5 125 let
13.0.0.0.0.
Od té doby se tedy počítá čas, který od onoho bodu kosmického počátku uplynul. V jednom 5 125 letém cyklu se dále nachází 13 kratších cyklů, známých jako „baktunská třináctka“ či
„dlouhodobé počítání “. Každý tento cyklus dlouhodobého
počítání v rámci velkého baktunu trvá 394 let a tedy 144 000
dní. Každé z těchto údobí bylo v rámci velkého Cyklu
(s)tvoření samostatným Historickým věkem se svou vlastní
specifickou evoluční charakteristikou těch, kteří se během něj
na Zemi inkarnovali. Naše planeta prochází v současné době
posledním 13. cyklem baktunu – toto období trvá od r. 1618 do
r. 2012.
Tato poslední fáze je považována jak za „triumf materialismu“,
tak za období „transformace hmoty“. Až přijde prosinec 2012 a
nastane datum 13.0.0.0.0., bude se slunce o zimním slunovratu
nacházet přímo na pásu Mléčné dráhy, v poloze „Temné trhliny“ naší Galaxie, kdy bude zarovnáno přesně v jedné linii
s galaktickou rovinou a slunovratným poledníkem. V ten den
dojde k zarovnání kosmické, galaktické, sluneční a lunární roviny a my toho budeme svědky. K této události, v níž hraje
klíčovou roli precese rovnodennosti, se pozvolna schylovalo
celá tisíciletí. Bude to jako „pootočení“univerzálním (celosvětovým) ozubeným soukolím. Přinese to s sebou Velkou sklizeň
a návrat Pána sklizně.
„Skrytá Ruka “vyvěsil tento obrázek ,aby
znázornil„ Sklizeň“
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A planeta dokončí svůj Vzestup (povznesení) do Čtvrté Dimenze – vibrační dimenze Lásky. Během tohoto vzestupu dojde k trojnému rozdělení Duší obývajících Zemi:
Ti s převládající negativní polaritou absolvují v našem doprovodu negativní (na ego a vlastní já orientovanou) Sklizeň. Poté
(my, Lucifer) stvoříme ve Čtvrté dimenzi novou Zemi založenou na negativní polaritě – tj. orientovanou na službu vlastnímu já a egu – a budeme si muset „odpracovat“ svůj podíl na
negativní karmě, jež byla způsobena veškerou negativitou, kterou jsme vytvořili. Jakmile to učiníme, budeme propuštěni a
budeme moci opět zaujmout své místo Strážců Šesté dimenze
a Učitelů Moudrosti v Galaxii.
Ti, u kterých bude převládat polarita a naladění pozitivní (Láska a Světlo), se povznesou na krásnou Zemi ve Čtvrté dimenzi,
kde se začnou učit Lásce a Soucitu a jejich projevování. Bude
to nádherný a „Zlatý“ Věk. Čtvrtá dimenze se začíná otevírat
vašim Skutečným schopnostem, které jsou vašim unikátním
individualizovaným aspektem Jednoho Nekonečného Stvořitele. Budete moci sami činit díla a zázraky podobné těm, o nichž
vám muž zvaný „Ježíš“ sliboval, že jich budete schopni. Navíc
dokážete „i věci daleko velkolepější“. Budou to pro vás kouzelné časy.
A pokud jde o zbývající lidí na Zemi, kterých bude většina, tak
ty bychom mohli nazvat „lhostejnými, vlažnými“ – ti zažijí
(extázi způsobující) období času plynoucího v nulovém bodě,
kdy si budou připadat jako zcela ztotožnění a jednotní (v Jednotě) se Stvořitelem. To je povzbudí a připomene jim, kým
doopravdy jsou, ale pak je opět zahalí závoj zapomnění a nevědomosti, a tito lidé budou přeneseni na jinou planetu ve 3.
Dimenzi (jakousi „repliku Země“), aby tam pokračovali v práci
sami na sobě a učení se tomu, že život je o možnosti volby a o
správných rozhodnutích.
Tito lidé zůstanou v „karanténě“, tedy v cyklu inkarnací do
trojrozměrného hmotného světa, dokud nepřijde další Sklizeň.
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A během té doby budou muset prokázat, že se naučili být Bytostmi pozitivními, zaměřenými na službu ostatním, nikoliv
pouze pro sebe samé. Pokud to dokážou, vyslouží si při další
Sklizni právo připojit se k nám a těšit se ze svého dědictví, které jim (vám všem lidem) zajišťuje členství v Galaktickém společenství, a budou moci jakožto Bratři a Sestry, s nimiž jsme
Jedno, usednout bok po boku s námi. Společně se rozsadíme
kolem stolu Konfederace planet, vládnoucího a vůdčího uskupení v naší Galaxii.
No, a nyní už mám pocit, že jsem toho řekl dost, takže vám
děkuji za vaše dobře volené otázky a pro dnešek se loučím.
Pokud máte ohledně Sklizně ještě další dotazy, na které jste se
chtěli zeptat, neváhejte a udělejte to. A i pokud máte otázky
týkající se něčeho jiného, napište je sem. Pokud mi dovolí čas,
dostanu se k nim ke všem, stejně jako k těm, které už tu byly
z minula, a zodpovím je. Pokud vše dobře půjde, uvidíme se tu
zase zítra.

ATS:
Hodně z toho, co tu píšete, připomíná materiál od Ra, zejména
pak koncepce sklizně, sobecké (na ego zaměřené) a altruistické
(na ostatní zaměřené) volby a inteligentního nekonečna. (Více
informací se nachází zde www.llresearch.org). Četl jste to?
SR: Ano, je to skutečně velice podobné. Obě naše skupiny
pocházejí ze Zdroje Nekonečného Stvořitele a obě o tom víme,
tím pádem bych očekával, že naše zprávy budou obsahovat
shodné pravdivé jádro a stejné základní pravdy. Zprávy poskytnuté Duchovní skupinou Ra z Šesté dimenze jsou ty nejpřesnější, které se nyní ve vašich mainstreamových informačních kanálech nacházejí. Z mého pohledu je tam asi 85 – 90 %
informací pravdivých. Ty materiály se ke mně dostaly krátce
poté, co byly zveřejněny, tedy před nějakými 25 lety, pokud
mě paměť neklame. Velkou část z toho jsem přečetl, ale ne
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všechno. Mám mnoho povinností, tak nemám na čtení tolik
času, ale ostatní členové Rodiny se na to podívali podrobněji,
aby posoudili, jak je to přesné, a v konečném vyznění byli spokojeni.
Ra je ve skutečnosti skupina, kterou jsem již dříve zahrnul pod
označení „entity z jiného světa“ (viz výše), které navštívily
mayskou a atlantskou civilizaci. My se s nimi známe a jsme
přátelé. Duše obou našich skupin jsou na velmi podobném
stupni vývoje/evoluce – v Šesté, téměř Sedmé dimenzi. A stejně jako my si i Ra vybrali cestu, na níž slouží našim Galaktickým Bratřím a Sestrám (vám a vám podobným), místo aby
rostli a postupovali blíže k Domovu. Jejich materiály bychom
proto doporučili všem těm, kteří hledají skutečné pochopení a
porozumění. Ale jak jsem již říkal, není to stoprocentně přesné,
takže si z toho vezměte pouze to, co ve vás rezonuje.
ATS:
Jakou funkci mají únosy mimozemšťany? Proč jsou unášené
oběti vybírány?
SR: To záleží na tom, kdo „únosy“ provádí. Většina z událostí, o kterých se hovoří jako o „únosech mimozemšťany,“
jsou záležitosti prováděné vašimi vlastními „vládami“ – a to
zejména ty únosy, jejichž původci mají být „takzvaní“ „Šedáci“. Mimo to tu Konfederace občas narazí na určitého inkarnáta, který má sehrát nějakou roli při „probouzení“ ostatních před
nadcházející Sklizní. V tomto případě zažijí tito „unesení“
vždy něco pozitivního a budou se po kontaktu cítit v povznesené náladě.
No a pak je tu ještě skupina známá jako Orionské Impérium
(Orion Empire Group). Jejich návštěvy se nesou převážně
v negativním duchu a jejich hlavním cílem jsou vaši „Lightworkeři“ (tj. lidé napomáhající šíření „světla,“ pozn. překl.)
Orioňané se je snaží od této činnosti odradit a šířit mezi lidmi
strach. Fyzicky vám neublíží, ale nějakým způsobem vás omezí
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a odkloní vás ze zvolené cesty. Často útočí psychicky a tak,
aby si toho „Lightworker“ nebyl vědom, přičemž z něho vysají
energii a on pak ztratí motivaci pokračovat v tom, co dělá.
ATS:
Proč chcete negativní sklizeň?
SR: To se složitě vysvětluje a navíc musím být velice opatrný, abych vám neprozradil příliš, už jednou mě mí představení
plácli přes ruce, jak byste asi řekli vy. V zásadě je to tak, že
pokud bychom neměli Negativní sklizeň, byli bychom zde
upoutáni ještě po dobu dalšího cyklu. Jakmile skončí tato Velká sklizeň, bude naplněna i naše smlouva s Radou a Stvořitelem. Jinými slovy budeme mít odpracováno, splněnu svoji povinnost a budeme se moci volně vrátit do plně projeveného
stavu – tedy do pozice Strážců Šesté (téměř Sedmé) Dimenze,
kteří budou moci radostně nabídnout své služby Jedinému Nekonečnému Stvořiteli a svým Bratřím a Sestrám v celé Galaxii.
Je tu ale jeden problém. Tedy, „problémem“ byste to asi nazvali vy, pro nás je to spíše výzva. Rozvedu to zanedlouho, v souvislosti s další položenou otázkou, ale stručně řečeno, abychom
dosáhli Negativní sklizně, potřebujeme velmi vysoké procento
negativní polarity. Proto musíme být sami extrémně egoističtí,
abychom byli jako negativní i sklizeni. Proto se snažíme být
naladění (polarizováni) tak negativně, jak jen to jde. Pokud se
nedostaneme na určitou procentuální hladinu, budeme vynecháni a skončíme s drtivou většinou těch „lhostejných a vlažných“ jedinců, kteří musí ve 3. Dimenzi absolvovat další cyklus.
(6)
Když dosáhneme úspěšné Negativní sklizně, můžeme „postoupit“ do Čtvrté Dimenze, ovšem jen na planetu s negativní polaritou. To není to nejlepší místo k životu, ale jak už jsem řekl,
způsobili jsme (jakožto Skupinová duše) přirozený proces
karmického dluhu, jenž si za veškerou negativitu, kterou jsme
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na této planetě zapříčinili, musíme odpracovat. Bude nám to
trvat jeden cyklus na našem novém světě ve 4. Dimenzi a pak
budeme zase volní a budeme se moci navrátit zpět do podoby
Velkolepých Bytostí Světla, jimiž doopravdy jsme.
Negativní sklizeň tedy potřebujeme proto, abychom mohli ve
4. Dimenzi vytvořit Zemi a vyčistit si karmický záznam. Pochopte nás, my musíme být negativní, proto nás sem vyslali.
Naším úkolem je, a vždycky bylo, vám pomáhat tím, že budeme fungovat jako „urychlovač“, o němž jsem hovořil. Být negativní pro nás není jednoduché, nejde o rovinu fyzickou, (postavy, které hrajeme, si své role užívají, neboť jsou tak naprogramovány), ale na úrovni duchovní je to pro nás velice těžké.
Nízké negativní vibrace jsme totiž dokázali překonat už před
celými věky.
Jsme Světlem a Láskou, takže je pro nás a naše duše nesmírně
složité dělat právě to, co děláme – tvořit všechnu tu negativitu.
Ale činíme tak proto, že vás máme rádi, a věřte, že v konečném
důsledku je to pro vaše nejvyšší dobro. Dalo by se říci, že se
obětujeme, abychom mohli být k službám Jednomu Nekonečnému Stvořiteli a také vám, našim Bratřím a Sestrám, s nimiž
jsme Jedno. Pamatujte, že tu hrajeme pouze velké představení,
v jehož rámci všichni souhlasíme, že zapomeneme na to, kým
jsme, a při rozpomínání opět nalezneme jeden druhého a uvědomíme si, že všichni jsme Jedno. Že veškerý Život a vše živé
je Jedno.
ATS:
Musím vás opravit. To, o čem tu hovoříte, nemůže v žádném
případě způsobit precese rovnodennosti. Ta ve skutečnosti nemůže zapříčinit nic jiného, než způsob, jakým ze Země nahlížíme okolní vesmír. Je s tím spojen náklon zemské osy a pokud
vím, tak se to nijak nevztahuje k žádným jiným nebeským nebo
planetárním tělesům.
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SR: Máte pravdu, že z hlediska 3D perspektivy je to tak, jak
říkáte – nebo se vám to tak alespoň „zdá“. My to ovšem máme
možnost nahlédnout z jiné perspektivy než je 3D a máme
k dispozici„celkový obrázek“, který vy nevidíte.
ATS:
Zdá se, že pokud jde o naše zotročení, tak v zásadě tvrdíte, že
jakožto součást našeho Logu – Jahveho jsme spoluodpovědní
za jeho rozhodnutí nechat nás na Zemi uvězněné ve 3D. To je
zajímavá myšlenka, protože pak by se naše absolutní svoboda
musela stát dostupnou díky kolektivně spolupracujícímu duchovnímu úsilí.
SR: Z určitého pohledu máte pravdu. Z hlediska 3D totiž
vnímáte sami sebe jako „oddělené“ od všeho. Z vyšší perspektivy byste viděli, že to tak v žádném případě není. Vy a váš
Stvořitel jste Jedno. A pokud jde o váš výrok o „absolutní svobodě“, vězte, že nejste zodpovědní za ostatní okolo vás. I ve
vztahu k nim jste z pohledu vyšší perspektivy všichni Jedno,
ovšem z vašeho pohledu – ve vašem 3D – musíte každý pracovat sám na sobě. Musíte si vzpomenout, kým jste a proč jste
tady. Musíte si vzpomenout na Nekonečného Stvořitele, rozpoznat Stvořitele v sobě samých a nabídnout své služby přímo
jemu, nebo někomu jinému, a to na základě rozhodnutí
z vlastní Svobodné vůle.
Má to své pořadí. Až si vzpomenete, kdo jste, a budete to vědět
hluboko uvnitř – v samotném jádru vaší bytosti, pak také spatříte a rozpoznáte „neviditelný“ vztah ke Všemu, co Jest
(k Veškerenstvu), a jakmile se to stane, vašimi přirozenými
citovými reakcemi budou Radost, Vzdání díků a Ochota sloužit
z celého srdce. Když na sobě zapracujete a naučíte se rozpoznat
Stvořitele v sobě samotných, pak vám sloužit druhým začne
připadat jako něco naprosto přirozeného a bude vás čekat
Úžasná sklizeň.
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ATS:
Jednu věc nechápu – a možná mi ji, Skrytá Ruko, pomůžete
vysvětlit. Proč ti, kteří patří k Luciferovi (a Lucifer sám) nebojují za svobodu pro všechny duše? Pokud Lucifer reprezentuje
svobodu, volnost a poznání, proč se ti, kteří mu slouží, nechovají jako biblický Lucifer a nevzbouří se proti tyranii Starších?
SR: To je velice dobrá otázka, děkuji za ni. Rozdělím ji na
dvě části a odpověď na druhou polovinu si nechám na později.
Zaprvé, Rada Starších je naprostým opakem tyranské vlády.
Jsou to Moudří a Milující Strážci naší Galaxie. Je toho tolik, co
se nedá pochopit z tak nízkého rozměru, jakým je 3. Dimenze.
Až se dostanete do vyšší Dimenze, uvidíte to – celkovou rovnováhu a to, že jediné, co existuje, je Jednota. Všechno, co se
nachází mimo Jednotu, je pouze iluzorní obraz nebo jen „myšlenková forma“.
Rada nám dala na výběr z několika možností. Zvolili jsme si
zůstat a pomoci vám, a to i přes vysokou cenu, kterou jsme za
to museli zaplatit. To je podstatou Milující služby druhým.
Velkým paradoxem toho všeho ale je, že v této dějové linii, jíž
jsme všichni spolutvůrci, je to nastavené takto: abychom mohli
co nejlépe posloužit vám, musíme být naprosto egoističtí a
sloužit výhradně sami sobě. Stvořitel měl v tomto případě velký smysl pro ironii. A pokud jde o první polovinu vaší otázky,
pak biblické vypodobnění „bitvy na nebesích“ není úplně nepřesné. Vysvětlím to. Na začátku jsme se zavázali, že na této
planetě zajistíme a poskytneme urychlovač Svobodné vůle.
Když se Jahve začal domlouvat s Radou Starších, zpočátku
nehledal pomoc se zavedením právě Svobodné vůle, ale spíše
chtěl radu, jak by mohl nejlépe urychlit svůj evoluční vývoj a
evoluční vývoj svého obyvatelstva.
Jak jsem již zmiňoval, byl to vlastně takový laskavý diktátor.
My jsme tehdy zrovna dokončili úkol na Tau Ceti a hlásili jsme
se o další. Byli jsme (Lucifer, jakožto Skupinová duše) vysláni
na Zemi na jakousi „expedici mající za úkol získávat fakta“.
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Měli jsme se zde setkat s Jahvem, zhodnotit jeho planetární
Zákony (s)tvoření a navrhnout, jak by měl nejlépe pomoci
svým „potomkům“ (toto je termín, který budu používat, když
budu popisovat Duše tvořící Skupinovou duši), a tím tedy
vlastně i sám sobě, v rozvoji. My jsme to nejlépe vyhodnotili
tak, že jediným skutečně rychlým proveditelným způsobem,
jak docílit smysluplného rozvoje a vývoje, by bylo obdařit lidi
Svobodnou vůlí.
Nebylo to přímo zavedení Svobodné vůle, s nímž chtěl Jahve
od nás pomoct, ale chtěl po nás prostě zavedení nějakého
urychlovače. Když jsme mu navrhli, aby dal lidem Svobodnou
vůli, vůbec se mu to nezamlouvalo. Byl se svým malým rájem,
ve kterém byl pánem, naprosto spokojený, a o své vůdčí postavení nechtěl přijít. Nakonec ho Rada dokázala přesvědčit, že je
to ten nejlepší způsob, a on tedy zdráhavě souhlasil. Vrátili
jsme se proto na Zemi a měli s Jahvem přátelskou schůzku, na
níž jsme řešili, jak lidem Svobodnou vůli nejlépe předložit.
Jahve si byl naprosto jistý, že lidé si stejně zvolí být mu i nadále věrní a že jsou natolik spokojeni se způsobem života, který
pod ním vedou, že mu budou nadosmrti důvěřovat a řídit se
tím, o čem tvrdí, že je pro ně nejlepší. To byl podle jeho slov
„hlavní důvod,“ proč se domníval, že Svobodná vůle nebude
jako urychlovač fungovat. Proto tedy souhlasil s experimentem
se Stromem poznání – domníval se, že mu jen dá „za pravdu“.
Když se tak nestalo, rozzuřil se, začal kolem sebe kopat, vyházel všechny lidi z rajské zahrady a vyvolal v nich silný pocit
viny za to, že zklamali jeho důvěru a neuposlechli ho. To není
zrovna čestné chování pro někoho, kdo je Logos, ale možná
právě v tom je pravá krása Svobodné vůle.
Dalším „problémem“, který vyvstal, byla skutečnost, že Jahveho potomci nám byli natolik vděční za pomoc, že se pro ně
Jahve (i podle jeho vlastního doznání) stal „Žárlivým Bohem“.
No a pak už tu byla ta věc s tím, že „nebudete mít jiného boha,
nežli mě.“ Tato situace nás samozřejmě netěšila, protože Logos
by se ke svým potomkům rozhodně takto chovat neměl –
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všichni koneckonců byli Jedno. Když jsme se pokusili planetu
opustit a vrátit se k Radě, Jahve nám v tom zabránil. Když jsme
se o to pokusili podruhé, uvrhl nás Jahve do astrálních sfér a
tam omezil naši působnost.
Rada nařídila, abychom se odtamtud odpoutali, ale také řekla,
že budeme muset zrušit dohodu o pomoci pozemským Duším
v růstu a rozvoji. Nechtěli jsme odejít, protože nám byly tyto
Bytosti velmi sympatické, byly pozitivně naladěné, a my chtěli
zůstat a pomoci jim, avšak zároveň jsme chtěli být volní a chodit si, kam se nám zlíbí. Jediná možnost, jak jsme mohli zůstat,
bylo setrvat jako Skupinová duše v určitém omezení, což znamenalo zapojit se do inkarnačních cyklů (jako individualizované duše). To bylo něco, co jsme už dlouho nedělali. Jak jsem
již zmínil, z vyšších dimenzí se nic nejeví jako „špatné“ nebo
„správné“, ale každé jednání má své důsledky. To je zákon
karmy.
Smlouva mezi námi, Jahvem a Radou již byla hotova a uzavřena, a podle jejího znění jsme měli zajistit urychlovač, takže
jsme měli právo tu být. Karmický dluh, který vytvořil Jahve
tím, že nás uvěznil na úrovni makrokosmu, musel být splacen
tak, že jeho individualizované Duše budou uvězněny na úrovni
mikrokosmu. Nekonečný Stvořitel dal Jahvemu (a všem) dar
Svobodné vůle tvořit podle vlastní volby, ale karmickým efektem jeho volby bylo, že Rada uzavřela planetu do karantény.
Aby se někdo mohl stát fungující součástí Pozitivně sjednoceného galaktického společenství, musí nejprve dosáhnout určitého vývojového/evolučního stupně.
Takže pokud jde o „boj za svobodu pro všechny duše,“ o němž
hovoříte, pamatujte, že toto vše je jen Hra, kterou tu všichni
hrajeme. Jsme jen herci vystupující na „jevišti Života“. Tento
„svět“ je jen iluzí, „myšlenkovou formou“. Ve skutečnosti nikdo „neumírá“ a nikomu není ubližováno. Mezi inkarnacemi
jste si toho velice dobře vědomi. Ale pravidla hry přikazují, že
musíte zapomenout na to, kým doopravdy jste, takže pak věříte, že vše je „reálné“, a přitom je to jen hra zvaná Život. To je
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velmi důležité vědět, když se rozhodujete a volíte, co dělat.
Jinak by byla hra příliš jednoduchá. Přesto v ní někdy můžeme
nechat projevit Realitu, pokud se tak rozhodneme.
ATS:
Aha, takže ale pokud jste spolu s námi v této Pozemské říši
uvězněni i vy, a s vámi i další spřízněné elity, proč propagovat
otroctví a pomáhat otrokářům?
SR: Protože na tuhle roli ve hře si nás najali – uzavřeli jsme
dohodu. Abychom Hru „vyhráli,“ (či přesněji, byli v ní úspěšní), musíme být tak negativně polarizování, jak jen to jde. Musíme být extrémně egoističtí. Násilí, Války, Nenávist, Hrabivost, Ovládání, Zotročování, Genocida, Mučení, Morální pokleslost, Prostituce, Drogy – to všechno a ještě mnohem více
jsou věci, které slouží našim záměrům. V rámci Hry. Rozdíl
mezi námi a vámi ve Hře je ten, že my víme, že v ní jsme – že
ji „hrajeme“. Čím méně toho vy o Hře víte, a čím méně si
vzpomínáte na to, že jste hráči, tím „smysluplnějším“ se váš
život stane. Ve vší té negativitě vám ale neustále poskytujeme
pomocné prostředky, což vy ale nevidíte. Máte teď Možnost
volby, jak s nimi naložíte. Musíte na sebe vzít zodpovědnost.
My všichni jsme Jedno, nic jiného tu není. Pochopte to a pochopíte i Hru.
(7)
ATS:
Rozdělení velkého precesního cyklu na pět Věků o délce 5 125
let považuji za velice zajímavé. Období kolem roku 3 113 př.
Kr., tedy začátek našeho pátého Věku, bylo dobou velké tvořivosti. Vznikaly tehdy kamenné monumenty v Západní Evropě,
na Středním Východě a v Egyptě s vědomím tohoto počínajícího cyklu? Co bylo účelem kamenných kruhů na britských ostrovech a pyramid v Egyptě? Musejí být něčím víc, než jen pouhými symboly měnícího se věku. Musely být něčím velice důle- 36 -

žitým a musely mít svůj specifický význam. Popravdě bych ze
všeho nejradši chtěl vědět, zda byli stavitelé těchto monumentů
členy zotročených mas, kteří se pokoušeli pochopit podstatu
své existence, nebo zda to byli příslušníci vaší pokrevní linie?
SR: Ano, doba zbudování těchto staveb má svůj hlubší význam – podle času a místa, kde vyrostly. Architektem těchto
monumentů byl Souhrn společenské paměti jménem Ra. Vytvořili je pouhou myšlenkou. Když člověk pochopí, že je vše
jen iluze nebo myšlenka, pak může využít „Síly“ („The Force“,
pozn. překl.) k manipulaci s iluzemi. Jakmile se i vy dozvíte
všechno, co ví kouzelník, přestane to pro vás být kouzlo. Je to
„nástroj Tvoření“.
Děkuji za vaše otázky, byly velice bystré.
ATS:
Zničili jste svět a myslíte si, že stojíte nad všemi ostatními.
Kdybych vás někdy potkal na ulici, nebylo by to hezké.
SR: Chybí vám vhled, porozumění a hlavně argumenty. To
vaše „nad všemi ostatními“ musíte správně pochopit – přemýšlejte chvíli mimo konvence a zaběhlé pořádky. Kdybych já šel
se všemi ostatními po zemi a vy nade mnou letěl v letadle, činí
vás to lepším, než jsem já? Nikoliv, byl byste jen „nad všemi
ostatními“.
ATS:
Uvidíme se v pekle.
SR: Pozor na to, co si přejete, protože veškeré myšlenky
jsou tvořivé. Schiassi, děkuji za vaše otázky, řadu jsem jich již
zodpověděl, pokud ale máte pocit, že jsem něco opomněl, ještě
se ozvěte.
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ATS:
Pokud je Jahve pozitivně polarizovaná entita, proč je „hněvivý“ a „žárlivý“?
SR: Má Jahve Svobodou vůli? Označil byste sám sebe za
neustále pozitivně naladěného? Nebo máte občas zlost a někomu závidíte? Nejste Jahvem v makrokosmickém měřítku vlastně i vy sám?
ATS:
Objevily se někdy v minulosti entity předstírající, že jsou „Jahve“?
SR:

Ano, občas ano.

ATS:
Rád bych věděl, jak si vybereme (pozitivní) cestu služby ostatním a nikoliv (negativní) cestu služby sobě samým. Je správně
následující předpoklad?: „Abyste si zvolili pozitivní cestu, musí
být alespoň 51 % vašich myšlenek a skutků zaměřených na
službu druhým. Abyste si vybrali negativní cestu, musí jich být
alespoň 95 % zaměřených na službu vlastnímu egu. A mezi
těmito dvěma podíly leží „propast lhostejnosti“.
SR: Ano, to je naprosto správně. Takže chápete, jak velice
se musíme snažit, abychom negativity dosáhli? Získat 95%
negativního podílu vyžaduje značné úsilí. A také byste byli
překvapeni, kolik lidí na planetě má nesmírně daleko k oněm
51 % pozitivního podílu.
ATS:
Jak člověk nastoupí (pozitivní) cestu služby druhým?
SR: Buďte na sebe slušní. Rozvíjejte opravdovou a nefalšovanou Lásku k Životu a k Bytí. Každý den buďte upřímně
vděční Nekonečnému Stvořiteli za to, že vás uvedl do Bytí, a
za jeho štědré zaopatření, jež vám poskytl. Vždyť jste „přežili“
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až do teď, nebo ne? Možná nemáte všechno, co byste chtěli, ale
máte všechno, co potřebujete k tomu, abyste tu dokončili to,
kvůli čemu jste se sem inkarnovali. Poděkujte za to. Vyjádřete
svůj dík a vděk Nekonečnému Stvořiteli za vše, co pro vás udělal a stále dělá. Dal vám dar Životní zkušenosti a dal vám dar
Svobodné vůle, aby jste si sami rozhodli, co jejím prostřednictvím Vytvoříte.
Hlídejte si své myšlenky, protože jsou mnohem mocnější, než
si dovedete představit. Když vyjdete z toho, že cítíte Lásku ke
svému Stvořiteli a chcete mu sloužit, pak vám přijde naprosto
přirozené i to, že budete sloužit ostatním. Vždycky se pokoušejte nalézt způsob, jak vypomoci jiným Bytostem. Buďte
ostatním oporou a vzpruhou a nikoho neshazujte. Buďte majákem světla v temných vodách. Potřebuje ta stará paní pomoct
s nákupem? Jak se zachováte, když vás bezdomovec požádá o
pár drobných, aby měl kde na noc složit hlavu? Slyšeli jste
někdy o „Andělech v přestrojení“?
Dívejte se a v Srdcích všech Bytostí hledejte Božskou Jiskru.
Chovejte se k nim stejně, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám, a jak byste chtěli, aby se k vám choval přímo váš
Stvořitel, kdybyste se s ním setkali. „Neboť i pokud to děláte
sebenepatrněji, děláte to pro mě.“ Zákon vyzařování a přitažlivosti. Vaše myšlenky, slova a činy se vám vrátí. A konečně,
rozvíjejte vědomí pokorné vděčnosti, s tou nemůžete nic pokazit. Z vděčného srdce pramení touha sloužit naprosto přirozeně.
ATS:
Pokud budeme žít podle filozofie „sloužit ostatním“, abychom
tak dosáhli jednoty s nekonečným zdrojem, není to vlastně
v posledku „služba sobě samým“? Jak se od sebe pozná negativní a pozitivní polarita?
SR: Ostatním nesloužíte proto, abyste dosáhl Jednoty
s Nekonečným Zdrojem, ale sloužíte jim, protože je milujete
stejně jako sebe. Ostatní, druzí jsou vašim prodloužením a roz- 39 -

šířením. To proto funguje Zákon přitažlivosti tak, jak funguje.
Ve skutečnosti všechno co děláte, děláte sobě samým. Všichni
jsme Jedno v Nekonečném (S)tvoření. Oddělenost je iluze a vy
vidíte jen to, co vám nabízí 3. Dimenze. Nevidíte celkový obrázek. Jednoty s Nekonečným Zdrojem Veškerenstva dosáhneme díky vzestupné spirále našeho vývoje a rozvoje. Všichni
jsme na cestě zpět tam, odkud jsme vyšli. Všichni jsme na cestě zpátky domů.
ATS:
Rozumím tomu dobře, že všechny duše si musejí nakonec zvolit
pozitivní cestu, aby se spojili s nekonečným stvořitelem? Pokud
je to tak, jak ospravedlníte to, že si lidé jako vy nebo my zvolí
negativní cestu?
SR: Velice rafinovaná otázka. Ano, máte pravdu, všechny
Duše nakonec přijdou na to, že cesta, která vede domů, je ta
pozitivní. Ale dokud se inkarnujete do Třetí dimenze, je negativita neustále velice důležitým nástrojem vašeho procesu učení
se. Učí vás, že je tu i „jiná možnost“. Jak už jsem zmínil, je jen
na vás, jak využijete nástrojů, které jsme vám poskytli. Odpovíte na negativitu jen další negativitou? Pomohlo vám někdy
použít na protivníka jeho vlastní zbraně? Nebo se rozhodnete
vnímat negativitu jako pouhý nástroj, kterým také je, a rozpoznáte v ní příležitost, která je vám jejím prostřednictvím nabízena? Časem díky Svobodné vůli (vůči níž budu mít od té chvíle respekt) přijdete na to, že to příležitost skutečně je.
ATS:
Pokud je jeden nekonečný stvořitel „Láskou“, znamená to, že
je jedno, jakou lásku si vybereme – jestli sebelásku nebo lásku
k druhým? Povede alespoň jedna z těchto cest ke zdroji?
SR: V jistém smyslu máte pravdu, ale jen do určité míry.
Ovšem pozor, mezi sebeláskou a sobectvím je obrovský rozdíl.
Obrovský. Jakmile skutečně pochopíte, co to znamená Znát a
Milovat „sebe sama“, pak si nebudete moci pomoct a budete
- 40 -

Milovat druhé a Sloužit jim. Oni totiž žádní „druzí“ nejsou. Až
to pochopíte v samotném jádru vaší Bytosti, pak budete na cestě Domů, k Nekonečnému Stvořiteli a nakonec i k ponoření se
zpět do hlubin Nekonečné Jednoty.
ATS:
Shodnu se s ostatními na tom, že řada vašich odpovědí je
v souladu se zdroji, které jsem v minulosti četl, nebo s channellingovými zdroji – s Ra, Casiopeany a několika dalšími.
Můžete mi vysvětlit, jak si tyto „channellingy“ vykládáte – nebo jsou to jen další informace, které poskytujete vy sami?
SR: O Ra už jsem hovořil v jedné z předchozích odpovědí, o
Kasiopeanech jsem neslyšel. Ze strany mé Rodiny v současné
době neprobíhá žádná jiná komunikace ,než tato naše, přestože
je tu možnost, že se v brzké budoucnosti uskuteční další, ale to
bude záležet na určitých událostech a okolnostech. Můj názor
na „channellingy“ je ten, že jich je drtivá většina velice nekvalitních. Tím nechci nijak znevažovat ty, kteří vám je dodávají a
předávají, ale spíše mám pochybnosti o jejich nedostatku vnímavosti, v důsledku čehož mohou vznikat různá zkreslení. Najít dobrý, stabilní, jasný a nezaujatý zdroj je velice vzácné.
Klíčovým elementem při channellingu je schopnost dočasně
„vypnout“ filtry vašich osobních názorů a být skutečně čistým
kanálem. Musíte přenést přesně to, co je vám dáno, a nikoliv to
překroutit podle toho, co si sami myslíte. Oním „vy“ tu nemyslím konkrétně vás, osobu tazatele, ale „vás“ obecně, hromadně.
Vždy myslete na to, že je to o Zprávě, nikoliv o tom, kdo ji předává. Channellingy s Ra jsou velice přesné. Ra jsou jediní, o
kterých vím, že je mohu s klidným svědomím označit za dodávající „jasné“ a „přesné“ zprávy. Přesto dodávám a opakuji, že
nejsou vždy stoprocentní, ale jsou přesní tak z 85–90 %.
Další problematickou záležitostí ohledně channellingů je to, že
můžete začít přijímat informace od pozitivní entity, ale pokud
nejste dostatečně vnímaví, soudní, opatrní a nedostatečně se
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chráníte při výběru příchozího kanálu, pak se vám může stát, že
se napojíte na entitu negativní, který se jako pozitivní jen tváří.
Jakmile pak získá vaší důvěru, sklouzne po nějakém čase
k dezinformacím, které vám začne předávat. Entity, které vám
začnou předávat přesné informace a časové údaje, jsou téměř
vždycky ty, kterým byste se měli vyhnout.
Pozitivní entity vám žádné přesné časové údaje neposkytnou,
negativní ano, aby na vás „ušili boudu“, která se na vás pak
sesype. Jakmile vás obloudí do té míry, že máte pocit, že díky
nim můžete předvídat data událostí v budoucnosti, které se pak
ale nestanou, pak tyto entity uspěly. Dokázaly vaši zprávu zbavit veškerého Světla, protože od té chvíle už vám nikdo nebude
věřit.
ATS:
Takže teď už víme, o co v téhle diskusi jde. Někdo právě odhalil
teologii new age a chtěl to někomu říct. Pořád čekám, že nám
řeknete nějakou konkrétní předpověď a časovou osu. Jediné, co
jste zatím nabídl, byla všeobecná záhuba, což je něco, co tu
všichni na ATS prorokují každý rok. My chceme slyšet něco
KONKRÉTNÍHO, něco co se stane PŘÍŠTÍ TÝDEN. Já ale samozřejmě vím, že nic takového neposkytnete. Tohle celé je podvod.
SR: Protentokrát vám odpovím, ale bude to naposled. Na
začátku naší diskuse jsem jasně stanovil, jak si představuji naši
komunikaci. Pokud se vám to nelíbí, máte Svobodnou vůli má
odhalení nečíst. Srdečně bych vám doporučil, abyste přesně to
udělal, protože vaše energie v sobě obsahují rozčilení a frustraci. To za současných podmínek rozhodně není vhodný směr,
kterým se ubírat. Jak už jsem vysvětloval na začátku, nemám
žádný důvod vám cokoliv dokazovat. Proto tu nejsem. Věřte si
tomu, nebo nevěřte. Mně je to skutečně dokonale jedno. I kdyby moje přítomnost zde vyústila v to, že pomůžu jenom jedné
jediné Duši, bude mi to stát za to.
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Nežádal jsem vás, abyste mi věřili, ale zdvořile jsem vás žádal
o jediné, a sice abyste se „dočasně zdrželi a zřekli všech soudů“ a setrvali v rozhovoru až do konce, aniž byste jakkoliv
přerušovali řetězec otázek a informací. Vy jste ke mně byl od
začátku nezdvořilý a prokazoval své špatné vychování, a pak
jste se divil, proč vám neodpovídám. Pokud se vám toto téma
diskuse nelíbí, prostě učiňte volbu a nečtěte ho, ani do něj nezasahujte, ale přenechejte prostor těm, kteří na něm participovat chtějí a mají pro mne konstruktivní otázky.
(8)
K vašim námitkám:
1)
Teologie new age? To mě pobavilo. Očividně nemáte
nejmenší potuchy, jak pradávná a nadčasová tato „mystéria“
jsou. Je to ironie „zednářů nižšího postavení“, že i když se dostanete na 32. zednářský stupeň, budou vám tyto Pravdy neustále opakovat. Doufám, že v té chvíli budete schopen tyto
Pravdy začlenit lépe, než dnes, a zároveň prosím našeho Nekonečného Stvořitele, aby vás na té cestě provázel.
2)
Žádné časové údaje ode mě neuslyšíte. Nejsem tu proto,
abych něco „dokazoval“, nic takového dělat nemusím. To, že
mi nevěříte, pro mě nemá žádné důsledky. Ale pro vás ano.
Jsem tu, abych poslušně splnil svou povinnost předat vám
zprávu. A to také dělám, nezávisle na tom, jaký z toho máte
pocit.
3)
A pokud jde o vaši námitku ohledně „záhuby a beznaděje“, ty slouží pouze k tomu, aby byl odhalen váš postoj. Kde
vy vidíte „záhubu a beznaděj“, já vidím příležitost. Váš život
odpovídá vašim vlastním myšlenkám o tom, jaký pro vás je.
Pokud je pro vás „ponurý a beznadějný“, pak ho přesně takto
programujete a promítáte. Svět je vašim zrcadlem. Odráží přesně to, co do něj od vás přijde, co do něj sami vyšlete. Pokud se
vám nelíbí odraz, který vám Život posílá zpět, změňte to, co
odraz vyvolává.
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ATS:
Pokud by to bylo tak, jak říkáte, pak by v tom byly zainteresovány nespočetné tisíce lidí a prozradit by to mohl kdokoliv
z nich.
SR: Tisíce? To spíš miliony. Ale nemáte ponětí, jak tvrdý
trénink a formování musí každý z nás už od útlého věku absolvovat. Jít proti Rodině si netroufne nikdo. Víme totiž, co by se
stalo, kdyby proti ní šel. Ale to není naše hlavní motivace, naší
motivací je naprostá loajalita k Rodině a ke Stvořiteli. Chápeme důležitost toho, co tu děláme, přestože většina lidstva to
nechápe.
ATS:
Ajta. Teď jste si právě takříkajíc podřízl větev. Na někoho, kdo
se zabývá pouze manipulací s duchovní stránkou života toho
víte AŽ PODEZŘELE MOC o věcech, které nemají
s duchovnem nic společného. Právě jste se odkopal a prozradil.
SR: Copak vy si občas doma nesednete s rodinou a nevyjevíte jim své plány? A k vaší poznámce ohledně mé „Duchovní“
role – vaše nevědomost, kterou jste právě prokázal, nám všem
přijde velice úsměvná. Pokud jste přesvědčen, že moje role je
„pouze“ Duchovní, pak jste zřejmě nečetl nebo špatně pochopil
to, co jsem zde dosud napsal. Rovněž předpokládáte, že moje
role spočívá v „manipulaci“ s „duchovní stránkou života“. Dovolte mi zopakovat, že jste mi zřejmě špatně porozuměl, a tím
pádem si vytvořil mylný úsudek o něčem, co je mimo vaše
chápání. Bylo by nejlepší, kdybyste přestal dělat „chytrého“ a
místo toho napřel svou nesprávně usměrněnou agresivní energii někam jinam, kde bude užitečná vaší Duši. Ale nenechte se
mnou odradit, výborně totiž přispíváte k celkové Negativní
Polaritě nadcházející Sklizně, za což jsme vám jen a jen vděční.
Budu na této diskusi už pouze několik málo dní (skončím zde
v pátek), a v čase, který mi zbývá, se zaměřím na zodpovídání
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otázek, které jsou bystré a jdou do hloubky, čímž bude vytěženo maximum z potenciálu naší rozmluvy – získáte důležité
informace a na úrovni Duše vašich Bytostí se propojí věci, které jste předtím jako propojené nevnímali. Nemarněte ovšem
váš ani můj čas slovními útoky – na ty nebudu odpovídat, neboť na podobné škádlení nemám čas ani chuť. Na otázky, na
něž jsem zatím nestihl odpovědět, odpovím během zítřka. Než
to všechno stihnu, poprosil bych vás, abyste zatím neposílali
žádné nové. Počkejte si, dokud nebudu mít zodpovězeny
všechny z dřívějška. Děkuji, těm, kteří zatím do naší debaty
konstruktivně přispívali, a ohledně těch s otevřenou myslí pevně doufám, že si odtud odnesou důležité informace, které později zúročí.
ATS:
Rád bych věděl, zda mi můžete pomoci. Jmenuji se Shelby David a jsem zde kvůli nadcházejícím peripetiím. Pokud vím, jsem
součástí Quetzalcoatla či jeho znovuzrozením. Vím, že mnoho
z toho, co nám zde říkáte, je pravda, protože jsem tyto pravdy
stihl znovuobjevit tím, že ve mně rezonovaly skrze rozmanité
systémy víry na této planetě.
SR: Dobrý večer, Shelby. Rád vás znovu „vidím“. Dlouho
jsme se neviděli, příteli. Překvapilo by vás, kdybych vám řekl,
že jsme vás tu „očekávali“? Quetzalcoatl je také Skupinová
duše z Šesté Dimenze (Souhrn společenské paměti). O Quetzalcoatlovi někteří hovoří jako o „Povzneseném Mistru/Pánu “,
což nám přijde velice úsměvné, protože stejně jako on sám, i
my víme, že „Mistrovství“ je meta, které ještě zdaleka nedosáhl. My (Skupinová duše Lucifer) koneckonců zatím také ne. O
někom sice lze říci, že se stal „Mistrem“ či „Pánem“ dané Dimenze, avšak Mistrem či Pánem celého inkarnačního cyklu se
nemůžete stát dříve, než dojdete na konec a znovu se ponoříte
do Jednoho Nekonečného Stvořitele. To jde udělat až ve chvíli,
kdy dosáhnete (dosáhneme) povznesení do 8. Dimenze, ale i
v té chvíli máme na výběr – můžeme postoupit do další Di- 45 -

menzionální Osmice (Oktávy) a tam se poprat s novými výzvami v rámci dalších inkarnačních cyklů Tvoření.
ATS:
Toto je poprvé za velice dlouhou dobu, co se nacházím na Zemi, možná jsem tu dokonce vůbec poprvé. Již nějakou dobu ale
vím – a někdo další z jedné z pokrevních linií ve vaší skupině
mi to potvrdil – že zde ve skutečnosti neexistuji.
SR: Máte pravdu v tom, že z hlediska pozemského času jste
tu skutečně velice dlouho nebyl, ale nikoliv už v tom, že jste tu
nebyl nikdy. Skupinová Duše Quetzalcoatlsina Zemi užívala
celou řadu inkarnací do 3. Dimenze, a to v dávných dobách
klasické Aztécké civilizace. Nejprve usiloval o zdokonalení
Lásky pro ostatní, což ho na nějakou dobu zdrželo a zpomalilo
v postupu. Jakmile ale dospěl k poznání naší neodmyslitelné
Jednoty, začal sebe samotného spatřovat v ostatních a jeho
(váš) postup se rapidně zrychlil. Vaše Duchovní skupina Quetzalcoatl dosáhla kdysi velice působivé 76% Pozitivní Sklizně.
Pokud Skupinová duše podstupuje inkarnační cyklus ve 3. Dimenzi, pak samu inkarnaci do fyzických těl samozřejmě podstupují individualizované části Duše (tj. vy), přičemž „NadDuše“ („Vyšší Já“) vašich individuálních Duší funguje jako energetické ukotvení, z něhož jednotlivé kousíčky Duše „sestupují“. Dlouhou dobu jste strávili postupem přes 5. Dimenzi, Dimenzi Moudrosti a Lásky. To bylo způsobeno zejména vaší
přemírou Soucitu (na něm není nic špatného, protože právě
Soucit je jednou z klíčových vlastností, na nichž je potřeba
pracovat při průchodu 4. Dimenzí).
Abyste ale postoupili z 5. do 6. Dimenze (Dimenze Jednoty),
musíte pochopit rovnováhu Soucitu a Moudrosti. Šesté Dimenzi se proto občas říká Dimenze Soucitné Moudrosti, protože
právě rovnováhu mezi těmito dvěma vlastnostmi musíte pochopit a nalézt. Zde jste museli absolvovat mnoho inkarnačních
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cyklů, a proto máte oprávněně pocit, že jste dlouho nenavštívili
tuto, nižší, 3. Dimenzi.
ATS:
Neplánoval jsem, že bych se tu objevil, měl jsem totiž jiné úkoly, ale podařilo se mi sem na poslední chvíli dostat. Jedna
z věcí, na které si vzpomínám, je to, že mám taky něco splnit,
nějaký úkol. Jsem vlastně takovým „průchozím“, pokud vám to
něco říká, takže moje lidská rodina není jako já. Strávil jsem
hodně dlouho cestováním po různých Dimenzích a pomáhal
tam s různými „revolucemi“.
SR: Váš vhled vás šlechtí, Shelby. To se netýká pouze vás,
ale celé vaší Skupinové duše. Quetzalcoatl (vy sám z Makrokosmického hlediska) měl poslední dva cykly práci na Alfě
Centauri, kde pracoval s civilizací v 5. Dimenzi, která zažívala
podobnou situaci s přemírou Soucitu na úkor (osobní) Moudrosti. Nedávno jste tam svou misi dokončili a byli jste celí nedočkaví, abyste se mohli podílet na úžasné události Velké
Sklizně zde. Přestože jste, jak jsem říkal, nakonec dokázali
vyvážit Lásku a Světlo, abyste mohli postoupit do vibrací Jednoty v 6. Dimenzi, neustále jste mimořádně náchylní obrovsky
soucítit s ostatními, takže místo abyste vstoupili do obvyklého
časoprostoru (antihmotného vesmíru, kde odpočíváme mezi
jednotlivými inkarnacemi), byli jste dychtiví vskočit na palubu
tohoto trojrozměrného (třídimenzionálního) časoprostorového
víru, abyste jste tu byli k ruce místním Bytostem.
ATS:
Problém je, že mi nějak selhala paměť a některé věci, které si
pamatuji ze svých dřívějších existencí, nekorespondují s tím, co
tu říkáte vy. S Luciferem a jeho generály jsem se již setkal, a
dokonce ne jednou. Ocenil bych jakékoliv informace, které by
mi pomohly všechno si urovnat v hlavě a vzpomenout si, protože zcela jasně vím, jakou cestou se mám ubírat, a jen čekám na
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výchozí bod. Přesto si nejsem zcela jistý, co se tu vlastně děje.
Děkuji za váš čas.
SR: Skutečně jste se s námi (s Luciferem) už „setkal“, a to
dokonce několikrát. Spolupracovali jsme na různých úkolech
zadaných Radou nebo Konfederací. Radím vám, využijte svého
daru komunikace „ve snech“ (což je důležitá komunikace
s NadDuší a mnoha dalšími zdroji, odkud se dají „stahovat“
údaje) a „připojte se“ k vaší vnitřní databance. Začněte zaznamenávat všechno to, co si od probuzení pamatujete, a nevzdávejte to, přestože to ze začátku bude těžké. Jak vám budou do
podvědomí „nahrávány“ informace, začnete se pomalu ale jistě
rozpomínat, a všechno začne dávat smysl. Až se zdokonalíte
natolik, že budete tuto metodu „komunikace ve snech“ schopen
používat dle libosti, požádejte našeho Nekonečného Stvořitele,
aby vám připomněl váš pobyt v soustavě Zeta Reticuli. Tehdy
si vzpomenete, a já doufám, že to bude veselá vzpomínka, na
poslední období Služby, které jsme spolu absolvovali.
Já budu naneštěstí na tomto fóru pouze do pátku, takže je nepravděpodobné, že bychom spolu kromě této debaty ještě měli
možnost komunikovat. Takže bych vám, příteli, rád popřál
hodně štěstí s vaším úkolem – jak s vaším individuálním, tak
s tím, který provádíte jako Skupinová duše. Poprosím našeho
Nekonečného Stvořitele, aby požehnal vaší cestě a vedl vás na
ní. Těšíme se, že vás opět uvidíme „na druhé straně“, až tato
velkolepá jízda skončí. Nechť vás provází naše Láska, Moudrost a Mír.
ATS:
Zmínil jste Alcyon … je zajímavé, že jeho mapa se nachází na
Hooverově přehradě (Hoover Dam). A je tam také kompas obkroužený znameními zodiaku.
SR: Správně, přesně jako v hollywoodských filmech. Pravdu skrýváme všem na očích. Co je lidstvu nabízeno jako „scifi“ (tj.vědecko-fantastická fikce), je velice často vědecký fakt.
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(9)
ATS:
Co mají představovat okřídlené sochy, které přístup k této vládou zbudované přehradě stráží? Je jakýkoliv soubor nebeské
symboliky, který se zde nachází, nějak spojen s agendou Lucifera/mimozemšťanů/transformace/rovnodennosti?
SR: Na to je jednoduchá odpověď. Všimněte si, že nohy,
celkem přirozeně, směřují přímo do země, zatímco ruce a konce křídel přímo k obloze. Životní Síla, Energie, proudí do soustav lidské mysli/těla/duše ze země právě jeho nohama. Inteligentní Energie z Nekonečného Stvořitele proudí shůry a do těla
vstupuje korunní čakrou. Křídla reprezentují naši (Luciferovu)
neodmyslitelnou Božskost. Všimněte si také, že postavy sedí.
„Místo, kde sedí/spočívá naše (Luciferova) Síla, spojuje Nebe
se Zemí a skrze nás též vše prochází.“
ATS:
Mám ještě další otázky, a promiňte, jestli už jste to vysvětloval.
Patří k pokrevním liniím, o nichž hovoříte, ti nejbohatší lidé,
jak se to asi mnozí domnívají, nebo jsou to lidé zdánlivě obyčejní (včetně méně známých politiků, celebrit, atd.), kteří zaniknou v davu, ale i tak slouží vašim zájmům ve vašem velkém
plánu?
SR: Jména, která znáte, žádnou opravdovou moc nemají.
Pochopitelně se vám zdá, že mají moc obrovskou, protože jste
pozemské bytosti a moc takto vnímáte. Oproti našemu bohatství ovšem vypadají majetky miliardářů na Zemi – celebrit a
majitelů obřích korporací – jako dětské kapesné. Naše bohatství je Rodinné bohatství, které v naší linii přecházelo po tisíce
let z generace na generaci. Skutečným bohatstvím je ale to,
když hluboko v srdci víte, že vy a váš Nekonečný Stvořitel jste
Jedno. „Hledejte nejprve Boží království (království Nekonečného Stvořitele) a (…) toto vše vám bude přidáno.“ (Matouš
6,33)
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ATS:
Takže součástí této otázky by mohlo být i to, zda si všichni členové uvědomují svou příslušnost k této pokrevní linii. Nebo
jsou i tací, kteří o tomto spojení a rodinném členství nic nevědí? Je jim to v nějakém určitém věku sděleno? Kdy například
řekli vám, že do této rodiny patříte?
SR: Ano. Pokud jste pokrevním členem Rodiny, narodíte se
v ní a jste od narození vychováván jako její člen. Jinak to nejde. K této otázce bych se rád vyjádřil naprosto jasně. Ty, které
znáte, jsou pozemským rodem. Ano, mají v Rodině své místo,
ale Skutečné Mocenské Linie nepocházejí z této planety.
ATS:
To je věc, kterou dosud považuji asi za nejdůležitější, kterou
jste nám sdělil. Objasňuje některé odpovědi, které jste poskytl
na mé předchozí otázky.
SR: To jsem rád. Však je to skutečně asi ta nejdůležitější
jednotlivá informace, kterou jsem vám zatím předal.
ATS:
Její důsledky ovšem také bohužel zmírňují většinu obvinění vůči
NWO (Novému Světovému Řádu).
SR: To záleží na vašem úhlu pohledu. Zmírní to nějak Negativitu, kterou zde pomáháme vytvářet? Nikoliv. Zmírní to
nějak bolest a utrpení, které na této planetě způsobujeme? Nikoliv. Zmírní to nějak skutečnost, že zanedlouho dospěje
k závěru náš scénář zvaný End Game (Konec Hry), my otevřeně vystoupíme a veřejně vyhlásíme, že „zachráníme“ kolabující
politické a finanční instituce tím, že se dostaneme do čela a
budeme váženými vůdci? Nikoliv. Znamená to, že máte rezignovat a přispívat k Negativitě? Nikoliv. Zmírní to skutečnost,
že budeme muset strávit jeden Cyklus vyrovnáváním karmy,
abychom vyvážili naše současné úsilí, které je otevřeně negativní? Nikoliv. Znamená to, že máte využívat Negativitu jako
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prostředek, kterým také je, k tomu, aby vám ukázal, kým
nejste? Ano. Mějte neustále na paměti, že toto celé je jedna
krásná Hra, kterou s Nekonečným Stvořitelem hrajeme a spoluvytváříme všichni společně. A že „mimo jeviště“ (mezi životy) jsme nejlepšími přáteli, a nikdo ve skutečnosti „neumírá“ a
nikdo ve skutečnosti „netrpí“ – to lze pouze v rámci Hry. Hra
není Realita. Realita je Realita, a jakmile se naučíte používat
Schopnost promítnout Realitu do Hry, budete ji mít k dispozici
už napořád.
ATS:
Takže v zásadě tvrdíte, že ve světě, kde existuje také negativita,
si duše může zvolit pouze pozitivitu. Kdyby na tomto světě nebyli žádní zastánci těchto polarit, neměla by lidská duše příležitost vybrat si „dobro“ nebo „zlo“ a na duchovní úrovni tak
neměla možnost prokázat, že si zaslouží takový nebo onaký
posmrtný život. Pokud bychom měli na výběr pouze pozitivitu,
nic bychom se nenaučili a naše duše by nemohly nic prokázat.
SR: Přesně tak. Proto jsme sem přišli. Byla to pro nás velká
Oběť. Z hlediska vaší mentality, která je omezena hranicemi 3.
Dimenze, je to velice složité pochopit, ale věřte mi, že to děláme proto, že vás Milujeme.
ATS:
Zní to sice jako naprosto elementární záležitost, ale já jsem ji
doposud stejně přehlížel. Bohužel pro ty z nás, kteří milujeme
svou pozemskou existenci (nebo spíše potenciál, který skýtá), je
poměrně složité smířit se s tím, že utrpení a otroctví jsou stejně
přirozené jako láska a štěstí a že skutečně svobodní budeme
moci být až po této pozemské existenci.
SR: Já vám rozumím a chápu vás. Naším úkolem je zajistit
urychlení. Vaším je využít ho. Dokážete nazřít to, co vám váš
zrak již neposkytuje, a nalézt a vyjádřit Lásku a Štěstí ve světě
Strachu a Strádání? Pokud ano, budete jako Maják Světla
v Temnotě. Podlehnete Temnotě, nebo se vzepnete a začnete
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vyzařovat Vnitřní Božské Světlo? Toto rozhodnutí musíte učinit sami.
Pomyslete na následující:
Jestliže je Jeden Nekonečný Stvořitel skutečně Nekonečný, a
stvořil vše, co Jest (a on skutečně nekonečný je a vše, co jest,
doopravdy stvořil), nespočívá pak Nekonečný Stvořitel ve všech
věcech? Pokud dokážete spatřit Božskou jiskru Nekonečného
Stvořitele i v těch, kteří vám chtějí ublížit, začne se kolem vás
pevné sevření iluze postupně uvolňovat a ztrácet nad vámi moc.
„Milujte své ‘nepřátele‘ a modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“
ATS:
Děkuji vám, Skrytá Ruko. Ať už jste skutečný, nebo ne, je jisté,
že jste mě donutil přemýšlet a pár věcí přehodnotit.
SR: Velice rádo se stalo. Jsem skutečný, ale vadilo by něčemu, kdybych nebyl? Nezapomínejte, že není nejdůležitější,
kdo je zvěstovatelem zpráv, ale jaká je povaha samotné sdělované Zprávy. Přeji vám šťastnou cestu Domů. Uvidíme se na
druhé straně a všichni se společně zasmějeme rolím, které jsme
v tomto velkém dramatu ztvárňovali.
ATS:
Je nějaký způsob, jak toto omezení zrušit? Mohu totiž být buď
velice líný, nebo pod vlivem tohoto „kouzla“ – a rád bych se
dozvěděl, která možnost je v mém případě ta správná. Má s tím
co dělat spánková paralýza? Protože tu občas zažívám, ať už
s mlhavými siluetami postav nebo bez nich.
SR: Je tu jeden způsob. Zjistěte si vše o technikách Psychické ochrany (Psychic Shielding) a osvojte si je. Na internetu je o
tom bezpočet informací, takže se tu nebudeme zdržovat tím, že
bych vám to vysvětloval sám, na to nám nezbývá čas. Přečtěte
si více zdrojů a naslouchejte svému Vnitřnímu Hlasu. Pokud
požádáte vlastní Duši, aby vás vedla, udělá to. Hovoří jazykem
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Pocitů. Když „má pocit, že je to správné“, pak to většinou
správné je.
A ke druhé části otázky: nikoliv, spánková paralýza s tím nemá
co dělat. Ta nastává, když se váš mozek „probudí“ ze stavu
snění dříve než tělo. Když zažíváte REM fázi hlubokého spánku, je pro vaše tělo přirozené, že je paralyzováno, aby se během snění zabránilo vašemu možnému zranění. Někdy, když se
ze snu probudíte příliš rychle, si vaše tělo stále myslí, že ještě
sníte, a tak REM paralýza ještě chvíli pokračuje, obvykle až do
té doby, kdy se „oklepete“, tj. popadnete dech – a tím se zcela
probudíte.
ATS:
A ještě jedna otázka. Je možné, aby byla během nadcházejících
událostí zničena naše podstata, nebo to je jen další scénář,
který nás má vyděsit?
SR: Nikoliv, vaše podstata nemůže být zničena nikdy. Jste
jedinečnou součástí Jednoho Nekonečného Stvořitele. Jste
Věčnou Duší, která v současné době sídlí ve fyzické skořápce,
která by se dala nazvat „speciálním pozemským oblekem“. Váš
pozemský oblek sice může být zničen, ale VY zemřít nemůžete. Nic nemůže zničit Nekonečného Stvořitele, a vy jste
s Nekonečným Stvořitelem Jedno.
ATS:
Chodím do práce a platím účty. Žiji dobrý život se svými přáteli, se svými milovanými, s lidmi, na kterých mi záleží. Jsem
v zásadě dobrý člověk, ale občas zažívám celou řadu pocitů
podobně jako jiní „opravdoví“ a normální lidé, například závist, nenávist a podobně. Hádám, že bych asi spadal do kategorie „vlažný“, abych použil vaši terminologii. Jak mohu já jako
jedinec považovat to, co říkáte, za „pravdu“?
SR: Ale to po vás nikdo nechce. Nikdy nepovažujte za
„Pravdu“ to, co vám řeknou druzí. Vaším účelem zde je najít si
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svou vlastní Pravdu. Při jejím hledání vám sice mohou ostatní
pomáhat tím, že vám například poskytnou radu, ale aby se jejich Pravda stala vaší Pravdou, musíte ji nejprve vy sami otestovat a posoudit. Posaďte se k tiché meditaci a požádejte Nekonečného Stvořitele, aby vás vedl. Meditujte nad tím, o co
jsem se s vámi zde podělil, a naslouchejte svým vnitřním pocitům. Jsou jazykem vaší Duše.
Všech svých negativních emocí, které budou přicházet, využijte jako nástrojů, protože těmi ve skutečnosti jsou. Naučte se
vycítit, kdy ve vás narůstá negativita. Když se přistihnete, že
vysíláte negativní myšlenku, vzpomeňte si na to, že veškeré
myšlení je tvořivé, a zeptejte se sami sebe, zda je to skutečně
to, co chcete vytvořit? Chvíli to trvá, než se do toho dostanete,
ale nevzdávejte to. Pouze si všímejte vzorců vašich přicházejících negativních myšlenek, a pak prostě učiňte odlišnou volbu
a vyberte si odezvu, která bude pozitivnější. Říká se tomu
„pracovat na sobě“ a je to hlavní důvod, proč jste si vybrali tu
být. Aby jste na sobě pracovali. Přeji vám při vašem procesu
transformace všechno dobré.
ATS:
Tuhle jsem se díky odkazu umístěnému výše dostal k nějakému
materiálu od člověka, který si říká „Insider“. Je ovšem pravda,
že jeho/její příspěvky byly méně sofistikované než ty vaše. Byl
to váš předchůdce, nějaký váš kolega nebo příbuzný s podobným úkolem něco nám „odhalit“, jako to teď děláte vy?
SR: Dobrá otázka. Právě jsem ten materiál dočetl a je velice
zajímavý. Nikoliv, nebyl to „můj předchůdce“ a neodhaloval
něco, co mu zadala naše Rodina, o tom bych musel něco vědět,
protože pokud ne, bylo by to velice podivné. Povšiml jsem si
ale, že v onom textu píše, že „patří k menšině“, a některé drobnosti v jeho stylu mně poskytují poměrně jasné vodítko, která
menšina to je. Podle mě je tento materiál přesný asi z 60 %.
Když jsem to četl, měl jsem pocit, že nechce úmyslně klamat a
poskytnout nepřesné informace, ale že jen nemá přístup
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k „celkovému pohledu a obrazu“. Pokud je skutečně členem
oné menšiny, na kterou myslím, pak by to naprosto dávalo
smysl.
(10)
ATS:
Takže až přijde Sklizeň, až se můj čas tady naplní a tato vědomá skořápka, kterou obývám, přestane existovat, co se stane
pak? Co se mnou bude? Co se stane s mými přáteli a lidmi,
které mám rád? To si drtivá většina z nás, kteří obýváme tuto
planetu, tuto dimenzi, tuto rozlehlost, vlastně ani nevšimne, že
dojde k událostem, které tu popisujete?
SR: To je dobrá otázka. Mám rád otázky, které jdou přímo
od srdce. Bude záležet na podmínkách a okolnostech vašich
posledních momentů v tomto konkrétním Životě. Řekněme
například, že váš fyzický aspekt prodělá při nadcházejících
planetárních změnách to, čemu se říká „smrt“, a vy se okamžitě
vrátíte do úžasné země, ve které všichni trávíme čas mezi inkarnacemi – do země, jíž nazýváme časoprostorem či „antihmotou“. Je to místo, o kterém lidé mluví jako o „Nebesích“.
Tam se setkáte se všemi, které milujete a kteří při této životní
zkušenosti také „zemřeli“, a nastane nádherné a dojemné shledání. Setkáte se s vaší Duchovní skupinou a Duchovními učiteli. I poté, co sestoupíme sem na Zemi, si „na druhé straně“
všichni uchováváme část své Duchovní Energie. V závislosti
na složitosti životní zkušenosti, kterou si vybereme, si její větší
či menší množství Energie bereme vždy s sebou. Když máme
prožít klasicky dlouhý „život“, obvykle si s sebou do inkarnace
vezmeme tak 60 – 80 % své Duchovní Energie. Takže i tehdy,
pokud se ti, které milujete, již stihli z Duchovního světa znovu
inkarnovat do dalšího dobrodružství, část jejich Energie tam
stále zůstane a přivítá vás Doma. Poté zhodnotíte svou životní
zkušenost se svými Učiteli a poučíte se ze svých úspěchů a
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chyb. Pak strávíte nějaký čas odpočinkem a učením, než začnete plánovat svoji další inkarnaci.
Pro ty, kteří před příchodem Velké Sklizně fyzicky „nezemřou“, nastane „čas plynoucí v nulovém bodě“, kdy si budou
moci užít extatického splynutí s Nekonečným Stvořitelem, což
jim (vám) poskytne skvělou připomínku a ujištění ohledně toho, kým jste, než vás opět zahalí závoj zapomnění, a vy budete
přeneseni na místo, které vás bude očekávat – buď to bude Negativní 4. Dimenze, (což je nepravděpodobné), nebo postoupíte
do Pozitivní 4. Dimenze, (což je možné), nebo se dostanete na
planetu velice podobnou Zemi ve 3. Dimenzi (tam přijdou ti
„vlažní“), abyste se dál učili, a to na dobu tolika inkarnačních
cyklů, dokud se ne dokážete povznést do pozitivní 4. Dimenze.
Lidé v této kategorii si nebudou z doby přechodu nic pamatovat – bude to vypadat, že se pro ně nic nezměnilo, avšak budou
si pamatovat zážitek „času v nulovém bodě“, což je (vás) bude
mít za úkol povzbudit. Nebudete si pamatovat ani nedávný
zážitek Sklizně proběhlé v tomto životě. Bude to jen, jako byste měli nějaký mystický prožitek, a život pro vás půjde „normálně“dál.
ATS:
Je pro mě těžké vám uvěřit, a přesto odpovídáte a podáváte
informace velice sofistikovaným způsobem… je to fascinující.
SR: To je dobře. Nechci, aby jste mi věřili slepě. Na této
planetě je příliš mnoho těch, kteří stráví celý život přemýšlením a děláním věcí určitým způsobem, protože jim druzí řekli,
že je to způsob správný a pravdivý. Já chci, aby na vás moje
slova zapůsobila jako urychlovač. Kvůli tomu jsme mezi vás
přišli. Pokud vás moje slova přimějí na chvíli se zastavit a přehodnotit to, co si „myslíte“, že víte o podstatě Života, a co pokládáte za danost a pravdu (protože „to tak vidí všichni ostatní“), pak jsem zde nestrávil čas nadarmo, ale plodně. Mým
úmyslem je, abyste se stali Pravou Lidskou Bytostí, která mys- 56 -

lí, cítí a rozhoduje se sama za sebe podle toho, o čem má „pocit“, že je Pravda pro ni. Přeji vám ve vašem úsilí hodně štěstí.
ATS:
Nemůžete nám podat ani jeden jediný důkaz, který by prokázal,
že tohle celé není podvod – a přitom pokud byste byl tím, za
koho se vydáváte, bylo by to pro vás neuvěřitelně snadné.
SR: To není tak, že bych nemohl, já můžu, ale neposkytnu.
V tom je obrovský rozdíl. Toto nemá být sezení, jehož cílem je
prorokovat něco, co se pak splní. Pokud si myslíte, že jsem se
domníval, že mi všichni slepě uvěříte, nebo že jsem toužil po
tom, aby to tak bylo, pak se velice mýlíte. Naopak, byl bych
velice zklamán, kdyby k tomu došlo, protože to by byl důkaz,
že jste se z mého pobytu zde nepoučili a nic se sami ne naučili.
Kdybych vám dal „důkaz“, po kterém tolik toužíte – pokud
bych něco předpověděl, a zítra se to přímo před vašima očima
odehrálo – pak by lidé pravděpodobně vše, co jsem zde řekla
řeknu, považovali za „evangelium“ (tj. nesporný fakt). To by
byla katastrofa, protože byste se nenaučili nic sami za sebe. To
není o mně. Já jsem jen zvěstovatel a posel. Je to celé o vás a o
tom, co uděláte tváří v tvář Urychlení. Mějte pochybnosti o
tom, co si myslíte, že víte o realitě. Hledejte v sobě Nekonečného Stvořitele a požádejte ho o radu a o vedení. „Proste a
bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.“ (Matouš 7,7)
ATS:
Jsem zednářem 32. stupně, ačkoliv kdybyste byl členem královské pokrevní linie, věděl byste, že to vlastně nic neznamená.
SR: Pokud jste skutečně dosáhl úrovně „Vznešeného prince
královského tajemství“ ve skotském ritu (rituálu) nebo úrovně
„Řádu Templářů“ v ritu (rituálu) yorském, a doposud jste nebyl
obeznámen s Pravdami o Stvoření, pak by mě skutečně velice
zajímalo, kterou navštěvujete lóži – rád bych si promluvil
s vašim současným Ctihodným mistrem (mistrem lóže). Samo- 57 -

zřejmě pochopím, pokud zde tyto osobní údaje nebudete chtít
zveřejnit. Jinde v diskusi jste ale měl pravdu v tom, že pro ty,
kteří docházejí do Modré lóže, existují pouze 3 úrovně zasvěcení. Když z toho vyjdu, předpokládám, že patříte k ekvivalentu skotského nebo yorského ritu. Doufám, že budu moci být
osobně přítomen tomu, až budete povýšen ještě výše než na 33.
stupeň. Rád bych byl tím, kdo vás bude mít možnost představit
Luciferovi. Očekávám ale, že se pravděpodobně vrátíte zpět
s tím, že žádné povýšení a postup nad 33. stupeň neexistuje.
Když ale budete mít štěstí, možná tam na vás bude čekat příjemné překvapení. Pevně doufám, že to zvládnete a takhle daleko se dostanete.
ATS:
To, že tu opakujete již odhalenou konspirační teorii, jen dokazuje, že jste podvodník.
SR: Výraz „odhalenou“ mě vždycky srdečně rozesměje.
Někteří lidé si myslí, že když se budou ohánět slovem „odhalený“, tak něčeho dosáhnou. Ale drtivá většina „odhalení“ má
v sobě víc děr, než samotné „konspirační teorie“, které má za
úkol umlčet. Je to jen dostatečná „ulita“ pro ty, kteří nechtějí,
aby Pravda byla Pravdou. Do této ulity se zavřou – strčí hlavu
zpátky do písku a dál věří své lži. Každopádně bych raději přešel k otázkám pocházejícím od tazatelů s otevřenou myslí.
Posílám vám pozdravy a jen tak dál.
ATS:
Během svého života jsem se občas uchýlil k modlitbě, s formálními, nepříliš ohromujícími, avšak téměř okamžitými fyzickými výsledky. Vzal jsem si tyto výsledky k srdci a byly pro mne
osobním důkazem existence nějaké vyšší moci nebo mocí, které
mohou mně a možná i ostatním poskytnout smysluplnou odezvu. Pořád ale nevylučuji možnost, že to byla prostě jen náhoda. Vysvětlil byste prosím z vašeho pohledu tuto problematiku?
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SR: Nic jako náhoda neexistuje. Nic se neděje náhodně.
Život s námi neustále komunikuje. Jenže lidé jsou často tak
zaneprázdnění, že si toho vůbec nevšimnou. Náš Nekonečný
Stvořitel touží potom být nám nablízku. Ve skutečnosti je nám
víc nablízku, než by mnozí byli ochotni uvěřit, ale oni si ho
prostě jen nevšimnou – nevidí ho. Míjejí ho každý den na ulici,
když jim vrací drobné v obchodě, když ukládají své dítě ke
spánku a dávají mu pusu na dobrou noc, když nadávají partnerovi, že dal fotku jejich záchodové stěny na internet. Když
v místnosti není nikdo jiný než jen „vy“ sám/sama. Hlavní důvod, proč „modlitby“ většiny lidí nejsou nikdy vyslyšeny, je to,
že tito lidé nevěří, že by někdy mohly být vyslyšeny. Nemějte
pouze „víru“ v našeho Nekonečného Stvořitele, spoléhejte na
něj.
Nejsilnější formou „modlitby“ je díkůvzdání. „Neboť jsem
vám to dal ještě předtím, než jste si o to vůbec řekli.“ Díkůvzdání je obeznámenost s tím, že vám Nekonečný Stvořitel
zajistil to, co vám slíbil, spolu s vašim poděkováním – a to ještě předtím, než se dostaví výsledky. Čím pevněji v našeho
Stvořitele věříme, tím více výsledků se dostavuje. Život nám
dá to, co od něj očekáváme.
Protože všechny myšlenky jsou Tvořivé.
Když už se probudíme s tím, že budeme mít špatný den, pak
přesně takový den většinou dostaneme. Ale pamatujte, že to
funguje oběma směry.
ATS:
Teď místo podvodníka odpovídá podvodníkova loutka (s novým
nickem), která má svého chlebodárce na tomto vlákně podpořit
a přesvědčit nás, že je důvěryhodný.
SR: Ó jé, vy se vážně chytáte každého stébélka. Kterýkoliv
admin by si mohl zjistit, jestli nepoužívám více účtů (nicků,
jmen). Byl bych velice rád, kdyby nějaký admin zasáhl a potvrdil, že nic takového nedělám. Protože tak to je. Mám tu dva
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účty – první se jmenuje „Skrytá-Ruka“, a ohledně toho mi nepřišel potvrzovací e-mail, a pak je tu druhý, tento, s nickem
„Skrytá_Ruka“, který mi potvrzen byl. Veškerou „hodnověrnost“, kterou potřebuji či kterou chci, mi zajišťuje můj Nekonečný Stvořitel.
ATS:
Skrytá Ruko, z vašich informací mám skutečně radost – pokud
z ničeho jiného, tak z neobvyklého faktu (alespoň v porovnání
s jinými lidmi, kteří zde odhalují utajené informace), že ve vašich příspěvcích nejsou gramatické chyby ani překlepy. Mohl
bych vám zdvořile doporučit, abyste příště zvolil jiné místo,
jiný web? (Já osobně preferuji Project Camelot). Vaše nové
informace každopádně neustále čtu s otevřenou, ale skeptickou
myslí.
SR: Děkuji vám. O Projectu Camelot víme. Odvádějí skutečně kus poctivé práce, která stojí za zmínku. Netušil jsem ale,
že mají i fórum. To navrhujete? Popravdě řečeno to není zrovna můj obor, orientovat se na internetu. Vlastně se na něj dostanu jen málokdy. Ale velice si tady komunikaci s dalšími
obyvateli „kyberprostoru“ užívám. A pokud toužíte po „úkolu“, nebo někdo jiný, jestli vy osobně nemáte čas, pak bych byl
rád, kdyby někdo shromáždil veškerý text z tohoto vlákna
(ovšem bez „přerušování“, která pouze zdržují) a celý ho vyvěsil jako nepřerušovaný sled otázek a odpovědí. Jak už jsem
řekl, ATS fórum jsem si vybral proto, že jsem dostal spolehlivé
informace o tom, že zde diskutující členové jsou velice inteligentní lidé, kteří dokážou uvažovat. A pokud mohu zatím mluvit za sebe, tak s tím v zásadě souhlasím. Pokud si tedy myslíte, že by tyto informace k něčemu byly i Projectu Camelot, pak
jim samozřejmě tento text zašlete, aby ho i oni mohli šířit. Čím
více lidí se k němu dostane, tím lépe.
ATS:
V poslední době mám velice málo snů, ale včera jsem zrovna
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jeden měl, a to mě přimělo položit vám otázku. Je úžasné, že ze
všech témat, které mi vesmír může nabídnout, mi nabídl právě
tohle.
SR: Nic není náhoda, pane, nic není náhoda. Sny jsou klíčovým kanálem, kterým k nám promlouvá naše Duše. Vědomá
mysl je mnohdy tak zaneprázdněná a nesoustředěná, že neslyší,
co jí říká Duch. A tak Duše/Duch používá podvědomí.
(11)
ATS:
Skrytá ruko, celý život jsem všude možně hledal odpovědi na
různé otázky. Když čtu vaše slova, v samotném nitru mě to nutí
prozkoumat jejich úplný dosah, význam a pravdivost. Jsem
nucen je do důsledků prošetřit. A cítím povinnost porovnat je
s pravdou ve mně samotném.
SR: Přesně tak to má být. Zopakuji, že se vás NESNAŽÍM
přimět k tomu, abyste slepě věřili všemu co řeknu, a automaticky to pokládali za „pravdu“. Nikdy jsem nechtěl, aby se někdo dopustil takového mylného úsudku. Tím ale nechci říci, že
vám Pravdu nepředávám – posoudit a zvážit ji už ale musíte
sami, musíte nad tím sami meditovat a rozhodnout se sami za
sebe podle vlastní intuice a vnitřního pocitu. „Pocit“ vám musí
říci, zda jsou tato slova Pravdivá, nebo nejsou.
ATS:
Skrytá Ruko, rád bych vám uctivě a pokorně položil otázku,
před kým stanete, až budeme všichni povoláni domů?
SR: Všichni staneme, a tím myslím naprosto všichni, před
naším Nekonečným Stvořitelem. Už víme, co nás očekává
v nejbližší době – náš příchod do světa negativní polarity ve 4.
Dimenzi. Musíme zakusit negativitu, kterou jsme sami vyprodukovali, a poznat, jaké to je. Musíme si odpracovat karmický
dluh způsobený našimi předchozími činy. Avšak zároveň –
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s vědomím, že toto celé je jen krásná a komplikovaná hra, kterou všichni dohromady spoluvytváříme – také víme, že bychom měli být odměněni srdečným „děkuji vám“ a „dobrá práce“ za Oběť, kterou jsme pro vás učinili tím, že jsme do Hry
vnesli Negativní polaritu. Tato negativita je tu pro vás, využijte
ji moudře, protože vám může ukázat to, kým nejste. Díky za
vaše otázky, všem přeji jen to nejlepší a našeho Nekonečného
Stvořitele požádám, aby vám požehnal na vaší cestě.
ATS:
Jelikož nás opustíte už tento pátek, zajímalo by mě, zda existují
nějaké další informační zdroje, které by tyto vaše vědomosti
potvrdily. Zmínil jste channellingy s vědomím „RA“, ale já
jsem si povšiml paralely s dalšími učeními a zdroji, o kterých
se hovořilo buď zde nebo na jiných internetových diskusích.
Rád bych, aby jste mi ve světle vámi předložených zpráv sdělil
vaše ohodnocení následujících informačních zdrojů. ACIM (A
Course in Miracles, neboli Kurz zázraků, údajně získaný skrze
channelling s Kristem), materiály Edgara Cayceho (na nichž se
mohla podílet entita RA) a tzv. „Terra Papers“. Mohou zde ti
z nás, kteří chtějí těmto věcem porozumět, nalézt nějaká vodítka či z těchto zdrojů něco načerpat?
SR: ACIM v sobě nese některé základní pravdy, zejména
pokud jde o Zákon vyzařování a přitažlivosti, avšak toto učení
je rovněž zkresleno spoustou nepřesností. O „Terra Papers“ nic
nevím, ale práce Edgara Cayceho je významná a velice důležitá. Objevují se v něm některé nepřesnosti, ale mysl, která umí
dobře rozlišovat, by toho z něj dokázala získat mnoho podstatného. Mějte otevřenou mysl, ale vše zvažujte (to byste měli
s každou filozofií, kterou necháte vstoupit do posvátného prostoru vaší mysli) a za své přijímejte pouze ty Pravdy, které ve
vás rezonují.
ATS:
Zmínil jste dva předchozí kontakty (v letech 1999 a 2003),
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mohl byste trochu více osvětlit jejich zdroje – říci nám k nim
nějaké podrobnosti, protože se nedomnívám, že by je jednotliví
tazatelé měli pokládat za nějaké zvláštní privilegium?
SR: To je bohužel mimo mou kompetenci. Materiál z roku
2003 byl administrátory diskuse na stránkách, na kterých byl
zveřejněn, odebrán, protože byl pokládán za „příliš kontroverzní“, a materiál z roku 1999 nebyl uvolněn z důvodů, o kterých vám povím teď. Bylo v něm mnoho Pravdy, ale naše cíle
se od té doby v mnoha ohledech změnily, a v současné době by
bylo zavádějící, kdybych vás naváděl stejným směrem, kterým
jsem směroval tazatele v roce 1999 – ve skutečnosti jsem byl
nadřízenými přímo instruován, abych to nedělal. Je mi líto.
ATS:
Díky za vaši pomoc, Namasté.
SR: Nemáte zač. Toto slovo je skvělé k ukončení konverzace. Pokud by člověk opravdu žil v souladu se svou pravou podstatou – tj. „rozpoznal by a ctil božskou jiskru v každém z nás“
– čekala by nás masivní Pozitivní Sklizeň. Namasté i vám. Požádáme našeho Nekonečného Stvořitele, aby vám požehnal a
provázel vás na vaší cestě.
ATS:
Zajímalo by mě, zda Skrytá Ruka četl něco s názvem The Law
of One („Zákon Jednoty“). Nedávno jsem si tím listoval (narazil jsem na to po přečtení některých vašich odpovědí)… a je to
čtení velice nápadně podobné odpovědím Skryté Ruky zde. Příslušná internetová stránka je www.lawofone.info.1 Je to podvodná stránka, nebo je ta kniha „pravdivá“? Mohl by mi Skrytá
Ruka odpovědět?

1

Mutace části testů v češtině - https://cs.lawofone.info/ a také na
http://www.zakonjednoty.cz/ a http://www.zakonjednoty.cz/blog/kdo-je-ra
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SR: O tom jsem již hovořil (jako o materiálu od RA) výše.
Zopakuji tedy, že ano, že je to v současné době v tomto světě
skutečně nejpřesnější veřejně dostupný materiál. Vřele doporučuji, aby si ho všichni s otevřenou myslí přečetli. Sám jsem si
z něho zhruba před 25 lety přečetl větší část, a velice se to podobá mým vlastním vědomostem, které se v naší rodině dědily
po celé generace. Jak jsem již říkal, přesnost tohoto materiálu
je zhruba 85 – 90 %. Nepřesnosti se v něm objevily neúmyslně
a zejména z toho důvodu, že byl slabý channellingový kanál.
S (entitou) RA se velice dobře známe a jsme moc rádi, že
v současné době na této planetě stále pracují – „stojí v pozadí“
a připravují se na Velkou Sklizeň. Myslím, že se mi podařilo
zodpovědět všechny vaše dosavadní otázky; pokud jsem některé přehlédl nebo vynechal (a pokud to nejsou vyložené banality, například jakým jezdím autem), dejte mi, prosím, vědět, a já
se k nim vrátím. Zbývají nám společně ještě dvě sezení, nyní
musím jít. Zítra se na vás těším.

SR: Nuže, sliboval jsem, že na sebe budeme mít ještě nějaký
čas, ale bohužel ho bude méně, než jsem plánoval. Je to neočekávané a nevyhnutelné. Nebudu mít čas zodpovědět všechny
vaše otázky, takže se zaměřím na ty, které jdou přímo od srdce
a které jsou kladeny těmi, jež zde skutečně hledají plnohodnotnou diskusi a chtějí si odsud něco odnést. Poté se budu zaměřovat na inteligentní a bystré otázky, které by mohly posunout
a dále rozvinout naši rozmluvu. Velice rád se s vámi ve zbývajícím čase podělím o co nejvíce informací – a odpovídat budu i
na ty dotazy, které by mohly rozkrýt a odhalit onen probíhající
„velký plán“, který tu často zmiňujeme. Mějte ovšem, prosím,
neustále na paměti, že většinu otázek budu muset zodpovědět
daleko stručněji, než bych si sám přál, protože se snažím odpovídat co největšímu počtu z vás. Pokračujme tedy bez dalších
zbytečných průtahů v naší debatě.
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ATS:
Znáte mě? Víte, kdo jsem? Jakou roli hraji v tom všem okolo
nás? Kdy se probudím? Probudím se vůbec? Mám se probudit?
Cítím to v sobě, ale bojím se to vypustit ven. Pomozte mi!
SR: Mám vás znát jakožto individuální lidský projev píšící
mi v kyberprostoru? Ne, takto vás neznám. Jakou roli v tom
všem hrajete? Jakou roli hrát chcete? Volba je, jako vždycky,
jen na vás. Ať už jste si toho vědom, nebo ne, na této planetě
jste spolutvůrcem scénáře i dějové linie příběhu. Má rada by
zněla, abyste byl tímto spolutvůrcem vědomě. Kdy se probudíte, ptáte se? A kdy se probudit chcete? Chcete se vůbec probudit? Pokud je vaší odpovědí na toto „ano“, pak využijte Urychlení a nástrojů, které jsme vám poskytli. Během této diskuse
jsem předložil několik nenápadných, několik o něco nápadnějších a několik naprosto očividných pokynů, jak toho můžete
dosáhnout.
„Cítím to v sobě, ale bojím se to vypustit ven. Pomozte mi!“
Čeho se bojíte? Na to neodpovídejte, ale raději si tuto otázku
položte sám, až budete v klidu a budete na sobě pracovat. Pracujete na sobě přece, ne? Pokud ne, nyní je skvělý čas s tím
začít. Sedněte si na nějaké tiché místo, vypněte všechna elektrická zařízení, jejichž chod není nezbytný, (například ledničku
nechte zapnutou, to by asi nebyl dobrý nápad ji odpojovat) – to
proto, že elektromagnetická pole, která tyto spotřebiče vytvářejí, ruší vzorce vašich mozkových vln a brání vaší mysli dosáhnout hlubších stavů alfa a theta, které jsou vodivé pro vaši nejhlubší relaxaci a váš vnitřní hlas, jenž pak u slyšíte. Požádejte
svého Nekonečného Stvořitele, aby vám pomohl.
Poděkujte mu, protože víte, že vám pomůže. Buďte k sobě
upřímný. Čeho se bojíte, z čeho máte strach? Připomeňte si, že
toto není Realita, ale jen Hra, kterou hrajete. Když si to připomenete a dojde vám, že váš Stvořitel spočívá ve vás samých,
zjistíte, že není čeho se bát. Buďte tou silnou a odvážnou Duší,
o níž hluboko uvnitř víte, že jí jste. Neskrývejte vaše Vnitřní
Světlo. Věřte si a nechte ho zářit do tmy. Požádáme Jednoho
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Nekonečného Stvořitele, aby vás provázel a osvětloval vám
cestu.
ATS:
Snaží se SJJ (Síly, Jež Jsou – Powers That Be, pozn. Wes
Penre) vytvořit negativní bod ve vesmíru, aby tak narušily rovnováhu našeho vesmíru?
SR:

Nikoliv.

ATS:
Vytvořil rituál uskutečněný 11. září hvězdnou bránu?
SR: Nikoliv, byl to rituál obětování lidských bytostí. Jednak
to a také jednoznačné a očividné urychlení takzvané „Války
s terorismem“ (někdy též „Války proti terorismu“, pozn. překl.).
ATS:
Mohly tedy být předpovědi Federace světla prostřednictvím
„Goodchildové“ svým způsobem pravdivé, a UFO, či naše
chápání UFO, nejsou světlonoši, kteří ovlivňují lidstvo v jeho
vzestupu či sestupu do vyšší či nižší vibrační hladiny?
SR: Blossom Goodchildová má dobré srdce, jen se naladila
na „špatný kanál“ a poslouchala špatný pořad. Již jsem zmiňoval, že kdo si nezajistí dostatečnou ochranu a ihned nerozpozná, co je pozitivní kanál, ten může být snadno obelhán kanálem negativním. Když vám začnou poskytovat přesná data a
časové údaje, víte, že je něco špatně. Poskytnutí konkrétních
dat a časových údajů, v nichž se mají odehrát události, které se
pak neodehrají, je úspěšnou procedurou, jak zbavit zprávu
„channellera“ Světla, a tím ho zdiskreditovat.
ATS:
Je vytváření atmosféry strachu, teroru, hrůzy a utrpení vašim
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prostředkem, jak vytvořit volné emoce, kterými se pak při
sklizni živíte?
SR:

Nikoliv.

ATS:
Snaží se členové pokrevní linie, jimž byly poskytnuty pradávné
vědomosti, stát bohy?
SR: K tomu není důvod. Lidstvo musí ustrnulý koncept
„bohů“ překonat. Představa „boha“ vám vezme z rukou Moc a
dá ji nějaké nejasné postavě, která je „někde tam venku“. Jinými slovy mimo vás samotné. Místo „boha“ hovořte raději o
„Stvořiteli“, je to přesnější. Žádná „snaha“ zde tudíž není nutná, protože Stvořiteli už jsme. A vy také.
Otázka zní: budete tvořit vědomě nebo podvědomě?
ATS:
Co je to 11.11?
SR: Chápejte to jako údaj na digitálních hodinách. K čemu
hodiny jsou?
ATS:
Vysvětlete nám, prosím, jak je do nově narozených dětí při porodu vdechnut duch (duše).
SR: Neděje se to při porodu. Duše většinou do fyzické
schránky vstoupí ještě dlouho před narozením. Někdy je to o
něco později, ale vždy je to před samotným zrodem/porodem.
ATS:
Slouží stránky jako je tato ke generování negativity?
SR: To záleží na tom, jak s nimi naložíte. Mají potenciál být
buď pozitivní nebo negativní. Je jen na vás, jak tento potenciál
zpracujete a využijete.
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(12)
ATS:
Co je špatného na tom, mít ego, a proč se náboženství new age
snaží ego potlačovat? Bez ega se totiž zdá, že člověk vůbec
nemůže uvažovat nad svou vlastní existencí. Ani by se bez něj
nemohl poučit z bohatých vědomostí, po kterých pátrá prostřednictvím svých chyb a jejich napravování.
SR: Na tom mít ego skutečně není nic „špatného“. Vaše ego
je úžasný a neocenitelný nástroj, skvělá pomůcka, avšak – stejně jako tomu je u jakéhokoliv jiného nástroje – pokud ho nemáte pod kontrolou a zcela ho neovládáte, má potenciál být
velice nebezpečné a může vám samým nebo druhým natropit
mnoho škod.
ATS:
Skrytá Ruko, mám obavu, že budu zpět recyklován do koloběhu
života a narodím se se zcela novým mozkem, čímž ztratím
všechno, co jsem se tak obtížně snažil v tomto životě naučit.
SR: Vaše Duše si pamatuje všechny vaše zkušenosti a zážitky. Jediným důvodem, proč si je nepamatujete i vy teď, je takzvaný „závoj zapomnění“. Pokud byste (vy lidé) do každé inkarnace vstupovali s tím, že budete mít přístup ke kompletní
Duševní paměti (tj. k paměti vaší duše), pak by nemělo žádný
smysl vstupovat do prostoročasu. Bylo by to jako hrát počítačovou hru se všemi aktivovanými cheaty (tj. „podvody“). Nic
by jste se nenaučili a veškerá zábava a radost ze hry by byla
tatam. Pamatujte, že toto fyzické tělo, ve kterém se zde pohybujete, to ve skutečnosti nejste vy. Je to jen nádoba pro vaši
podstatu a esenci. Jinak jste Skuteční a není možné vás zničit.
Jakmile se dostanete do říše časoprostoru, které někteří říkají
„Nebe“, přinesete si tam s sebou i všechny své zážitky a zkušenosti z tohoto života. Pamatujte – prostoročas (space/time) je
iluze, časoprostor (time/space) je Skutečnost (Realita). Tím,
kým ve skutečnosti jste, je Nekonečná Bytost žijící uvnitř a
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v blízkém okolí vašeho „těla“ – je to vaše Duše. Je to ta vaše
součást, která myslí, cítí a miluje a bude vaší součástí navždycky.
ATS:
Mám sen stát se mistrem, jako jste vy.
SR: Já ale nejsem Mistr. Jsem rostoucí a vyvíjející se Duše,
stejně jako vy. Každý jsme jen v jiné fázi vývoje. Tam, kam se
dostat toužíte, se také dostanete. Chce to ale čas a trpělivost.
Určitě si udělejte čas, aby jste si tu cestu užil.
ATS:
Každý den věnuji tomu, abych se přiblížil mistrovství a změnil
se. Abych rozvinul svou mysl natolik, že začne ovládat mé tělo.
Mám pocit, že jsem se v tomto životě dostal velice daleko, ale
ne dost daleko.
SR: Pokud na sobě vědomě pracujete, pak jste na správné
cestě. Na tomto světě je mnoho takových, kteří nemají o této
koncepci ani zdání, natož aby ji rozvíjeli. Mějte ovšem na paměti, že musíte rozvinout nejen mysl, ale i Duši. Pracujte jak
na svých myšlenkách, tak na svých citech. Rozvíjejte Soucit,
(protože to je to hlavní, na čem budete pracovat ve 4. Dimenzi). Vnímejte sebe samotného uprostřed „druhých“ a chovejte
se k „druhým“ tak, jak byste rádi, aby se oni chovali k vám.
Ale pamatujte si jednu klíčovou věc. Žádní „druzí“ vlastně
nejsou.
ATS:
Mám sen setkat se jednoho dne osobně s velkými mistry, jako
jste vy, a naučit se všemu, co víte a znáte.
SR: Pak musíte udělat toto – Jděte a opatřete si zrcadlo.
Dlouze se do něj zadívejte a pak vyslovte kouzelné slovíčko:
„Zdravím.“ A pak se s námi setkáte, v zákulisí, jakmile hra
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skončí. Až nás uvidíte „bez kostýmů“, zjistíte, že jsme vlastně
dlouholetí přátelé.
ATS:
Díky, že jste sem zavítal a podělil se s námi o rozsáhlé vědomosti vesmíru. Mám teď o čem přemýšlet.
SR: Nemáte zač. Díky za vaše otázky. Cítím z vás touhu
růst a rozvíjet se. Máte ji v sobě – můžete se stát čímkoliv
chcete, a i něčím víc, ale to si zatím ještě ani nedovedete představit. Těšíme se na to, až si spolu sedneme na druhé straně a
zavzpomínáme na staré časy. Do té doby mějte důvěru, pracujte na sobě, a v každém okamžiku žijte Díkůvzdáním našemu
Jedinému Nekonečnému Stvořiteli. Nechť vám náš Nekonečný
Stvořitel požehná a provází vás na vaší cestě.
ATS:
Vážený pane (nebo paní), chci se stát tím, kdo vnese do světa
nový planetární energetický systém. Předpokládám, že „rodiny“ disponují obrovskými vědomostmi, proto poníženě žádám o
malou část z nich. Předpokládám, že bezpečnější komunikační
kanál by byl ohledně této záležitosti pouze mezi námi dvěma.
Jsem si vědom, že „členem“ se nikdy nestanu, ale stačilo by mi
být jenom „přívržencem“. Také jsem si vědom, že by na obzoru
byl nějaký výměnný obchod – něco za něco – i na to jsem připraven. Očekávám vaši odpověď.
SR: Je mi líto, ale to nebude možné. Jedinec se musí v Rodině narodit a být velice specificky a přísně vychován, což zajišťuje jeho neochvějnou Loajalitu. Bez ohledu na to, jak dychtivý a upřímný může někdo být v touze „přidat se“ k nám, my
můžeme svou důvěru vložit pouze v ty, kteří byli vychováni
podle našich zvyklostí. Popravdě bych tento proces formování
osobnosti nikomu nepřál, protože je místy tvrdý a vyčerpávající, a navíc je již pozdě, poněvadž započít s ním se musí v dětství, a to je již za vámi. A pokud jde o soukromou komunikaci
mezi námi dvěma, obávám se, že ani to nebude možné.
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V rámci této diskuse jsem poskytl tolik informací, kolik vám
jich mám povoleno dát. Pro ty, kteří doopravdy touží po osobním rozvoji, je na těchto stránkách několik učiněných informačních „skvostů“. Některé jsou očividné, jiné méně patrné a
mnohovrstevnaté. Přijměte je „v hloubi duše“ a poproste Nekonečného Stvořitele, ať vás obdaruje proniknutím do jejich
podstaty. Přejeme vám šťastnou cestu a těšíme se, že se uvidíme na oslavě po „představení“.
ATS:
Pořád mi není úplně jasné, co je to ta sklizeň. Znamená to, že
sklidíte to, co jste sami zaseli!
SR: To ne my. My nic nezaseli, to náš Nekonečný Stvořitel.
A my ani nic nesklízíme, i to dělá náš Nekonečný Stvořitel. My
jen pomáháme s přípravami na Sklizeň – oddělujeme zrno od
plev, pokud to mohu vyjádřit touto výmluvnou metaforou.
ATS:
Bude to okamžitá změna, po které přestane existovat fyzický
svět, jak ho známe, a který nyní zakoušíme jako „iluzi“?
SR: O tomto jsem tu již hovořil. Doporučuji vám podrobně
si to ještě jednou přečíst a zjistit si, jak bude Sklizeň probíhat a
jaké pak mohou nastat různé varianty.
ATS:
Díky za zodpovězení mých předchozích otázek. Mám ještě nějaké, jestli to nevadí?
1. Jak je možné obejít karmu, pokud to vůbec jde?
2. Běží čas tak, jak ho vnímáme, nebo je to jen další 3D iluze?
3. Narodí se členové vašich rodin s vědomostmi o tom, kým
jsou a odkud pocházejí? Pokud ne a všemu se musejí nejprve
naučit nebo na ně tyto vědomosti musejí přejít, stalo se někdy,
že by o nich někdo z nich (z vás) pochyboval?
Díky.
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SR:

Nemáte zač.

1.
Nikoliv, karmu nijak obejít nelze, lze ji jen „odpracovat“. Jinými slovy, pokud někomu fyzicky ublížíte, raníte jeho
city nebo mu uděláte něco jiného, pak to samé, co jste udělali
vy jemu, někdy v budoucnu zažijete i vy sami a přesně zjistíte,
jak tehdy dotyčnému bylo. Zákon karmy není trestem, ale
učební pomůckou, která tu existuje, aby podporovala osobní
růst a rozvoj. Když musíte vždycky pocítit následky svých činů, pak je tu vysoká pravděpodobnost, že si příště vyberete
jinou cestu. Je o všem nutné mít na paměti, že toto funguje
obousměrně. Proto důsledně dbejte na to, aby účinek vašeho
vlivu na „druhé“, které budete na cestě potkávat, byl vždy pozitivní a blahodárný.
1b. Karmický cyklus je ukončen ve chvíli, kdy se poučíte způsobem, kterým jste se poučit měli. Pokud budete opakovat neustále ty samé chyby, budete neustále opakovat i cykly, a to až
do doby, než vše pochopíte a cyklus tak přerušíte. Ale nakonec
ano, nakonec všichni pochopíme to, co jsme pochopit měli, a
všichni nalezneme cestu Domů. Jen to některým bude trvat
déle než jiným.
2.
Lineární proudění času je vlastně úmyslným konstruktem (tj. výmyslem), protože skutečná povaha času je cyklická.
Pamatujte ovšem, že i cyklický čas je jen součást Stvoření, a
Stvoření, jakkoliv je krásné, je rovněž jen Iluzí, či přesněji,
Myšlenkovou Formou našeho Nekonečného Stvořitele. Stvoření není Realita, ale Stvořitel a Spolustvořitelé jsou.
3.
Toto je skvělá otázka. Věnuji jí nějaký čas a prostor.
Pokud budu v této odpovědi hovořit o Rodině, pak mám na
mysli Mocenské pokrevní linie, tedy ty, které nepocházejí z této
planety. Pokrevní linie, které znáte – přestože i ty patří do naší
širší rodiny – se nerodí se stejným množstvím (spirituální/ezoterické) síly a moci jako my, a proto tu hovořím o Pravé
a Čisté Rodině. Nerodíme se pod stejným závojem zapomnění
jako vy. Ten závoj nad námi sice pořád existuje, ale abych to
- 72 -

přesně popsal, tak ten náš je jaksi „tenčí“ než ten váš. Vidíme
„neviditelná“ spojení života, která vám zůstávají skryta, protože si udržujeme přístup i k jiným perspektivám, než je ta trojrozměrná (3D). Je to podobné tomu, když někteří lidé dokáží
vidět to, co nazýváte aurou, a jiní ne.
To všechno proto, že vy se vypracováváte nahoru, zatím co my
jsme se rozhodli sestoupit dolů, abychom vám pomohli. Kdybychom ale zapomněli všechno to, co jsme se již naučili, neměli bychom takové úspěchy. Jinak řečeno, vám se všechno „zdá“
jako „oddělené“. Ale my už víme, že to tak není. Nemáme
„přímou“ Duševní paměť, jako si vy pamatujete, co se stalo
včera, ale při dostatečném soustředění – zejména při meditaci –
máme možnost přístupu k jakékoliv části naší Duševní paměti.
Moje osobní praxe je ovšem ještě trochu odlišná, protože, jak
jsem již zmiňoval, mým oborem jsou duchovní (spirituální)
disciplíny. Ale tím se budu podrobněji zabývat později, v odpovědi na jednu z dalších otázek. A ano, informace v naší linii
skutečně přecházejí z generace na generaci, ovšem my si můžeme, na rozdíl od vás, ověřit jejich pravost a pravdivost díky
naší Osobní a Skupinové Duševní paměti. V podstatě je to tak,
že zatím co vy sami sebe chápete jako „oddělené“ lidské bytosti, my se chápeme jako Jedno a víme, že jím jsme.
ATS:
Pak jsem tedy rád, že jsem se dotkl právě tohoto tématu. Považuji to za skutečný paprsek pronikající temnotou. Přesto si
nejsem jistý, co mám ohledně toho dělat. Tato informace se
tváří, jako by mě měla uklidnit, ale je těžké být klidný, když
víte, že nás zčásti spolu vytváří „zlo“. Ale i tak vám děkuji.
SR: „Zlo“ vás nespoluvytváří. Zlo je jen součástí složitého
souboru iluzí, které používáte ve 3. Dimenzi, aby vám vyjevily,
kým nejste. Čím výše se dostáváte skrze Dimenze, ve kterých
působíte, tím méně je ve hře důležitá koncepce polarity. Šestá
Dimenze, Dimenze Jednoty, je poslední hladinou, kde polarita
hraje nějakou roli, ale už i tam velice odlišnou. Místo toho,
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abyste tam museli vyrovnávat dvojici Pozitivní vs. Negativní,
vyrovnáváte „protiklady“ Láska vs. Světlo a Soucit vs. Moudrost.
(13)
ATS:
Pravda, jsem rád, že jste mi to osvětlil. Možná jsem neměl naplno tvrdit, že jste „zlí“ nebo zkažení. V mých očích vás to mírně očišťuje, protože jsem měl v hlavě obrázek, že všichni členové vládnoucí elity jsou již nenapravitelně zkažené duše.
SR: Žádná Duše není nenapravitelně zkažená. Každá Duše
je krásná a individualizovaná část našeho Jednoho Nekonečného Stvořitele. Duše jen hrají postavy v Inkarnační Hře. Mohou
představovat některé skutečně kruté a hanebné postavy, ale pod
převlekem budou vždycky nádherné. Pamatujte na to, kdykoliv
s vámi nějaká duše „špatně zachází, špatně se k vám chová,
nebo vám působí příkoří“ – je to vždycky součást jejího scénáře, její role. Jenom se snaží odehrát svůj part, stejně jako každý
dobrý herec na divadelních prknech. Buďte jim za jejich Oběť
vděční, a vezměte si z toho pro sebe ponaučení.
ATS:
Tvrdíte, že mezi inkarnacemi se pohybujeme všichni společně,
ale já mám podezření, že povaha našeho vnímání a naší interakce je neporovnatelná s interakcemi, které mezi námi probíhají na Zemi – a proto se domnívám, že jelikož jste sjednocená entita, nemůže existovat žádné nezávislé „zasmějeme se
tomu“. Mám proto pro vás ještě několik (a doufám, že posledních) otázek.
SR: Nemáte pravdu. Musíte myslet z hlediska individualizovaných Duší, které ale vidí a chápou, že jedna od druhé
nejsou oddělené, ale propojené. To, že je „prostor“ „prázdný“,
je jen další iluze. Stále budete v interakci s ostatními jakožto
jedinec (individualita), ale zároveň uvidíte, jak jsme všichni
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nedílnou součástí Jedna. Je to složité vysvětlit tak, aby vám to
ve 3. Dimenzi dávalo smysl. Prostě nemáme taková slova a
takové výrazivo, abych vám to mohl popsat přesněji. Tam, kam
směřujeme, už žádná slova nejsou potřeba.
ATS:
1) Jak tohle všechno víte? A tím myslím, jak to VÍTE. Očividně
vás někdo velice důsledně učil a všechno ohledně podstaty
existence vám vyložil. Ale jak to můžete vědět z první ruky, když
vás to naučili? Jak to, že tomu více než důvěřujete? Dokázali
jste uniknout „zapomínání“ mezi jednotlivými inkarnacemi?
SR: O tomto jsem již hovořil, když jsem odpovídal jednomu
z předchozích tazatelů.
ATS:
2) Zdá se, že naznačujete, že účelem vašich metod fyzického
zotročování je donutit nás k duchovnímu obrození a probuzení.
Ale pokud to tak je, proč zároveň proti lidstvu všeobecně používány metody, které ducha potlačující (chemikálie, organizovaná náboženství, sociologii)? Už chápu, proč kladete překážky našemu materiálnímu životu, ale proč je kladete i našemu
duchovnímu rozvoji?
SR: Dívejte se na to jako na „test“, na „zkoušku“. Všiml jste
si někdy, že jakmile si „myslíte“, že jste přišel na něco, o čem
máte pocit, že je to pro vás Pravdivé, z ničeho nic se objeví
nějaký faktor, který vás donutí to zpochybnit? Něco, co vás
přiměje o této Pravdě pochybovat, a tím pádem i pochybovat o
víře v tuto Pravdu? Děje se to pořád, ve skutečnosti téměř kdykoliv, kdy přijdete s nějakým novým odhalením, které vás naprosto nadchne. Děje se to záměrně. Ale to vy nevidíte a nechápete, protože se to děje mimo hranice třídimenzionálního
chápání – v říši, kde je všechno možné chápat jako související
a propojené. Synchronicita. Všechno je okouzlující součástí
důmyslné Tvořivé mysli našeho Stvořitele a jeho úchvatného
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smyslu pro humor a ironii. Už chápete, jak onen „test“ funguje?
Ve chvíli, kdy naleznete něco, co zvážíte, rozeberete prostřednictvím svých usuzovacích schopností a rozhodnete se to přijmout jako „Pravdu“, okamžitě se objeví nějaké zpochybnění,
námitka, která se bude snažit tuto vaši nově přijatou Pravdu
napadnout. Obvykle je to nějaká událost nebo něco, co řeknou
lidi kolem vás a co se vás bude snažit odradit. Váš duchovní
vývoj, stejně jako všechny ostatní aspekty vašeho rozvoje, jsou
něčím, na čem musíte pilně pracovat. Jak jinak byste pak věděli, že vaše nově nalezená a objevená „Pravda“ skutečně Pravdou je, pokud by nebyla nikdy ničím otestována a zpochybněna?
Test tedy vypadá následovně: Stanete-li tváří v tvář zpochybnění, čemu budete věřit? Tomu, co vám ukáže „vnější svět“?
Nebo se budete důsledně držet „pocitu“ hluboko ve vás, který
vám říká, že je to Pravda? To je něco, co může zodpovědět
pouze každý z vás sám za sebe.
Omlouvám se, že nemůžu odpovědět na všechny vaše otázky,
tak jsem z nich vybral jen ty, o kterých jsem se domníval, že
jsou nejdůležitější. Velice rád jsem si s vámi popovídal,
Cythraule, a jsem rád, že jsme se seznámili. Musím teď zodpovědět další dotazy, takže poprosím Nekonečného Stvořitele,
aby vám požehnal, provázel vás na vaší cestě a dodal vám odvahu a sebedůvěru ve všem, co děláte. Mějte se hezky, příteli,
těším se na naše setkání po skončení hry.
ATS:
Měl bych na vás ještě jednu otázku, jestli mohu. Jaká otázka,
která je pro nás v současné době ta nejpodstatnější, ještě nebyla položena, pokud vůbec nějaká taková existuje? A pokud ano,
mohl byste na ni odpovědět, jako kdybych se na ní právě teď
zeptal? Nevím, jestli to takhle zafunguje, ale včera mě to napadlo, a nemohl jsem na to přestat myslet.
- 76 -

SR: Skvělé a chytré, vzal jste to opravdu za správný konec.
Uděláme to tak, že si tuto otázku nechám na samotný konec
naší společné rozmluvy. Bude to totiž velice hezká tečka, kterou to tu celé uzavřeme.
ATS:
Skrytá Ruko, vím, že se specializujete na otázky z duchovní
oblasti a otázky o posunu dimenzí, ale já bych rád odbočil a
zeptal se vás na měnění podoby („shapeshifting“, pozn. překl.).
Co byste nám k němu mohl říct?
SR: Odpovím vám, ale bohužel jen velice stručně, což mě
mrzí. Změna podoby není „přirozeným“ fenoménem. Stvoření
a rasy, které by dokázaly od přírody „měnit podobu“, neexistují
– alespoň tedy ne v říších, galaxiích nebo Dimenzích, kde bychom se s nimi my setkali. Existují nicméně rituály, které –
pokud jsou správně vykonány – tuto schopnost umožňují. Má
to co dělat s tím, že tělo, a to platí o všech fyzických věcech, ve
skutečnosti není pevné. Na první pohled a omak samozřejmě
vypadá, že je, ale nezapomínejte, že veškerá hmota se v rámci
molekul a sloučenin skládá z atomárních a subatomárních částic Světla.
Znovu se omlouvám, že nemám víc času a prostoru, abych toto
podrobněji vědecky vysvětlil, takže se budete muset spokojit
s tímto málem. Existuje řada rituálů, které po vykonání umožňují „manipulaci“ s takzvaným „pevným“ lidským tělem. Kdysi jsem několik pokroucených podob a nepřirozených proměn
sám viděl, ale nerad bych se tu o tom rozepisoval. I tak se ale
domnívám, že jsem vám odpověděl, byť velice krátce a neobsáhle. Obávám se, že další otázka bude pro dnešek poslední,
protože něco mám a musím odejít.
ATS:
Skrytá Ruko, rád bych vám poděkoval za vaše poučná slova.
Bylo mi nesmírným potěšením si přečíst, co jste zde napsal.
Měl bych nicméně několik otázek. Když nahlížím do svého nit- 77 -

ra, vidím (mám pocit), že jsem velice stará duše, která se již
mnohému naučila – jak ale zjistím, zda to tak doopravdy je, jak
se dozvím, jak daleko jsme z hlediska duchovního obohacování
sví bytosti dokázal před nadcházející Sklizní postoupit?
SR: Nemáte vůbec zač. Vždycky jsem věčný za vděk, který
mi někdo projeví.
Nejsem si jistý, jestli se vaše otázka týká současné chvíle, nebo
momentu, kdy bude Velká Sklizeň u konce. Té druhé možnosti
jsem se už částečně věnoval v jedné z minulých odpovědí, takže nyní to jen upřesním a odpovím na druhou polovinu, tedy na
to, jak je to nyní – v této chvíli. V současné době je tu jedna
velice jednoduchá metoda, jak si váš individuální vývoj ověřit.
Nezávisle na tom, co „se zdá“, že se děje „v celosvětovém měřítku“ – zamyslete se nad tím, jak láskyplné a harmonické jsou
vaše osobní vztahy? Pamatujte, že svět je vaším zrcadlem.
Odráží se vám z něj zpět to, co do něj od vás přijde a vstoupí.
Do kolika hádek jste se v poslední době zapletl s vašimi blízkými? Panuje mezi vámi a vašimi kolegy v práci nevraživost a
uštěpačnost? Díváte se na ostatní a přemýšlíte, jak byste je rád
změnil? Nebo je máte rád takové, jací jsou? Mít někoho rád
(milovat ho) a brát ho takového, jaký je, tomu se říká Nepodmíněná Láska („Unconditional Love,“ pozn. překl.). Toto bude
něco, na čem budete dlouho pracovat, až postoupíte do Pozitivní 4. Dimenze. Není proto na škodu vypracovat si v tom
mírný náskok.
Ovšem pozor, milovat někoho a brát ho takového, jaký je, neznamená nechat sebou od tohoto člověka orat, a nechávat ho,
aby se k vám choval špatně. Znamená to milovat a brát jeho
Duši, nikoliv chování této Duše. Jejich chování nevyjadřuje to,
„kým jsou“ – to kým doopravdy jsou, vyjadřuje jejich Duše
hluboko uvnitř. Kvalita vašich vztahů je tak skvělým měřítkem
a nastaveným zrcadlem, podle něhož můžete posuzovat kvalitu
toho, co sami do světa vysíláte. Či, jinými slovy, toho, co Vytváříte (Tvoříte). Když se na někoho podíváte a soustředíte se
více či méně pouze na něho, vidíte vlastnosti, které se vám na
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něm nelíbí a které byste chtěli změnit, nebo přednosti a rysy,
které na něm obdivujete?
Pamatujte, co si tu neustále opakujeme, a sice že veškeré myšlenky, všechna slova a činy jsou Tvořivé. Vrátí se vám přesně
to, co jste vyslali ven. Takže když vyšlete myšlenku: „Proč to
s ním/ní musí být tak těžké? Proč se takhle chová?“ popřemýšlejte, co tím vlastně myslíte a co děláte. Nyní se soustřeďte,
protože to, co řeknu, je tak nabíledni, že by vám to mohlo paradoxně uniknout. A často vám to také uniká. Když ze své
otázky odstraníte „otazník“, vlastně tím říkáte: „Je to s ním/ní
těžké. Chová se hrozně.“ Vidíte, co vlastně sami způsobujete?
Takže nezapomeňte – VŠECHNY myšlenky jsou tvořivé. Právě jste v osobě, kterou chcete změnit, sami vytvořili chování,
které se vám nezamlouvá. A došlo k tomu proto, že nechápete
Zákon Vyzařování a Přitažlivosti. Zkuste si takový experiment:
Vezměte si někoho ve vašem životě, koho máte velice rádi
(koho milujete), ale s kým máte občas neshody, a ne vždy spolu vycházíte. Vybavte si všechny myšlenky, které jste do této
osoby promítli. Všechny Negativní myšlenky. Zeptejte se sami
sebe, zda negativní vlastnosti a chování tohoto člověka nějak
koresponduje s myšlenkami, které jste o tomto člověku měli?
Pokud k sobě budete upřímní, vsadím se, že taková korespondence tu téměř jistě bude. Samozřejmě, že se tak museli chovat
už předtím, protože jinak byste si jejich negativních vlastností
nevšimli, ale každý z nás občas nemá svůj den. Čím více se na
to negativní chování koncentrujete, tím očividnější se vám zdá
být. To je jen Život, který neustále plyne a který se snaží vyhovět vašim očekáváním ohledně toho, jaký pro vás má být.
Teď, když už víte, jak to je, co s tím uděláte? Jednoduše se
vždy přistihněte při Negativních myšlenkách – doslova „nachytejte sami sebe“, až se vám opět začnou honit hlavou.
A pak jen prostě změňte pohled a perspektivu. Zaměřte se místo negativních myšlenek na to, co se vám na onom člověku líbí.
Jaký má krásný úsměv, jak máte rádi zvuk jeho veselého smíchu – jak hezky dělá to či ono, jak vám umí pomoct a jak vás
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má rád nebo vás miluje. Nechte vyvstat jenom tyto pozitivní
vlastnosti. Vytrvejte, protože ze začátku vám to asi nepůjde tak
snadno, a zkoušejte se nachytávat čím dál častěji a zaměňovat
negativní myšlenky za pozitivní. A pak už se jen připravte na
„téměř magickou“ změnu poměrů a okolností. Vždy sledujte
své myšlenky a jejich Kvalitu, protože to, na co myslíte, je
přímo a velice úzce spjato s tím, co vidíte kolem sebe, a s tím,
co vám Život přinese. To je rozdíl mezi vědomým a podvědomým Tvořením.
(14)
ATS:
A co naši milovaní, respektive moje spřízněná duše, kterou velice miluji. Budu mít možnost podstoupit po Sklizni novou cestu
po boku svých milovaných?
SR: To bude záležet na tom, zda oba Povýšíte, či zda budete
nuceni cyklus opakovat. Avšak buďte klidný, i kdyby jste měli
být odloučeni po dobu jednoho lidského života, v časoprostoru
(mezi inkarnacemi) budete vždycky spolu a budoucí „životy“
(inkarnace) si budete moci naplánovat společně.
ATS:
A už tedy jen jedna otázka, protože jsou tu další, kteří chtějí
znát odpovědi na ty své. Proč sníme v metaforách, které nedávají žádný smysl?
SR: Nemám bohužel čas, abych na toto odpověděl obšírněji,
ale stručně řečeno, Univerzální Mysl hovoří v Archetypálních
Obrazech. Je to podobný způsob, jako systém písma některých
východních jazyků, která používají jeden „symbol“ pro celou
skupinu slov nebo významů. Stejně tak i Univerzální Mysl používá Archetypy, aby s námi komunikovala ve Snu. Když se
chcete naučit novému nářečí, musíte si nejprve osvojit jazyk
jako takový.
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ATS:
Mnohokrát vám děkuji, Skrytá Ruko, moc si přeji, abychom se
někdy setkali osobně a popovídali si.
SR: Nemáte vůbec zač, a co si přejete, to se také stane. Nikoliv však nyní, v tomto životě, ale již brzy, až společně dohrajeme hru. Nikam ale nespěchejte, příteli, vždyť na to máme
celý časoprostor světa. Vlastně celý časoprostor Stvoření. Teď
už ale musím jít. Zítra, než se definitivně rozloučíme, se pokusím odpovědět co největšímu počtu z vás. Všem přeji dobrou
noc. Požádám našeho Nekonečného Stvořitele, aby vám požehnal a dával na vás pozor. Toto bude naše poslední setkání.
Pokusím se odpovědět na co nejvíce otázek. Mrzí mě, pokud
někdo propásl mojí zprávu ze včerejška, že už i v této chvíli tu
mám víc otázek, než na kolik stihnu odpovědět, čili se omlouvám, ale na ty nové už nestihnu reagovat. Mrzí mě, že je tu můj
čas takto omezen, protože vám tak nestihnu všem odepsat. Zanedlouho se však musím vydat na dlouhou cestu a nemohu si
dovolit se opozdit.

ATS:
Vždycky jsem měl trochu zmatek v tom, co si mám představit
pod nejasným pojmem „bůh“. Rodiče mě nutili v jednu chvíli
věřit v jednoho, a krátce na to zase v jiného – protože sami
často víru měnili – takže jsem pak už nedokázal rozlišit, ve kterého vlastně věřit a ve kterého ne. Mám tedy i nadále věřit v to,
že „bůh“ je vlastně svět kolem mě a že tu není žádná taková
individualizovaná bytost, která by se slovem „bůh“ dala nazývat?
SR: Náboženství jsme si buď zcela vymysleli, nebo je námi
přinejmenším silně ovlivněno. Nic takového jako „bůh“ není.
„Bůh“ je jen lidský pojem, který v sobě nese nepochopení původní koncepce pojmu „Stvořitel“. Navíc se do toho pletou
všichni ti Stvořitelé na makrokosmických úrovních a Logy,
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o nichž jsem hovořil ze začátku. „Bůh“ vyjadřuje nějakou odloučenou entitu, nacházející se „mimo“ vás, kterou musíte pokorně prosit a uctívat. Náš Nekonečný Stvořitel a téměř všechny naše Logy (tj. spolustvořitelé) a sub-Logy nežádají, abychom je uctívali. Chtějí po vás, abyste pochopili Stvoření a vaši
roli spolustvořitelů v něm. Nakonec tu pak skutečně je jistá
„Nejvyšší Bytost“ ve formě Jednoho Nekonečného Stvořitele,
ale my všichni jsme její součástí, nikoliv jejími podřízenými.
Žádné ze jmen, kterými tuto „Nejvyšší Bytost“ častují vaše
náboženství, není jejím pravým jménem, avšak jinak mají pravdu v tom, že existuje nějaká Jedna Nejvyšší Bytost – a to je
právě Nekonečný Stvořitel. Každé náboženství Jej pouze vnímá koncepčně odlišně, což vychází z odlišnosti posvátných
textů, ze kterých jednotlivá náboženství vycházejí. „Neuctívejte“ vašeho Nekonečného Stvořitele, pouze žijte v Díkůvzdání a
ve Službě za to, že vás přivedl do Bytí, a za úžasnou Hru, kterou Stvořil. V této Hře totiž můžeme všichni zapomenout na to,
kým doopravdy jsme, abychom si postupně znovu vzpomněli a
uvědomili si, že jsme se Stvořitelem Jedno.
ATS:
Takže naše tělesná podoba je jen tělo složené z kostí, kůže a tak
dále, ale podstatná je naše duše, tedy vlastně bytost, která je
uvnitř a která nás nutí zpochybňovat naše okolí a náš život, a
se vším v něm se srovnat? Proto když „umřeme“, bude bolest a
utrpení jen součástí naší lidské tělesné skořápky a s naší duší
nebo bytostí nebude mít nic společného, protože duše bude
pokračovat do dalšího života nebo dimenze?
SR: Správně. „Bolest“ a „utrpení“ jsou pouze součástmi
Hry. Když už ale Hru hrajete a jste v ní, tak na vás působí velice reálně, a to je také jejich účel – mají totiž vyvolat pocit, že
Hra je Realitou. Nikdo doopravdy „neumírá“. Místo toho se
děje to, že „hmotu“ lidské podoby odhodíte podobným způsobem, jakým se housenka zbavuje kukly, když se z ní vylíhne
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motýl. Nahlížejte na inkarnaci do fyzického těla a světa jako na
kuklu, ve které se můžete proměnit, transformovat.
ATS:
Cítím se podobně jako tazatel Shelby, ale sešel jsem z cesty,
jsem zmatený a nejsem na stejné vlně se svým vnitřním já, takže
nemůžu přijít na to, jaký je můj účel v této hře. Mohl byste mi
nějak pomoct nebo poradit?
SR: Vaším úkolem a účelem ve Hře je pracovat na sobě.
Růst, rozvíjet se a transformovat se v pozitivnější a milující
bytost. Předtím, než jste se sem inkarnoval, jste měl určité plány, které jste se zde chystal uskutečnit – ty si už teď ale kvůli
závoji zapomnění nepamatujete, protože kdyby ano, byla by
pro vás Hra velice jednoduchá. Popřemýšlejte nad tím, co děláte v životě nejraději. Co vám přináší největší potěšení, z čeho
máte radost? Až si odpovíte, snažte se tyto věci a činnosti prožívat co nejčastěji, protože budou mít něco společného s tím,
co jste si vybral a k čemu jste se jakožto Duše zavázal. Váš
závazek obsahoval to, co zde (ve 3D) plánujete dělat. Ovšem
všímejte si i negativních věcí, které se vám budou v životě
opakovaně dít. Je pravděpodobné, že i o těch byla ve vašem
závazku zmínka – i na těch jste zde chtěli zapracovat.
Příklad pro všechny: řekněme například, že jste se sem inkarnovali proto, abyste zapracovali na své trpělivosti. Pravděpodobně si tedy začnete všímat toho, že jste velice netrpěliví a že
vám život přináší řadu zkoušek, které mají právě vaši trpělivost
důkladně „otestovat“. Jde o to, že místo abyste pokaždé ztratili
nervy, zapracujete na sobě, a vaše Duše se díky tomu postupem
času stane mírnou, ukázněnou a trpělivou. To samé se analogicky může týkat jakýchkoliv životních situací a zkušeností,
které vás budou testovat. Začněte hledat, odhalovat a pojmenovávat veškeré opakující se záležitosti, které se vás týkají a které
vám očividně činí potíže. Neustále se vám dějí a neustále
s nimi přicházíte do styku – může to být sprostota, sobectví,
zášť, cynismus atd. – těch vlastností je spousta.
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Jakmile zjistíte, že se s nimi setkáváte opakovaně, je to proto,
že dostáváte nové a nové příležitosti, jak na nich zapracovat.
Dokud je nenapravíte a nezačnete se chovat Pozitivnějším způsobem, budou se dít pořád. Až je ale v životě správně identifikujete, zapracujete na nich a použijete jich jako pomůcek (tím
totiž ve skutečnosti jsou) k transformaci vaší osobnosti a ke
zlepšení vašeho charakteru, pak zjistíte, že vám ze života téměř
vymizely a už se vám téměř nedějí. Čas od času se v různých
intervalech opět objeví, aby ozkoušely, zda jste nezapomněli,
co jste se naučili, ale bude jich stále méně a méně. Doufám, že
vám to trochu pomohlo při zjišťování toho, co jste sem přišli
vykonat, a také v tom, jak na sobě zapracovat.
ATS:
Mám teď v životě poměrně dost problémů. Jeho lidská forma a
lidský způsob fungování mě vtáhly a vymyly mi mozek natolik,
že jsem v nich byl ještě donedávna zcela utopen a neviděl cestu
ven. Poslední dobou mám však pocit, jako bych se začínal probouzet a vidět věci jasněji a novýma očima. Ptám se tedy: Jsem
ztracen, protože jsem se většinu života ubíral špatnou cestou,
nebo mohu svou „duši“ stále ještě spasit a zachránit?
SR: Nejste „ztracen“ a vaše Duše nepotřebuje „spásu“. Ničí
Duše spásu nepotřebuje, protože tu není nic, před čím by ji
bylo třeba „zachraňovat“. Rád slyším, že se probouzíte, a to je
další důvod, proč jsem tady a proč s vámi hovořím. Náš Nekonečný Stvořitel má mnoho poslů a využívá nás řadou různých a
specifických způsobů, aby vám pomohl s Probuzením a připravil co největší množství z nás na nadcházející Velkou Sklizeň.
Ale jak jsem říkal, „zatracen“ nejste, a není třeba vás před ničím zachraňovat, možná kromě nevědomosti a neinformovanosti. Ale to nemyslím ve zlém – jde čistě o vaše „nedostatečné
porozumění“. V nejhorším případě budete muset opakovat tolik
cyklů ve 3D, kolik jich bude zapotřebí, abyste se naučil to, co
se naučit máte, a abyste postoupil a Povýšil do pozitivní Čtvrté
Dimenze.
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Jedna věc je ale jistá – nakonec se tam určitě dostanete. A nakonec naleznete cestu Domů, k našemu Nekonečnému Stvořiteli. A i vy ostatní buďte ubezpečeni, že „dojít“ v cyklech „zatracení“ je nemožné. Na konci každého fyzického inkarnačního
cyklu se, jak jsem již říkal, vrátíte do časoprostoru, neboli tam,
kde se to nazývá „Nebesy“, a tam si znovu připomenete, čím a
kým ve skutečnosti jste – jedinečnou a krásnou Duší, a součástí
našeho Stvořitele. Na to, kým jste, zapomenete pouze po dobu
inkarnace. Účelem Hry je se v rámci „snu“ probudit a stát se
tak „Lucidním Hráčem“. V té chvíli si uvnitř hry vzpomenete
na to, kým jste, a budete moci začít pracovat na záležitostech,
kvůli kterým jste sem přišli. Když si znovu přečtete tento text,
budete mít řadu vodítek a nápověd, jak na to jít.
ATS:
Díky za čas, který jste nám tu věnoval. Přeji vám jen to nejlepší
a bylo mi potěšením hovořit s někým s takovými znalostmi, jako
máte vy.
SR: Přejeme vám to samé, Bratře, a poprosíme našeho Nekonečného Stvořitele, aby vám požehnal a vedl vaše kroky.
Uvidíme se, až se vrátíme Domů.
ATS:
Je tedy sklizeň záležitostí „všechno nebo nic“, nebo je smíšená
– několik z nás se posune do pozitivní 4. dimenze, několik z nás
do 4. dimenze, kde budou hrát všechno na sebe a sloužit vlastním egům, a drtivá většina z nás si zopakuje 3. dimenzi? A pokud by mělo jít do negativní 4. dimenze jen 94 % lidí, bude se
muset celý cyklus znovu opakovat, aby byl tento negativní podíl
sklizně opravdu důsledně oněch 95 %? Pokud ano, tak se mi
oškliví představa, do jak strašlivé negativity pak Zemi uvrhnete. Pořád mi není jasné, jakou roli v tom hrajete. Aby jste se
povznesli na 4. úroveň, musí být sklizeň z 95 % negativní. Jinými slovy, abyste lidi odměnili 4. dimenzí, musí být 95 % lidských duší (v procesu hloubání nad sebou samými) tak daleko
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od „Nekonečného Zdroje“, jak jen to je v lidských silách.
„Mám pocit“, že něco takového není správné.
SR: To, že „máte pocit“, že to není správné, je proto, že to
správné není. Dostatečně jste neporozuměl tomu, jak to vlastně
je. Pokusím se to vysvětlit. Sklizeň je skutečně smíšená. Ti
z vás, kteří jsou z 51 nebo více procent na Pozitivní cestě, ti
postoupí do pozitivní 4. Dimenze. Tam budete pracovat na
Lásce a Soucitu, a tamější svět, v němž budete přebývat, se
vám bude zdát nádherný. Bude tam jen minimum negativity.
Bude jí tam jen tolik, abyste si na ní mohli o testovat svou
Svobodnou vůli a díky ní si zvolit to, kým nechcete být. Ve 4D
ale bude mnohem očividnější a jasnější než tady, že negativita
je pouze pomůcka a nástroj. Uvidíte tam propojenost všech
věcí a poznáte, že jste s nimi a se samotným životem propojeni
i vy sami – že vůbec nejste „odděleni“. Nebudete už příliš používat slova, leda byste sami chtěli.
(15)
SR: Běžnou metodou komunikace se pro vás stane telepatie.
Všechno bude otevřené a vy nebudete moci před „ostatními“
skrývat své myšlenky. Od chvíle inkarnace do 4. Dimenze už
nebudete muset nikdy zakusit žádnou inkarnaci do 3. Dimenze,
pokud se k tomu sami nerozhodnete a nesestoupíte do ní z vyšší sféry, podobně jako jsme to nyní udělali my, abychom zdokonalili umění Sloužit. Dalším rizikem, jak se opět propadnout,
by bylo dosáhnout do doby příští Sklizně v tomto světě 4. Dimenze – kde je nadbytek krásy a lásky a kde téměř žádná negativita není – jejího 95% podílu. Tehdy byste se museli místo po
schodech nahoru (abych použil další herní metaforu) vrátit
zpátky dolů. Ale zpět k „této“ aktuální Sklizni – ve skutečnosti
nepotřebujeme její 95% negativní variantu, jak naznačujete, ale
jsme to MY SAMI osobně, kdo potřebuje získat 95% negativní
polaritu – nechceme to po vás. To MY musíme být negativní
(alespoň) z 95 %, abychom postoupili do negativní 4. Dimenze
a získali možnost vyčistit si svůj karmický záznam od vší nega- 86 -

tivity, kterou jsme na této planetě Stvořili. Až poté se budeme
moci vrátit tam, kam patříme, tj. do naší 6. Dimenze, v níž
jsme Strážci Galaxie a učiteli moudrosti pro ty, kteří působí
v nižších Dimenzích a občas nás poprosí o pomoc. Pokud to
nezvládneme, zůstaneme uvězněni ve 3D cyklu společně se
všemi těmi, kteří zůstali v rozmezí mezi 94 % negativity a
50 % pozitivity (tj. mezi těmi, jimž říkáme „vlažní“) a budeme
vám muset i nadále poskytovat a zajišťovat Negativní polaritu.
Jakkoliv je to kruté, naší jedinou cestou ven (k Povýšení, Postupu) je být tak Negativní, jak jen to jde. Nemáme možnost
být Pozitivní, neboť kvůli tomu jsme sem mezi vás nepřišli –
přišli jsme vám zajistit Negativitu. Proto často hovořím o všech
těch strašných věcech, které jsme zde způsobili, jako o naší
Oběti, již jsme vykonali.
ATS:
Řekl jste, že „vlažní lidé“ si během sklizně nevšimnou, že by se
něco dělo, ale ocitnou se na jiné planetě. Myslíte tím, že se probudí a nebudou si pamatovat nic z toho, co se stalo, ale budou
pořád ve stejném fyzickém těle, nebo se probudí v novém fyzickém těle, ale stejně si nebudou nic pamatovat?
SR: Zažijí krátkou zkušenost takzvaného „času plynoucího
v nulovém bodě“, kdy budou mít pocit, že jsou zcela sjednoceni (Jedno) s naším Nekonečným Stvořitelem. Budou ve stavu
báječné extatické sdílnosti, přátelství a Jednoty, zatímco jejich
fyzická těla budou rozpuštěna zpátky do Světla a přenesena do
nového prostředí. Jakmile bude tento přesun ukončen, „čas
plynoucí v nulovém bodě“ skončí a lidé se „objeví“ v nové
„herní zóně“ (tj. na nové planetě). Budou vypadat stejně, budou
stejně myslet, vlastně budou naprosto stejní jako předtím, pouze budou mít všichni za sebou mystický zážitek – život pro ně
půjde „běžně“ dál.
Budou bydlet ve stejných domech, budou u nich panovat stejné
rodinné poměry, budou mít stejná zaměstnání, přátelé, milence,
milenky. Všechno bude vypadat přesně stejně jako dřív, ale
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z Velké Sklizně si nebudou pamatovat nic, a nebudou si vzpomínat ani na to, že by se Země proměnila – zregenerovala a
zotavila. Na co si ale vzpomenou všichni, bude právě onen
„mystický zážitek“, který jim dá naději a poskytne šanci zvolit
si novou, pozitivnější budoucnost. Stále tu bude Negativní polarita, kterou bude třeba překonat, ale pokud my dosáhneme
Negativního Povýšení (což se stane), přijdou další jako jsme
my, kteří budou „ze zákulisí“ tahat za nitky a kteří budou připraveni nás nahradit. V té chvíli budeme mít více než úspěšně
odpracováno, protože budeme vědět, že jsme vám dobře Posloužili. A už cítíme, že jsme unavení. Je načase pročistit si
karmický záznam a navrátit se do formy Světelných Bytostí,
což je naše pravá Podstata.
ATS:
Neustále opakujete, že pro ty, kteří hledají pravdu, je tu vždycky nějaká pomocná ruka, jen se stačí zeptat. Jaký je nejlepší
způsob, jak si nechat pomoct? Bohužel si nikdy nepamatuji nic
z toho, co se mi v noci zdálo.
SR: Přečtěte si, co jsem psal výše – ohledně snů jsem vám
tu již něco radil. Chce to cvik a jde to velice pomalu, ale někde
začít musíte. Buďte trpělivý.
ATS:
Co přesně mám udělat, abych získal radu, jak dosáhnout stavu,
ve kterém pro mě bude snadné rozlišit pravdu od nepravdy?
SR: Pracovat na sobě. Zahloubejte se do meditace, jděte do
svého nitra. Zklidněte mysl, aby měla vaše Duše trochu prostoru, jak nechat zaznít „svůj tenký a nevýrazný hlásek“. Požádejte o pomoc Nekonečného Stvořitele a naslouchejte svému
vnitřnímu hlasu. Mějte trpělivost, naučit se této komunikaci
s vlastním nitrem chce čas, zejména tehdy, pokud jste ji celý
život zanedbával a nepraktikoval. Když vytrváte a budete na
sobě neustále pracovat, postupně to přijde, a až to přijde, musíte se naučit důvěřovat těmto radám pocházejícím ze samotného
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vašeho nitra – A TO BEZ OHLEDU NA TO, CO BUDOU
MOŽNÁ TVRDIT OSTATNÍ.
To je závěrečná zkouška. Věřit vlastní Pravdě, která pochází
přímo z vás, ze samotné vaší podstaty, a to i tehdy, když vám
bude celý svět tvrdit, že se „mýlíte“. Je to dřina, věřit v sebe
samotného, i když o vás celé vaše okolí pochybuje a všichni
vás mají za blázna, ale toto je váš úkol – ten, který jste sem
přišli splnit. Jedinou skutečnou a trvalou Pravdou je Pravda
„seberealizace“. Poslové mohou přicházet a odcházet a kázat
vám pravdu tak dlouho, dokud z toho neochraptí, ale pokud si
tuto Pravdu neuvědomíte sami – pokud nebudete mít hluboko
v samotném Jádru vaší Bytosti „pocit, že to Pravda je“ – pak to
Vaše Pravda nebude.
Nikdy nesmíte považovat nic za pravdivé jenom proto, že vám
někdo tvrdí, že to pravdivé je. Ale když pocítíte to vzrušení,
které bude prostupovat celou vaší bytostí, když vám váš vlastní
vnitřní hlas hluboko uvnitř řekne: „Ano! Já to věděl!“ pokuste
si ten pocit uchovat (pocity jsou jazykem naší Duše) a dobře si
ho chraňte, protože si buďte jisti, že vaše nově objevená víra
začne být ze všech stran zpochybňována. Je to tak zařízeno –
má to pro vás být zkouška. Vaše Vnitřní Pravda musí být
schopná odolat zkoušce času a bude zkoumána podrobně a ze
všech stran.
Pokud si budete jisti, že Víte, že je to skutečná a hluboká Pravda spočívající hluboko ve vás samotných, držte se jí zuby nehty. Nedovolte, aby vás něco nebo někdo „zvenčí“ svedlo z cesty, a to ani pokud vám daná věc nebo člověk budou tvrdošíjně
oponovat. Je to jejich práce, a přestože si to zřejmě „neuvědomují“, přesně tohle dělají – prokazují vám důležitou a podstatnou službu, a vy byste jim za to měli být vděční. Přejeme vám
šťastnou cestu a požádáme našeho Nekonečného Stvořitele,
aby vás na ní chránil a dával na vás pozor.
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Již nemáme mnoho času, takže budu vybírat ty otázky, na které
půjde odpovědět stručně, protože je jich skutečně ještě celá
řada.
ATS:
Mají Orioňané/okultisté za cíl konkrétně ty civilizace, které
ještě nedosáhli fáze vytvoření komplexu společenské paměti?
SR: Ano, ale to neznamená, že si nemohou vybrat i jiné cíle,
které si nedají pozor a nechají si „v brnění nějakou škvírku“.
Ve zkratce pro ostatní: Impérium Orionu je negativní 4. Dimenze. Jsou „ztraceni“ v tom smyslu, že se natolik odchýlili od
své pravé podstaty, že jsme se k nim navzdory mnoha pokusům
nedokázali dostat, abychom jim pomohli v rozvoji. V rámci
Souhrnu své skupinové Duše existují převážně jako skupina
bytostí-diskarnátů působících v Astrálních Sférách planet, které
navštěvují. Nemají vůbec v úmyslu „vrátit se Domů“, místo
toho hledají, na kom by mohli nasytit Negativní Energií. Díky
ní se udržují v chodu – byli totiž odpojeni od své vlastní, původní Životní Síly, protože se odmítli podřídit Inkarnačním
Principům Nekonečného Stvořitele. Čas, který strávíme mezi
jednotlivými životy v časoprostoru, je určen k tomu, abychom
uvnitř sebe samých obnovili naši Duševní Energii a mohli pokračovat ve vývoji vzhůru.
Orionské skupiny jsou uvězněny v negativní 4. Dimenzi, protože za hranicemi 4. Dimenze už neprobíhá Negativní Sklizeň.
A tak vlastně jen cestují po Galaxii a ke svým cílům „využívají
temnou strany Síly“ (tj. Negativitu). Nakonec budou předvedeni před Jednoho Nekonečného Stvořitele a rozpuštěni zpět do
Inteligentního nekonečna (Zdroje Všeho) – přesto je jim dosud
neustále nabízena možnost, aby pochopili omyl svého počínaní, navrátili se k hledání Pozitivna a opět nastoupili cestu zpět
Domů. Jejich největší překážkou a problémem ale je, že se
Domů vrátit nechtějí. Považují sami sebe za „bohy“ a nemají
v úmyslu podřídit se autoritě Jednoty.
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ATS:
Proč najednou tolik zvýšených kontrolních mechanismů?
SR: Rychle se blíží Velká Sklizeň. Je načase vyhrotit polaritu do extrému.
ATS:
Projekt Montauk – pravda nebo výmysl?
SR: Samotný projekt je fakt. Ovšem veřejně dostupné informace jsou poněkud překroucené.
ATS:
Jak nejlépe rozeznat pravdu od klamu? Jinak než metodami a
praktikami new age a jinak než z hlediska diktátu dogmatických náboženských ideologií.
SR: Naslouchejte hlasu svého Srdce – svému Vnitřnímu
hlasu, a Věřte mu.
ATS:
Vysvětlete nám prosím úlohu cestovatelů (wanderers) a jaký
smysl má jedním z nich být, jestliže si nepamatují nic ze svých
předchozích životů. A také by mě zajímalo, jak to souvisí se
zákonem o nevměšování se (pokud tu tedy cestovatelé jsou proto, aby lidem pomáhali).
SR: Cestovatelé (neboli „Poutníci“, jak se jim též říká) jsou
entity z vyšších Dimenzí, které se rozhodly inkranovat tady a
teď, aby se zdokonalily v umění být k Službám Ostatním. I oni
se ale v takovém případě musí „rozpomínat na to, kým jsou“, a
je poměrně znepokojující, že probudit se ve Hře se občas nezdaří ani jim – taková je síla a moc její Iluze. Jsou zde, aby se
probudili a následně pomáhali s probuzením i ostatním, v přípravě na nadcházející Velkou Sklizeň. I když se jim ale nepodaří probudit, neznamená to, že jsou vázáni na cyklus 3. Dimenze, protože ten už předtím zvládli a překonali. Jakmile je- 91 -

jich inkarnace skončí, mají volnost a mohou se vrátit do své
příslušné úrovně.
ATS:
Jsou některé části bible nezkreslené a pravdivé, a pokud ano,
kterou verzi bible byste doporučil.
SR: Nejsou. O všech svatých textech platí, že původní informace v nich obsažené byly s každým dalším překladem více
a více komoleny a překrucovány. Přesto zopakuji, že o všech
svatých textech zároveň platí, že v sobě stále ukrývají mnoho
pravdivého. Velká část je skryta v „metaforách“. Pokud dokážete najít bibli pocházející z doby dřívější než byla Bible krále
Jakuba (King James Version), pak se dostanete nejblíže k původnímu smyslu a významu biblického textu. Hodně štěstí.
ATS:
Byla organizátorem iluminátů, z nichž se později zformovala
Weishauptova skupina, rodová linie Rothschildů?
SR: Nikoliv. Weishaupt byl jen loutkou, kterou vodili ze
zákulisí na provázku. Linie Rothschildů (to mimochodem není
její původní jméno) ovšem byla prvotřídní rodovou linií, která
kolem Lidstva „stahovala mocenskou a kontrolní síť“. Ale i oni
jsou v rámci Rodiny poměrně nevýznamní. Jak už jsem řekl,
jména lidí a rodin, které znáte, žádnou Skutečnou Mocí nedisponují. Jsou součástí Rodiny, to ano, ale nikoliv její „původní“
součástí.
(16)
ATS:
Zeptám se: co mám udělat, abych přivábil další, stejně smýšlející jedince jako jsem já, aby se spojili, a já s jejich pomocí
povzbudil, probudil lidstvo a vyslal ho na cestu k povznesení?
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(Rozhodl jsem se, že přesně toto udělám v rámci své osobní
„služby ostatním“)
SR: To jste se rozhodl velice moudře a soucitně. Jsme na
vás hrdí. Nejdůležitější je nebýt do toho příliš zapálený a příliš
horlivý, nic neuspěchat a nikoho k ničemu nenutit – to by totiž
mohlo některé lidi odradit, takže by se pak vůbec nesoustředili
na obsah toho, co jim chcete sdělit. Je třeba nalézt rovnováhu
mezi vaší touhou ostatní probudit a vaším soucitem nad tím,
jak málo toho „ze své pozice“ vědí. Za všech okolností se držte
Zákona Svobodné vůle a nikdy nikomu nic nenuťte. Když budete někomu předávat zprávu, podávejte informace, ale zároveň
se ze všech sil snažte nevyvolávat v lidech strach nebo paranoiu, protože to by se pak obrátilo proti vám, a rozhodně by to
nezvýšilo Pozitivní vibrace, právě naopak. Předejte vaši zprávu
tak, aby zdůrazňovala Naději a neodmyslitelnou a pravou krásu
a realitu naší Jednoty s Nekonečným Stvořitelem. Buďte Světlem šířícím se v Temnotě. Snažte se ale druhé svým světlem
neoslnit a nepopálit, spíše jim dovolte, aby je to k němu samo
přivábilo – a těm, kteří tak učinili dobrovolně, buďte k Službám. Jinak řečeno, až budete své informace šířit, nebuďte příliš
„evangeličtí“ (horliví), ale buďte jako onen záhadný a láskyplný „starý mudrc“, ke kterému to lidi táhne proto, že má dobré
vibrace, a nikoliv proto, že by toho hodně namluvil.
Ale nejdůležitější je, abyste ŠEL OSTATNÍM PŘÍKLADEM.
Ostatní totiž musí vidět účinek, který na vás má úžasné a skvělé působení Nekonečného Stvořitele, jenž se skrze vás projevuje. Přejeme vám s vaším úkolem mnoho štěstí, a doufáme, že
absolvujete Pozitivní Sklizeň. Především ale pracujte sám na
sobě, vybírejte si co nejvíce toho Pozitivního a buďte k Službám ostatním. A to z toho důvodu, že po tom toužíte, nikoliv
proto, že byste musel. Požádáme našeho Nekonečného Stvořitele, aby vás po cestě doprovázel.
ATS:
Pozemské změny. Pochopil jsem, že smrt neznamená konec mé
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existence, ale zároveň mám rád své pozemské tělo a nerad
bych, aby mě postihla nějaká záležitost související s pozemskými změnami. Mohl bych se nějak vyhnout jejich účinkům.
1) Pokud vám to rodina dovolí, nesdělil byste nám, jaká místa
budou po následující 3 až 4 roky na Zemi těmi nejbezpečnějšími? Mohl by to být jih Číny (města jako Kanton nebo Hongkong) nebo třeba Patagonie? Nebo nějaké jiné oblasti?
SR: Bohužel nemám dovoleno toho prozradit příliš. Na některých místech musejí lidé zůstat – ti lidé, kteří vědí, co přijde
– aby mohli pomoci ostatním, kteří o nadcházejících událostech nevědí nic. Mnozí z vás (ať už vědomě, nebo ne) si vybrali
tuto dobu právě z výše uvedeného důvodu. Pokud ale trváte na
tom, že chcete uniknout na nějaké bezpečné místo, pak si vyberte to nejvýše položené, na které se dá dostat. Dobrou oblastí
jsou například Andy v Peru. V této lokalitě je navíc koncentrována značná Spirituální Síla a starší místního lidu Quero moc
dobře vědí, co se chystá.
ATS:
2) Je pravdivá hypotéza Johna Leara a Jana Lamprechta,
podle níž je většina planet ve Sluneční soustavě obydlená?
SR: Rozhodně ano. Ovšem nikoliv na úrovni 3. Dimenze,
kterou máte vy možnost vnímat.
ATS:
Je Země dutá?
SR:

Počkejte chvíli, musím si něco ověřit. Ano, rozhodně je.

ATS:
Pokud ano, jak se dá dostat dovnitř?
SR:

To nesmím prozradit.
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ATS:
Mohl byste prosím trochu rozvést podstatu mechanismů skrytých za pozitivními výsledky těch lidí, kteří se rozhodnou poskytnout své služby druhým? Rád bych, abyste skutečně dopodrobna vylíčil všechny spletitosti téhle energetické hry. Pokud je pravda, že „se vám vrátí to, co dovnitř sami vložíte“,
pak bych to celé rád rozebral a úplně pochopil.
SR: Přečtěte si některé z mých minulých odpovědí. Mám
pocit, že už jsem to tam vysvětlil.
ATS:
Nedávno jsem zažil, že jsem se vyléčil z nepříliš vážné nemoci
tím, že jsem poslal lásku všem nemocným lidem na světě. Jak
tohle funguje? Nikoliv proč, ale jak?
SR: Protože jste všichni JEDNO. Až to pochopíte – hluboko, v samotném jádru vaší Bytosti – pochopíte i to, jak to funguje. Co činíte druhým, činíte vlastně i sami sobě.
ATS:
Tvrdíte, že sem byla vaše rodina umístěna proto, aby svět negativně ovlivňovala. Existuje také nějaká rodina, která by svět a
nás ovlivňovala pozitivně? Nebo je to na samotném lidstvu, aby
se této role zhostilo?
SR: To je zajímavá otázka. Taková pozitivní rodina (či
přesněji skupina) skutečně existuje, vy ji pouze nevidíte ani
nevíte, že existuje. Pomáhají planetě z utajené „Vnitřní“ lokality a díky své Kvalitní Energii, jež pochází ze Zdroje, se zapojují a promítají do dění zde. Ale máte pravdu v tom, že je to i na
vás – Změny, které chcete provést v sobě samých i ve Světě,
musíte iniciovat sami.
ATS:
Vašim cílem je evidentně negativní sklizeň, přesto nám tu nabízíte výhody pozitivního života. To se zdá být v rozporu s vašimi
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záměry. Vlastně to není ani tak otázka, jako spíš můj postřeh,
ale pokud byste se k tomu chtěl nějak vyjádřit, budu jen rád.
SR: Hmm, další velice podnětný a bystrý postřeh. Díky za
něj. Našim cílem je Negativní Sklizeň, ale pro Nás. Nikoliv pro
vás. Pro vás pouze zajišťujeme Urychlovač zvaný Negativita, a
jak s ním naložíte, už je čistě na vás. Avšak to ohromné množství Negativity, které vytvoříme, má více co do činění s námi
než s vámi. Některé mé předchozí odpovědi by měly vyjasnit,
proč tomu tak je. A abych reagoval na váš poznatek, že si tady
občas protiřečím, vězte, že vysvětlení je prosté. Řeknu to
takhle, kvůli tomu, co vám zde poskytuji za informace, už jsem
byl i shora „potrestán“, protože jsem zašel příliš daleko. Nebylo v plánu, že budu o některých věcech hovořit tak otevřeně.
Pokud si vše přečtete ještě jednou od začátku, možná si všimnete, jak jsem trochu zmírnil „tón“. Pokoušel jsem se důsledně
držet Zákonů Svobodné vůle a Chaosu, ovšem na některých
místech jsem toho řekl podstatně více, než jsem měl. Pro vás to
nebude mít žádné důsledky, ale až nadejde můj další cyklus
v Negativní 4. Dimenzi, kde si budu odpracovávat svůj karmický dluh, budu muset nést plnou zodpovědnost za to, co
jsem zde způsobil.
Ale co už, vždyť už i tak je můj život dost Negativní, takže
nějaká ta trocha navíc už mě neublíží. Trochu jsem se zdráhal
být tím, kdo s vámi bude touto cestou komunikovat, protože
jsem velice náchylný k Soucítění s ostatními – je to moje „slabost“. Je to už velice dávno, co jsem měl naposledy možnost
takto přímo komunikovat s „vaším druhem“. Nechci, aby to
vyznělo nějak urážlivě, já jen, že po čas většiny svých denních
i nočních povinností se vídám jen s ostatními členy Rodiny.
Nemám možnost vést žádný „společenský život na veřejnosti“,
jak byste to asi nazvali vy. Jsem „ukrytý“ a „v ústraní“.
Nečekal jsem, že se tady do toho tak ponořím. Abych byl
upřímný, nečekal jsem ani tolik vašich otázek a (od většiny
z vás) tak vřelé a nepředpojaté přijetí. Dalo by se asi říci, že
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jste mi trochu „přirostli k srdci“. Ve výsledku je pak tato příležitost „propojit se a komunikovat“ příležitostí i pro mě. Začalo
to pro mě jako povinnost, ale postupně se to proměňovalo
v „práci, kterou dělám s láskou“, a až to dnes večer všechno
skončí, mám pocit, že mi budete všichni trochu chybět, a stejně
tak i toto samotné propojení s někým, kdo je „mimo“ můj svět.
Byl jsem vybrán proto, že vyvstalo přání, aby tento úkol splnil
a informace předal někdo s mými „diplomatickými“ schopnostmi. Už z podstaty těch informací bylo jasné, že tu bude
hodně prostoru pro neshody. Cítil jsem, že je důležité předat
tyto informace takovým způsobem, aby se někde po cestě neztratily, a tak jsem se toho ujal sám. A popravdě řečeno jsem
nyní zpětně rád, že jsem to udělal. Sedím tady a usmívám se,
(když si vzpomenu na to, co mi někteří psali), a představím si,
jak se to klidně mohlo velice ošklivě zvrtnout, kdyby tady teď
místo mě seděl a tím úkolem byl pověřen někdo jiný z Rodiny.
Teď už je mi jasné, proč vybrali mě. Stejně jako je to se vším –
takhle to prostě mělo být. Dokud vím, že Sloužím přáním Stvořitele podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak je mi úplně jedno, co si o mě myslí ostatní. Jediný názor a jediné přitakání, na kterých mi záleží, nebo které potřebuji, pocházejí od
Něho. Nemám koho obhajovat, proto jsem byl pro tuto práci
„ideálním“ kandidátem. Ale dost už toho sentimentu, máme tu
další otázky, na které je třeba odpovědět.
ATS:
Tradičním úslovím mezi křesťany je „Ďáblovou největší lstí je
to, že dokázal přesvědčit svět o tom, že neexistuje.“ Mám pocit,
že někteří křesťané si po přečtení toho, co jste napsal, řeknou,
že se „ďábel jen snaží předstírat, že je vlastně hodný“.
SR: „Ďábel“ (Satan) je lidským výmyslem a výtvorem.
Prostě jen „zosobněním“ veškeré Negativity, která se na této
krásné planetě nacházela a nachází. Nevíte, na koho to „hodit“,
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a jelikož jste vinu a zodpovědnost nenašli u sebe, vytvořili jste
si „Satana“, aby vás toho zprostil.
ATS:
Mám hodně přátel a příbuzných mezi křesťany, a ti by si pravděpodobně mysleli to samé, co já. Jak se vám vůbec může podařit, že si vaši verzi někdo s takovým (křesťanským) postojem
nechá vysvětlit? Nechci rozhodně nijak zásadně „šířit vaše
evangelium“, jen bych se o něj s některými z těchto svých přátel rád podělil.
SR: Jak chcete něco vysvětlovat těm, kteří nemají zájem
svůj systém víry měnit? Budou pořád věřit tomu, čemu věřit
chtějí, a pochybuji, že ať jim řeknete cokoliv, změní názor. Jejich víra je zakořeněna velice hluboko, a jakmile to dojde do
této fáze, pak jediným způsobem, jak ji vyvrátit, je „mystický
zážitek“ nebo tak přesvědčivá osobní ukázka „odlišného způsobu“ života, že to daného člověka přiměje zauvažovat o tom,
jestli by tu nebyla i jiná možnost. Jak se tedy k takovým lidem
dostanete blíž? Pouze tím, že jim půjdete příkladem.
ATS:
Bylo by možné, abych vaše poznatky zhustil a vyvěsil jako jeden dlouhý příspěvek na svůj blog? Rád bych se jen ujistil, že
to neporušuje žádný bod mé uživatelské smlouvy zde. A také
bych se rád ujistil, že pokud to udělám, tak mě pak nenavštíví
muži v černých oblecích.
SR: Teď jste mě pobavil, děkuji vám za to. Samozřejmě jen
uvítám, když tento dlouhý rozhovor nějak sloučíte a dáte
k dispozici ostatním. O jednu věc vás ale požádám – respektujte prosím mé přání a dejte k dispozici pouze informace samotné, už ne ty nepodstatné řeči okolo. Pokud se chcete o tento
rozhovor podělit s druhými, ctěte můj (náš) úvodní záměr a
požadavek, že informace budou prezentovány jako „celek“.
Když jsem hned na začátku říkal, abyste mi „prozatím věřili“
nebo abyste se „zdrželi úsudků“, jednoznačně jsem také odů- 98 -

vodnil, proč to tak chci. Bylo mi úplně jedno, jestli tomu lidé
uvěří. Vlastně jsem ani nečekal, že by mohlo být víc takových,
kteří tomu uvěří. Ale prosil jsem, aby byly ty informace později prezentovány jako celek – se všemi původními otázkami a
odpověďmi. Ať se pak pro mě za mě rozpoutá debata o tom,
jestli to je nebo není podvod.
(17)
Dovolím si být na chvíli poněkud nezdvořilý a expresivní a
řeknu vám, že je mi naprosto „u pozadí“, kdo se do mých informací naveze, jak moc je poplivá a pošpiní, nebo jak se bude
zbytečně slovně obouvat do mne – do jejich posla a zprostředkovatele. Ty informace se dostanou ke všem těm, ke kterým se
dostat mají, a přesně tak to má být. Tak to Stvořitel chce. Ti,
kteří mají uši k poslouchání, oči k dívání a srdce k chápání,
mou zprávu uslyší, a takto zasetá semena se v tak úrodné půdě,
která tu je, uchytí a vzklíčí. Pokud tedy respektujete to, o co
jsem žádal, a to, jak jsem to poměrně slušně formuloval, prosím, okopírujte si ten rozhovor, ale pouze mé příspěvky. Ve
všech svých příspěvcích cituji otázku, na kterou posléze odpovídám, takže k tomu, aby vznikla reprezentativní a pravdivá
kopie našich rozhovorů – pokud to je to, co si odsud chcete
odnést – nejsou nutné žádné další vsuvky.
ATS:
Děkuji vám za tyhle informace, jsou jedny z nejzajímavějších,
které jsem kdy četl. Jsem blázen do těchhle záležitostí – neustále jsem na internetu a hledám informace o konspiračních teoriích, alternativní zprávy ze světa, záběry zachycující UFO a
podobně. Nemůžu říct, že bych vám naprosto baštil každé slovo, ale to, co tu říkáte, ve mně jednoznačně rezonuje.
SR: Nemáte zač a na oplátku zase já děkuji vám, že čtete mé
odpovědi s otevřenou myslí. Pokud jste si všiml, nikdy jsem
nechtěl, aby mi tu někdo „baštil každé slovo“. Naopak jsem po
celou dobu neustále opakoval, že to poslední, co od vás chci,
- 99 -

je, abyste mi slepě důvěřovali a brali každou moji větu jako
součást nějakého „evangelijního textu“. Jak už jsem řekl, nabízím vám jen další z dlouhé řady „Urychlovačů“, které vám
v průběhu historie poskytoval a poskytuje váš Nekonečný
Stvořitel. V Urychlovač není potřeba věřit, proto tu není. Je tu
proto, že je zpochybněním toho, co si „myslíte“, že víte o skutečnosti. A jako vždy platí, že je zcela a jen na vás, jak na
Urychlovač zareagujete a jak s ním naložíte. Přesně tak to totiž
vždycky má být. Děkuji vám za vaše pronikavé a bystré otázky. Ať už si to uvědomujete, nebo ne, do této diskuse jste přispěl velkou měrou. Přejeme vám všechno dobré, požádáme
našeho Nekonečného Stvořitele, aby vám požehnal a provázel
vás na cestě.
ATS:
Skrytá Ruka tu prezentoval některé úžasně napsané informace
– jako by na toto fórum (vlákno) proudily přímo z jeho/její bytosti.
SR: Toto je možná ten nejlepší postřeh v celém dosavadním
průběhu naší debaty. Také mi umožňuje trochu rozvést odpověď na předchozí otázku, o které jsem řekl, že se k ní později
vrátím. Je to skutečně tak, že informace na stránku „proudí
přímo z mé bytosti“. Již dříve jsem zmínil, že mým úkolem
v rámci Rodiny je zabývat se Duchovnem. Jeden z tazatelů se
pokoušel odhadovat, co přesně tato má funkce obnáší, avšak
naprosto se mýlil. Jak jsem již zmiňoval, všechny „Mocenské
linie“ (mimozemské pokrevní linie) tvořící dohromady „Vnitřní Svatyni“ (či „Skryté Ruce“) Rodiny, mají určitě schopnosti,
jež inkarnáti do 3. Dimenze nemají (a to ani někteří další členové naší Rodiny – příslušníci těch linií, které na Zemi znáte).
Jednou z nich je schopnost vyvolat díky zaměření pozornosti
veškeré vědomosti z „minulých“ inkarnacích. Je zde mnoho
úkolů, o které se musíme postarat, aby naše Rodina fungovala
tak, jak má, a proto má každý z nás určitou specializaci (svoji
Disciplínu, Obor), v jejímž rámci se stará, aby „tělo“ naší Ro- 100 -

diny fungovalo jako dobře promazaný stroj. Mým oborem,
kterým se po drtivou většinu času zaobírám, je Duchovno (Spiritualita). Tedy NAŠE Spiritualita, nikoliv ta lidí na Zemi. O tu
se starají jiní, kteří jsou pode mnou.
Mohli byste mě připodobnit k jakémusi „Knězi“ či „Ministrantovi“. Podobně jako mají vaši duchovní za úkol „naslouchat“
hlasu svého Stvořitele, a předávat jeho zprávy lidem, tak i já
nyní aktivně vykonávám tuto roli – a dělám to už mnoho let.
Stalo se mi to druhou přirozeností. Přesněji řečeno se mi to
stalo dokonce první přirozeností. Podstatnou součástí mé role
je být neustále ve stavu uvědomování si naší Skupinové Duše
(Lucifera). Proto zde velice často píšu „my“, nikoliv „já“ –
nepíšu zde v první osobě jednotného čísla, ale množného. Je to
tak pro mě přirozené a normální. Dost času trávím tím, že si
s naší Rodinou povídám jako Lucifer – z hlediska Skupinové
Duše. Když zde takto mluvím, nejsem to já (individuální jiskra
Duše), kdo k vám hovoří, ale prostřednictvím „channellingu“
k vám vlastně skrze mě hovoří Lucifer.
Proto náš rozhovor tak krásně plyne. Jak už tu někteří z vás
naznačili, kdyby to všechno byl z mé strany jen podvod a chtěl
jsem vás obelhávat, musel bych nejen strávit spoustu času „výzkumem“ veškerých relevantních materiálů, abych měl patřičné
informace, ale taky bych vám je nemohl podávat tak plynule a
srozumitelně, jako to právě dělám. Pokud si tedy stále myslíte,
že jsem podvodník, pak to ještě jednou zvažte – ta pravděpodobnost je díky výše uvedeným skutečnostem téměř nulová.
Těm z vás, kteří se s takovýmto vysvětlením spokojí, je teď již
naprosto jasné, proč a jak tady působím. Nemluvím tu za sebe,
ale spíše za toho, kdo mě vyslal – za svého Stvořitele (Lucifera). Vím a zažil jsem to samé, co ví a zažil on, protože jsme
v podstatě Jedna a ta samá Bytost.
ATS:
Nikdy jsem se neangažoval v žádném klasickém náboženství,
ale vždycky jsem byl duchovní osoba. Zkoumám veškeré nábo- 101 -

ženské texty, protože věřím, že v každém z nich se nachází alespoň část opravdového a skutečného příběhu. Z různých náboženských textů můžete skutečně načerpat úžasné vědomosti.
Domnívám se, že my, jakožto lidé, jsme sami stvořiteli – stejně
jako JEDEN stvořitel, a všichni jsme vlastně jedno. Také věřím,
že postoupíme na vyšší úroveň vědomí, kde budeme moci svůj
svět vědomě spolutvořit, protože nyní ho spoluvytváříme pouze
nevědomě.
SR:

Vaše pochopení vás šlechtí.

ATS:
Je toho tolik, o čem bych s vámi chtěl pohovořit, ale teď mě
nenapadá jediná konkrétní věc, na kterou bych se chtěl zeptat.
Děkuji vám za slova, kterými k nám promlouváte, a velice oceňuji, co pro nás děláte! S Láskou pozdravuji…
SR: Nebojte se, příteli, cítíme vaše srdce a jeho řeč nemusí
být vyjádřena pouze slovy – protože ta mají stejně poněkud
omezený význam. A až skončí Hra, budeme si moci povídat
tak dlouho, jak jen si budete přát, už se na to velice těšíme.
ATS:
Slyšel jste o Miriam Delicado? Nedávno jsem na stránkách
Projektu Camelot sledoval rozhovor s ní, a bylo to velice inspirativní. Povězte mi, jste jeden z těch vysokých světlovlasých
jedinců, o nichž hovoří?
SR: Ta žena má nádhernou Duši. Rozhovor, o kterém mluvíte, jsem neviděl, ale o jejích zážitcích a zkušenostech víme.
Ti „vysocí světlovlasí jedinci“, o kterých hovoříte vy, potažmo
ona, jsou dědicové Plejár. Spolupracují s takzvanou Galaktickou Konfederací Planet. Slouží Pozitivním vibracím. Plejárané
pocházejí ze souhvězdí, které nazýváte Plejádami. Jeho skutečné jméno ale zní PlejáRy, proto „Plejárané“. A nikoliv, my
jsme Lucifer, s Plejárany nemáme co se týče původu nic společného – jsou to ale naší dobří přátelé.
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ATS:
Nikdy jsem neviděl UFO, ani jsem neměl žádný silný duchovní
zážitek, ale v hloubi duše vím, že to všechno existuje a že to jen
čeká, až to naleznu. Co mám udělat, abych se dostal na správnou frekvenci a tyto věci uviděl, setkal se s nimi, nebo je nějak
zakusil. Vděčně uvítám jakékoliv vaše informace.
SR: Prostě a jednoduše v srdci věřte, že existují. Uvažujte.
Věříte, že byste v celé obrovské rozlehlosti Stvoření mohli být
(vy, lidé) sami? Jen vás chci ale předem varovat, abych vás
ušetřil zklamání, že s nimi navážete spojení a komunikaci pouze tehdy, pokud jste se na tom předem – než jste sestoupili sem
– dohodli ve vaší Duševní Smlouvě. V této chvíli je zde spoustu (miliony) takových, kteří mají sehrát svou roli ve Velkém
Probuzení a v přípravách na Velkou Sklizeň. Mnozí z těch,
kteří zatím nevěří, otevřou svou mysl, jakmile se Země začne
proměňovat v důsledku nadcházejících změn. Lidé budou vyděšení a nebudou mít ponětí, co se děje, protože vaše vlády
před vámi tyto informace tajily a tají.
Na Zemi jsou inkarnováni „Cestovatelé“, kterým někteří říkají
„Semena Hvězd“, a ti vám ze začátku pomohou, až to všechno
za několik let vypukne. Až přijde jejich čas, dají o sobě vědět.
Řada lidí na tyto informace zatím není připravena, ale nebude
to trvat dlouho, a začne být. Mnoho těchto „Semen Hvězd“ se
zatím samo „neprobudilo“. Konfederace je však připravena jim
s tím „pomoci“, jakmile to bude potřeba. Tito a jim podobní,
kteří se zatím ještě „neprobudili“, mají celý život pocit, že jsou
v něčem „jiní“, a hluboko uvnitř cítí, že „sem jaksi nepatří“.
Řada z nich také bude mít sny a vize o svých životech na jiných – svých domovských – planetách. A mnoho těchto
„Hvězdných Semen“ jsou původem Plejárané. To proto se neustále někde „objevují vysocí světlovlasí jedinci“. Aby pomohli
své Rodině probudit se a splnit úkoly, které tu mají.
ATS:
Jsem dalším z řady velice vděčných členů tohoto fóra, kteří
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oceňují láskyplná slova Skryté Ruky. Kéž bych toto vlákno objevil dříve. Velice mě uklidnilo. Docházely mi síly, ale teď mám
pocit, že všechno zvládnu. Můj vděk je nehynoucí a věčný.
Zdraví malá jiskřička a děkuje za světlo.
SR: Nemáte vůbec zač. Jsme rádi, že jsme vám mohli být
k Službám. „Mám pocit“, jako bych vás znal. Pokud to tak na
základě těchto pocitových důvodů skutečně je, pak považujte
díky této zprávě naši část Duševní Smlouvy za splněnou. Přečtěte si tu zprávu (celý text) ještě jednou, vezměte si z ní to
podstatné do svých meditací a informace hledejte také ve
Snech. Důkladně tato slova otestujte a srdcem je přijměte pouze tehdy, když budete mít „pocit“, že jsou pro vás správná a
pravdivá. Pokud to tak bude, řiďte se jimi a nenechte se nikým
a ničím odradit. Povstaňte a ihned začněte s hraním role, pro
kterou jste se dobrovolně přihlásil. Už je téměř čas. Přichystejte se a ujistěte se, že jste připraven. Máte naši nejvýraznější
podporu, stejně jako Lásku a Světlo našeho Jednoho Nekonečného Stvořitele.
ATS:
Možná je SR skutečně tím, za koho se vydává, ale také to může
být nějaká sečtělá, avšak znuděná osoba, která chce jen vědět,
kam až se její podfuk na internetu rozšíří. Pokud je tím druhým,
pak mu to ale není podobné. Pokud si to tu totiž přečtete, zjistíte, že to, co ho zajímá, je těžké odhalit jako podvod. A už VŮBEC se mi nechce věřit tomu, že by informace o záležitostech,
na které se ho ptáte, získával průběžně a vkládal je sem, kde
z toho nic nemá – žádnou „slávu“, žádné peníze, uznání, ani
žádný bonus do „běžného života“. Má jen jeden týden vaší
pozornosti.
SR: Původně jsem na podobné příspěvky nechtěl odpovídat
a chtěl se koncentrovat na ty, které napsali lidé, jež doopravdy
zajímá, co tu říkám. Nemáme už mnoho času a prostoru, ale
proto, že jste sem napsal takto ostrý a palčivý příspěvek, odpovím i vám, i kdyby jen proto, aby konečná verze našich debat
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ze všech dní obsahovala právě i vaše výše uvedená slova. Kdybych byl podvodník, skutečně by to bylo OBROVSKÉ plýtvání
časem a úsilím, jenže on to není podvod – naopak je to „práce
z lásky“, která je vykonávána pro slávu našeho Stvořitele. Lži a
klepy o tom, že jsme „zlé“ a „ďábelské“ Bytosti, byly příliš
dlouho nechávány bez povšimnutí. Bylo načase uvést je všechny na pravou míru. Lucifer toho tolik obětoval proto, že vás
milujeme.
(18)
ATS:
Jelikož je vaším oborem duchovno a spiritualita, nemohl byste
prozradit, jakou roli hraje ve vztahu k vám katolická církev, a
jak zapadá do systému pozitivity, negativity či neutrality?
SR: Nižší větve naší rozšířené Rodiny (tj. jména, která by
vám něco řekla) využívají Vatikán k mnoha Rituálům a Obětem. To by vám mělo říci všechno, co potřebujete vědět.
ATS:
Jmenoval byste některé svaté knihy (nebo možná autory bible),
které se poskytnutými informacemi blíží pravdě?
SR: Ti autoři bible, kteří se nejvíce přibližovali pravdě, jsou
zároveň ti, kteří byli z publikované verze bible „vyřazeni“.
Nejpřesnější „duchovní“ četbou (kromě materiálů od Ra), obsahující pravdu o povaze Jedna, jsou taoistické texty – spisy
„Tao Te Ťinga“ a „Kniha Čuanga C’“. Již byly zodpovězeny
téměř všechny vaše otázky, avšak za těch několik, na něž jste
se odpovědí nedočkali, za ty se omlouvám, ale buď nemám
dovoleno na ně odpovědět, nebo na ně nezbývá čas. Omlouvám
se.
ATS:
Skrytá Ruko, doufám, že odpovíte na mou následující otázku.
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Možná o mě víte, ale ani já nemohu odhalit vše, co vím. Má
otázka je odlišné povahy a nedaří se mi na ni nikde získat odpověď. Jsem pokrevně spřízněn s elitou, jak se o nás někdy
mluví. Rakouský hrabě, anglický hrabě, skotský baron. Zdá se,
že v určitém období během posledních 100 let ztratila jedna
část naší rodiny vše – sebrala jim to vláda. Je toho mnoho, o
čem bych chtěl hovořit, ale nechci, aby to tu všichni viděli. Víte, o čem hovořím? Co se doopravdy stalo? Anglická strana to
nechce prozradit, má rodina tam žila po celé generace, ale pak
se do toho vložila vláda… a něco se přihodilo. Celá rodina
včetně mě má značné schopnosti, a zdá se, že já mám jedny
z nejsilnějších. Také jsem si vědom toho, o čem všem jste zde již
hovořil. Rád bych si s vámi promluvil osobně – pokud vám to
bude umožněno, a já vím, že bude, vzhledem k vašemu a mému
původu. Požádejte o povolení a uvidíte, že jsem pravý a skutečný. Nepovažujte mě prosím za arogantního člověka, jde mi
pouze o tu jednu jedinou otázku, na níž neznám odpověď.
SR: Jistě si uvědomujete, že tato vaše pokrevní linie, o níž
mluvíte, je pouze linie pozemská, a my (mimozemské Mocenské linie) téměř nezasahujeme do vašich „vnitřních“ rodinných
záležitostí. Vše, co vám mohu prozradit, je, že v minulosti nastal spor mezi linií Habsburskou a Francouzsko-Pruskou. Byly
řečeny a vykonány některé věci, které řečeny ani vykonány být
neměly. Mělo to neblahé následky a vyústilo to v další události.
A pokud jde o komunikaci na „osobní“ úrovni, omlouvám se,
ale to bohužel nebude možné. Doufám ale, že i s těmito nepříliš
podrobnými informacemi, jež jsem vám poskytl, si dokážete
domyslet, co se přesně stalo. Ve vašem úsilí zde vám přejeme
hodně štěstí a doufám, že se brzy uvidíme (pokud se tedy „v
zimním období chystáte na Maltu“?) Nemusíte mi odpovídat,
protože už asi budu stejně pryč.
S následujícími dvěma příspěvky se budeme zabývat dohromady:
- 106 -

ATS1:
Je to reptilián. Protože – to je rasa těchhle pokrevních linií.
Jsou za oponou a ovládají v podstatě všechno. A pamatujte, že
neexistuje nic jako zlá rasa, pouze vybraní jedinci nebo skupiny, které vyčnívají z davu.
ATS2:
Ok, mám pro Skrytou Ruku další otázku. Reptiliáni jsou popisováni jako rasa velice agresivní, arogantní a taková, která
považuje lidstvo za pouhý dobytek. Takže proč ta rozpolcená
osobnost? Tvrdíte, že jste milující a duchovní bytosti, ale
všichni říkají, že reptiliáni jsou hrůzostrašní.
SR: Vy nás bavíte. My samozřejmě NEJSME Reptiliáni, a
na Pravých mocenských pokrevních liniích není reptiliánského
vůbec nic. Jediné „reptiliánské“ vlivy, které, byť vzdáleně,
v současné době s touto planetou souvisejí, jsou vlivy ze soustav Zeta Reticuli a Alfa Draconis. Nepředstavují pro vás ale
žádnou zvláštní hrozbu. Pro ty, které by to zajímalo, pocházíme
původně z Venuše. Jakým jiným jménem je Venuše nazývána?
Poskládejte si dílky skládačky k sobě a možná pochopíte.
Nuže, nyní jsem již odpověděl na všechny otázky, na které
jsem odpovědět slíbil, a můj čas zde se již v podstatě naplnil.
Mám ale ještě několik minut, než se začnu připravovat na
dlouhou cestu. Byly tu ještě dva opožděné dotazy, kterým věnuji stručnou odpověď:
ATS:
Jsem si jednoznačně vědom toho, že jsem ve hře… Ale i tak
mám otázku… Jsou vaše rodiny působící ve 3. Dimenzi rozdělené na frakce? Copak tohle všechno nevědí? Protože se mě
pokoušely zabít, ale to se jim samozřejmě nepodaří.
SR: Vše, co k tomuto mohu říci, je následující: přestože jsou
pozemské Rodiny vlastně našimi příbuznými, tak vědí jen to,
co k nim my sami pustíme. Mohli by totiž některé informace
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zneužít, využít nemoudře, nebo s nedostatečným respektem
vůči našemu Stvořiteli nebo vůči Jednomu Nekonečnému Stvořiteli. Jak už jsem naznačil dříve, „vrcholek pyramidy není jejím skutečným vrcholkem“. Nad těmi nejvyššími Pozemskými
dohlížiteli Svrchované světové rady (Supreme World Council)
a ještě nad jiným vyšším aspektem, který nesmím jmenovat, se
nacházejí a působí „Skryté Ruce“ (což samozřejmě není pravé
jméno, ale občas nám tak někteří říkají).
ATS:
Ovšem, ale ať už se věci, myšlenky nebo úmysly mají jakkoliv,
on tu hovoří o materiálu chráněném autorskými právy, který už
vyšel jako kniha, má své ISBN a tak vůbec. Ta kniha se nazývá
Law of One.
http://llresearch.org/publications.aspx

Tato kniha se týká naprosto stejných záležitostí, o kterých zde
hovoří osoba, jež zde odpovídá na vaše otázky. Zaobírá se:
1) negativní a pozitivní polaritou
2) stupni hustoty, rozlehlosti (dimenzemi)
3) dokonce používá naprosto stejný termín: „souhrn společenské paměti“
4) používá termínu „sklizeň“ ve stejném kontextu
5) zabývá se mezidimenzionálním vývojem
6) ve stejném kontextu používá termíny logos a sub-logos
7) používá stejnou koncepci Cestovatelů,
8) koncepci Nekonečna uvědomující si postupně sebe samo,
9) koncepci vibrací ve stejném kontextu,
10) koncepci „nás“, kteří s nadcházející sklizní (2012) postoupíme do čtvrté dimenze, a také toho, kolik z „nás“ si bude muset zopakovat třetí dimenzi.
U původního autora (llresearch, tj. výzkum L/L) a u Skryté Ruky existuje více než 50 paralelních, naprosto shodných koncepcí. Výzkum L/L se datuje od roku 1981, což mě vede
k podezření, že původními myšlenkami, jsou právě ty jejich.
Mějte na paměti, že definice plagiátorství zahrnuje neautorizo- 108 -

vané využití nebo napodobení jazyka a myšlenek původního
autora, přičemž je toto vydáváno za jazyk a myšlenky pocházející od autora, který je již přejal a prezentuje jako své. Pokud
se tedy Skrytá Ruka nepodílí na Výzkumu L/L, pak jsou jeho
informace jednoznačným plagiátem starších cizích myšlenek.
Zdroje [výše očíslovaných příkladu]:
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_1.aspx
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_2.aspx
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_3.aspx
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_4.aspx
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_5.aspx

ATS:
Musel se do toho vložit sám Lucifer, aby mi pomohl. To bylo,
jak jistě chápete, veliké překvapení. Copak vaše levá ruka neví,
co učí pravá? Nebo to je jen výsledek nedostatku pochopení ze
strany některých členů vaší pokrevní linie?
SR: Ano, chápu, že občas je třeba přijmout drastičtější opatření. Jak jsem již řekl, nevědí všechno, protože některé věci je
lepší si nechat pro sebe. Může se ukázat, že pro ty, kteří nemají
zcela čisté úmysly a srdce, je pokušení mít v rukou obrovskou
moc až příliš lákavé. Řeknu k tomu asi tolik, že někteří si
prostě občas hru AŽ MOC užívají. Jejich činy vedla spíše nevědomost, než nějaké nepřátelské úmysly vůči vám. Odpusťte
jim to prosím, nevěděli, co dělají, ale mysleli si, že je to správná věc.

Ok, právě jsem dokončil čtení posledních stránek s otázkami,
ale i přesto, že na ně již nezbývá čas, musím odpovědět na jeden dotaz, který byl položen už dříve, a já slíbil, že se k němu
těsně před koncem vrátím, a sice „kdyby tu byla nějaká veledů- 109 -

ležitá otázka, kterou jsem ještě nezodpověděl, a měl bych, zda
bych to prosím mohl udělat, jako kdyby byla právě položena“ –
či tak nějak to bylo formulováno. Spojím ji ještě s jinou otázkou, která mi připadala související. Ale to už pak bude doopravdy úplně vše, přestože zbude ještě celá řada nezodpovězených otázek, ale to se nedá nic dělat. Musíme odjet na důležitou cestu do Říma a ostatní už mi tu říkají „zavřeš konečně ten
počítač a začneš se chystat?“ Smějí se mi, protože jsem se do
tohoto úkolu, tedy do komunikace s vámi, skutečně ponořil, a
nechce se mi přestat. Můj Otec mě špičkuje, že bych si měl
znovu od začátku zopakovat 6. Dimenzi, abych si srovnal hladinu soucitu. No nic, budu muset končit:
ATS:
Byly tu zajímavé informace a mnoho věcí se mi díky nim vyjasnilo. Ještě jednou díky, Skrytá Ruko. Od svého minulého dotazu
na tomto vláknu jsem trochu změnil názor, takže doufám, že
následující otázky už budou trochu relevantnější.
1) Zajímalo by mě, jak funguje struktura pokrevní rodinné spřízněnosti. Zmiňoval jste, že existují lidé, kteří jsou součástí vaší
„širší rodiny“, a ty že bychom mohli znát. Takže to jsou Rockefellerové, Rothschildové, Bushové, Windsdorská dynastie a
podobně? (Tj. ti, kteří jsou v konspiračních kruzích známi jako
zastánci a tvůrci Nového Světového Řádu?) Jak úzká je spolupráce mezi vámi a touto „širší rodinou“? A jsou stejně duchovně osvícení jako vy? Mohl byste nám nastínit, jak je vaše
rodina strukturně uspořádána, kolik toho ví každá její úroveň,
např. ve vztahu k její naprosté špičce a podobně? Ptám se proto, že je tu celá řada teorií a také řada „všeználků“, kteří se to
pokoušejí vysvětlit, a já bych v tom měl rád jednou provždy
jasno. Zajděte do takových detailů, do jakých se vám bude zdát
přiměřené zajít.
SR: Ok, ale bude to skutečně jen velice stručný přehled.
Když začneme na nejnižší úrovni, tak tam se nacházejí tzv.
„Místní buňky“ neboli „Rodinné klastry“. Je jich něco mezi
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pěti a třiceti, v závislosti na velikosti města, kde působí. Každá
Oblast má svoji vlastní Radu, složenou z Místních Vůdců reprezentujících Šest studijních Disciplín (o nichž jsem již hovořil). Je tu také buď Řádový Velekněz nebo Velekněžka, kteří
Slouží místní komunitě. Nad nimi stojí Regionální rada, složená z Vůdců jednotlivých Místních buněk. Pak je tu Národní
rada, kde analogicky zasedají Vůdcové jednotlivých Regionálních rad, a pak je tu Svrchovaná světová rada, kde zasedají
Vůdcové jednotlivých zemí (národů). No a nad nimi je další
skupina, jejíž jméno vám ale nemohu prozradit, a ti jsou napojeni přímo na „Skryté Ruce“. A pak, ještě výše, je celá řada
dalších úrovní Velení – z řad Mocenských linií (těch, které již
nepocházejí z této planety). Svrchovaná světová rada ví jen
tolik informací, kolik jich shora, tj. od nás, „dostane“. V rámci
našich Mocenských linií je pak hierarchie a struktura podobná
– máme Místní skupiny, Regionální skupiny a tak dále, přestože většina z nás žije v naprosto „odlišných“ typech společností,
než jaké znáte nebo jakým byste rozuměli. Vše, co k tomu dodám, je, že „nepřebýváme na povrchu“.

KONEC
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Celý seriál/text v originální verzi v anglickém jazyce
(autor: Penre Wes)
je ke stažení na adrese :
http://www.illuminati-news.com/pdf/DialogueWithHiddenHand-WesPenre.pdf

Český překlad poprvé a celý zveřejněn na:
https://www.matrix-2001.cz/autor/penre-wes-1006,
celkem: 18 webových stránek, prvních 15 je uzamknutých,
poslední tři jsou pak k vidění celé.
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (1) (23.10.2010)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (2) (27.10.2010)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (3) (29.10.2010)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (4) (30.10.2010)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (5) (05.11.2010)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (6) (06.11.2010)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (7) (07.11.2010)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (8) (12.11.2010)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (9) (13.11.2010)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (10) (14.11.2010)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (11) (18.11.2010)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (12) (19.11.2010)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (13) (20.11.2010)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (14) (24.11.2010)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (15) (26.11.2010)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (16) (07.01.2011)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (17) (15.01.2011)
* Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (18) (05.02.2011)
Zařazeno v kategorii: Tajné společnosti
(c)2008 Wes Penre
(c)2010 Translation: Jan Kovář ml.
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25.února 2015 přispěvatel zlatník na
https://gloria.tv/post/U6MuynVf32dt6HADXgcnHGr2D

pod názvem iluminati-rozhovor-gloria.tv zveřejnil velkou
část tohoto textu, bez posledního 18 dílu a hlavně v úpravě,
která sice umožní to jakž tak přečíst, ale ne s tím dále pracovat
a podrobněji studovat, či dodatečně se v tom orientovat.

3. května 2018 Karel Mátoha rovněž zveřejnil část těchto textů
na https://vk.com/@485849381-rozhovor-1cast-1az6kapitola
a https://vk.com/@485849381-rozhovor-3cast-12az18kapitola.
Počítadlo shlédnutí ukazovalo na velmi nízkou čtenost.

Protože dílo je velmi zajímavé a podnětné, vypreparoval jsem
z internetu a porovnal všechny 3 zdroje, co bylo možné sehnat
a poskládat do jednoho celku a pro lepší čitelnost provedl
vhodnou grafickou úpravu a občas opravil evidentní překlep.
Následně pro veřejnost archivoval na své stránce
http://badatel-mysteria.cz/archiv/20/a203015-rozhovor-s-iluminatem.html a přímo
ke stažení na adrese http://badatel-mysteria.cz/texty/iluminati-rozhovor.pdf
15. 3. 2020
badatel
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