
Vše, co se nám zdá nyní dobré, je ve skutečnosti to špatné, co
jsme překonali a pochopili v minulých životech. Vše, co se nám zdá
špatné, je náš úkol pro tento život. Pokud to neuděláme, naložíme si
dluh karmy, který bude v příštím životě opět o něco těžší splatit – negativita
vždy a za všech okolností koná své dílo.
Místo, kde se nachází černé světlo, neustále ztrací pozitivitu a brzy
onemocní.
Každá špatná myšlenka k sobě přitahuje černo. Pokud chceme
dobrý život a stabilní zdraví, musíme rozervat řetězy černého světla,
a tedy stresu.

Učení především
V každém, kdo se bojí, že ho nebudou mít rádi, je místo pro stres.
Člověk si do duše pouští stres sám. Pokud už tam je, znamená
to, že Duch chce s jeho pomocí zmoudřet, neboť Duch se učí skrze
tělesné utrpení. Proto k sobě tělo stále musí přitahovat stres – aby se
z následujícího utrpení mohl Duch poučit.
Svou upřímnou touhu po zdraví můžeme tělu dokázat tím, že
osvobodíme stres. Je třeba přestat nenávidět stres a namísto toho jej
začít milovat – přišel k nám proto, aby nás cosi naučil.
A učení je to nejdůležitější.
Lidé se často urazí do hloubi duše, když jim řeknu: „Vy chcete být
nemocní“ nebo „Vy se nechcete uzdravit.“
„Jak to můžete říct, vždyť jsme speciálně přijeli až sem.“
Stále znovu jim musím vysvětlovat: „Nepotřebuji Vaše protesty
ani Vaše vysvětlení. Já vidím, jak se věci mají. Dejte je svému tělu,
a pokud Vás pochopí, stane se samo důkazem Vašeho tvrzení.“
„Já ale vždy všem odpouštím.“
„Mě ale všichni považují za dobrého člověka.“
„No ale…“
„A už jste ostatní i své tělo prosila o odpuštění?“
„Vaši knihu jsem četla a všechno jsem udělala, ale nic mi nepomohlo.“
„To je zvláštní, protože mé učení by mělo být v pořádku. Nakonec
je to učení Krista. Uzdravilo jednoho, uzdravilo druhého, třetího.
Čtvrtý se pro má slova urazil – a neuzdravil se. Co myslíte, proč zrovna
on ne? Proč zrovna Vy ne? Jak jste to četla mou knihu? Přelétla
očima! Tak co byste chtěla!“
Každý se musí sám rozhodnout, jak k tomu přistoupit. Můžeme
strčit hlavu do písku a říci, že nám už zase lžou a věci budou vždycky
stejné. Jenže změna v přírodě i ve společnosti je nejen vidět, ale i cítit
– a stále se zhoršující zdraví lidstva je toho důkazem.
Není to zvláštní, že když nějakou hlubokou pravdu o životě vysloví
prostý člověk, označí ho za hlupáka? Když se ale ukáže, že měl
pravdu a jeho teze byla správná, hned se objeví nějaký vzdělanec,
který stejnou myšlenku vtělí do disertace – a sláva ho nemine.
Nebylo by nám lépe, kdybychom sami svým srdcem poznávali
dobro od zla? Přirozeně, aby dobro rezonovalo v duši – nečekat, až se
začnou základní pravidla nutit dětem ve škole násilím, kde se z nich
znovu stanou nesmysly, protože místo vysvětlení se dítěti podávají
jako příkazy a zákazy.
Veškeré násilí je špatné. A když mi rodiče říkají, že přece nemají
na výběr, vždyť dítě se bez nucení nikdy učit nebude, moje rada je



vždy stejná – pohlédněte sami na sebe a zjistíte, odkud pochází všechna
ta neposlušnost. Pokud tvrdíte, že vaše dítě se ale vůbec nepodobá
na rodiče, jen zavíráte oči před vlastními chybami. Stačí opravit vlastní
chyby a dítě se obratem změní.
Učitelům, kteří v dětech vidí narušitele obecného pořádku a přistupují
k nim s náročnými požadavky, bych poradila, aby si promluvili
s kolegy, kteří se u mne léčili. Jakmile totiž tito pacienti vyřešili
své problémy, rozkvetli doslova jako růže a s radostí pochopili, že své
poznatky mohou aplikovat i na svou práci. Jaké štěstí! Obratem tak
našli cestu ke svým problematickým studentům. Jakou radost může
způsobit pomoci dítěti, které všem působilo jen těžkosti a nechápali
ho ani doma.
Lidstvo ztratilo cestu a jeho neschopnost věřit v dobro proměnila
Zemi v planetu plnou utrpení. A všichni se sem stále znovu vracíme.
Proč?
Člověk se rodí stále znovu a znovu proto, aby se mohl učit. Učí
se totiž vždy špatným. Když přijmeme poučení zlého, zmoudříme
a pohneme se vpřed, dále a výše na spirále rozvoje. Takový je kosmický
model vývoje.
Jako všechno má i tento rozvoj dvě stránky:
- učení
- utrpení
Kristus přišel proto, aby nás naučil pomocí odpuštění transformovat
zlo a otevřít cestu dobru. Jenže lidé nebyli připravení – příliš brzy
jim nabídli dobro! Většina lidstva si tedy vybrala cestu utrpení.
Toto rozhodnutí je naše vlastní, vždy svobodné a svaté – jen je
třeba nezapomínat, že za každým činem přijdou následky. Ani naše
těla, ani naše společnost už se na fyzické úrovni nemohou uzdravit
tak, jak jsme byli zvyklí. Dokonce i léky přestávají fungovat a množství
nemocí se mění na chronické. Kdo se odmítá zamyslet, toho brzy
neponesou ani vlastní nohy.
Kdo nezmění své zásady, ten si poškodí páteř,
neboť páteř začne být v materialismu křehčí.
Lidstvo stojí na rozcestí – je čas, aby se „ovce a kozy“ rozešly
po vlastních cestách. A všichni máme na výběr – zůstat stát, nebo jít
dále. Pro smysluplnou cestu vpřed musíme ale nejprve odhalit vlastní
schopnost posuzovat svět okolo. K tomu nám mocně pomůže rozum,
který nám doposud vždy sloužil za pokušení.
Odpuštění zásadně otevírá schopnost posuzovat. Ještě před deseti
lety nám možná stačilo představovat si Boha jako starého pána
na oblaku, který přikazuje a zakazuje a někdy také trestá, nyní ale je
zapotřebí, abychom Boha pochopili správně. Čas nadešel.
Lidské tělo zná své povinnosti: je nástrojem, díky kterému se
Duch poučí a zmoudří. Tělo ví, že pokud do něj vstoupil stres, je to
proto, že člověk si tuto životní lekci ještě správně neosvojil – a tělo
tedy musí nadále přitahovat a přijímat další a další podobné problémy,
dokud člověk netrpí natolik, že pochopí, odkud jeho choroba pochází.
To je jeden ze způsobů, jak zmoudřet.
Druhá možnost je učením. Kdo získává moudrost učením, ten již
při prvním signálu, že je v jeho těle cosi v nepořádku, začne s procesem
odpouštění a uvolnění stresu – proto nemusí trpět. Jeho tělo
rychle a snadno pochopí, že lekce byla zaznamenána a přijata.



Kdo má v duši strach, ten se vyleká.
Kdo má v srdci pocit viny, ten se dočká obvinění.
Kdo je věčně rozzlobený, toho budou zlobit dále
– vždyť on to přímo potřebuje!
Ten, kdo v zoufalství křičí: „Ale já nechci!“ musí své přání tělu
dokázat. A toho nejlépe dosáhne osvobozením stresu. Tělo se nezajímá,
proč člověk nechápe nebo kdo mu věci nevysvětlil, rovnou se
vydá vyučovat – a dělá to upřímně, prostě a surově.
Nejdrtivější typ stresu je strach. Strach napadá ledviny a nadledvinky
a blokuje jejich činnost. Orgán napadený strachem se v obranné
pozici křečovitě stáhne a zkřiví. Strach vždy pronikne k ledvinám
a nadledvinkám a způsobí v nich křeče. Tkán v křeči nepropouští
krev, a orgán tak ztrácí výživu, v důsledku čehož přestává správně
fungovat. Hormony, které produkují nadledvinky, jsou životně důležité
a přerušení jejich produkce je pro člověka smrtelné. Osobám ve
stavu klinické smrti se vždy podávají injekce těchto hormonů a takto
lékaři přivádějí tyto pacienty zpět k životu.
Pacientům s nevyléčitelným onemocněním ledvin bych namísto
léčby drahými léky, které navíc často přímo vedou k nutnosti transplantace,
doporučila osvobodit cestou odpuštění stresy, které jim
v ledvinách působí trvalé křeče. Pak konečně budou moci přestat čekat
na něčí smrt, aby mohli sami žít. Strach obvykle pochází z pocitu
viny. Největší lidský strach je, že nás nikdo nemá rád.
PROČ?
Když naše tělo umírá, pro Ducha je to jen uzavření jedné životní
lekce. Pokud ale zemře láska, zemře i Duch – a toho se obává, neboť
je klubko energie lásky, která se nedá obnovit.
Dobrou věcí na negativitě je to, že nás cosi učí. Beze strachu bychom
okamžitě zemřeli. Strach nás učí přistupovat k životu opatrně,
cenit si jej a rozvíjet se.
Kdo udělal chybu a nenapravil ji, ten něco nepochopil a do duše
se mu vloudí strach. Lidstvo hrubě narušilo Boží zákony, a dokud
své chyby úplně nenapraví, bude muset žít ve strachu, který pomáhá
zmoudřet.
Strach, že nás nikdo nemá rád, tvoří neprostupnou stěnu na hranici
aury, kterou je možno proniknout pouze fyzicky. Fyzické pronikání
touto bariérou nicméně vyvolává nevysvětlitelné pocity nepokoje,
podráždění a touhu zbavit se narušitele. S naději v duši se obrátíte
k milované osobě, avšak pocítíte pevnou stěnu chladu a nepochopení.
Rozčarovaně se stáhnete jako list mimózy – nebo se možná naopak
s planoucíma očima narovnáte do plné výše: někdo vám ublížil a vy
reagujete podle své nálady a povahy. Pocítili jste spojení stěn strachu
– své i té na opačné straně – a vznikla negativní energie tak silná, že
se na chvíli může přeměnit ve zlobu. Co mohlo být něžným přitulením,
se změní v hádku. A krutá pravda se vám zřejmě znovu potvrzuje
– nikdo vás nemá rád.
Ať už se jedná o opačné pohlaví, rodiče nebo děti, nahromaděný
strach přeroste ve zlobu. Bolest cítí obě strany, vy ale vidíte jen tu
svoji, proto děláte závěr, že vás nikdo nemá rád.
Muž nemůže být bez ženské lásky. Pokud neosvobodí svůj strach,
začne se muž, který zbožňuje svou ženu, příliš soustřeďovat na sex.
Čím častěji se s ní miluje a čím je milování obyčejnější, tím více roste



jeho strach, že ji ztratí. Namísto potěšení pociťuje obavy a pronásleduje
ho podvědomé rozrušení.
Stěna strachu roste a přináší stále větší bolest, muž ale přesto nechápe,
co se děje, a brzy začnou hádky – protože kam jinam by žena
mohla mizet než za nějakým jiným mužem? Takový muž nechápe, že
problém leží v něm samém. Díky tomuto problému se vyvinula celá
moderní sexuologie – nicméně lásku na duchovní úrovni sexem nepřikrmíme.
Fyzická láska je jen malou částí lásky duchovní.
Pro ženu je takový sex trápením, které jí může navěky vzít veškerou
ženskost. Jak to hořce vyslovila jedna známá, všemi uznávaná,
krásná, rozvedená žena, která se plně oddala kariéře: „Měla jsem
tak skvělého manžela, že žiji jen vzpomínkami na něho a už jiného
nechci.“ Zloba, která vznikla složením jejich strachů, zničila životy
oběma. Její bývalý manžel podlehl alkoholismu.
Hádavá žena také obyčejně jen obtěžuje manžela a rozvíjí si řevnivost,
namísto aby ji osvobodila.

Naučte se správně odpouštět
Odpuštění je jediná síla ve vesmíru, která přináší pravou svobodu.
Odpuštění skutečné příčiny člověka osvobodí od nemocí, životních
obtíží i všeličeho dalšího těžkého.
Jak odpouštět? Je to těžší, než jste si představovali? Nevadí, naučíme
se to!


