
Kapitola 4
JAK ROZLIŠIT STVOŘITELE A VLASTNÍ JÁ
Když se naučíte v mysli rozlišovat všechny aspekty
svého Já, bude pro vás jednodušší porozumět intuici
a pochopit, jaké zprávy dostáváte.
Pamatujte, že se vám v hlavě neustále odvíjejí dva
rozhovory. To je v pořádku, není to žádná duševní porucha.
Jakmile začnete komunikovat s aspekty sebezáchovy,
spodního proudu a ega, možná ve své mysli odhalíte
celou řadu vlivů.
Je důležití se zeptat:
- „Která část mého Já tohle je?“
- „Jaký pocit zažívám, když jsem ve spojení se Stvořitelem?
Je to čistá inteligence a dokonalá láska.“
Není neobvyklé, že léčitel obdrží celou řadu odpovědí,
když vystoupá ke Stvořiteli.
Jakmile vystoupáte na Sedmý plán, vždy žádejte nejvyšší
pravdu – tu, kterou by obdrželo vaše vyšší Já v plně
realizované formě. Když vystoupáte ke Stvořiteli a požádáte
o nejvyšší pravdu, dostanete nejlepší odpovědi.
Pokud si nejste jisti, že dostáváte tu pravou odpověď,
vytrvejte a stále žádejte nejvyšší pravdu, dokud nepocítíte,
že k vám přichází odpověď plná čisté inteligence
a dokonalé lásky.
Jedna z věcí, které mohou stát mezi vámi a nejvyšší
pravdou, je strach. Odpověď od Stvořitele je vždy plná
lásky a nikdy v ní není ani strach, ani egoismus.
Vědomí komunikace se Stvořitelem
Pokud chcete opravdu do hloubky porozumět tomu,
co se vám děje v hlavě, musíte vnímat odpovědi od Stvořitele.
Jako dobrý příklad poslouží následující příběh jedné
mé studentky, která si myslela, že ji nemám ráda, protože
jsem se jednou nezastavila, abych ji objala. To ji urazilo
a zranilo, proto mi napsala: „Zeptala jsem se Stvořitele,
proč mě nemáte ráda, a on mi řekl, že na tom nesejde,
protože to stejně není moje chyba – spoléhat se na druhé
totiž vždycky skončí špatně.“
Tahle odpověď rozhodně nemohla přijít od Stvořitele,
protože ani nebyla pravda, že bych ji neměla ráda.
Tak jsem jí odepsala, aby to zkusila znovu. Udělala to
a napsala mi, že tentokrát dostala odpověď: „Dokud se
držím dál, budu v bezpečí. Můžu se spolehnout jen sama
na sebe.“
To byla zjevně odpověď od jejího spodního proudu.
Napsala jsem jí: „Proč si to myslíte? Co z takového názoru
máte? Opravdu si to myslíte?“
Odepsala mi: „Ano, to si opravdu myslím.“
Tak jsem se jí zeptala: „Odkud pochází tento pocit?
Až na to přijdete, vystoupejte opět ke Stvořiteli.“
Napsala: „Stejně jsem lepší než Vy. Budu pokračovat
po svém.“
To k ní mluvil její vlastní egoismus. Celá výměna proběhla



následujícím způsobem:
Nejprve jsem ji jemně ujistila, že ji ráda mám a že je
jedinečná. Pak jsem jí řekla, aby Stvořiteli položila svou
otázku.
Otázka: „Proč mě má učitelka nemá ráda?“
Aspekt sebezáchovy: „Na tom nesejde, to je její problém.
Každý, na koho se spolehnu, mi stejně jenom ublíží.“
Otázka: „Proč mě má učitelka nemá ráda?“
Aspekt spodního proudu: „Dokud se od všech budu
držet dál, budu v bezpečí. Stejně se můžu spolehnout jen
sama na sebe.“
Její spodní proud pracuje s nastavením, že každý,
na koho se tato studentka spolehne, jí ublíží.
Otázka: „Proč mě má učitelka nemá ráda? K čemu mě
to motivuje?“
Negativní ego: „Stejně jsem lepší než ona. Budu pokračovat
po svém.“
Tato odpověď vychází ze snahy spodního proudu
vyřešit situaci, kdy aspekt sebezáchovy věří, že každý,
na koho se osoba spolehne, jí způsobí bolest.
Tyto odpovědi znamenají, že se studentka nespojila
se Stvořitelem, ale pracuje v rámci vlastního vědomí.
Není to tak docela neobvyklé, řada lidí v minulosti zažila
zklamání ve vztahu s učitelem a teď mají strach vložit
důvěru do někoho jiného. Proto jsem ji podporovala
v dalších hledání nejvyšší odpovědi, stále znovu.
Otázka: „Proč mě má učitelka nemá ráda? Co se touhle
zkušeností učím?“
Vyšší Já: „Má učitelka má ráda všechny své studenty.
Stvořiteli, co se touhle zkušeností učím?“
Konečně našla skutečnou odpověď.
Otázka: „Proč mě má učitelka nemá ráda?“
Stvořitel vždy odpovídá láskou a pravdou.
Stvořitel: „Učitelka je unavená. Co pro ni můžeš udělat?
Co se od ní můžeš naučit? Je skutečným světlem
v tvém životě.“
Stvořitel vás dokáže přemístit z vašeho vlastního
prostoru a dát odpověď, která vychází z čisté lásky. To
je místo, ze které Stvořitel odpovídá vždy a všem, což
znamená, že množství odpovědí, které léčitelé programu
Theta Healing zachytí, nejsou ve skutečnosti od Stvořitele.
Jeden z důvodů, proč vystupujeme na Sedmý plán,
abychom se spojili se Stvořitelem, je snaha vyhnout se
vlivům svého mozku. Stačí jen malé množství strachu
a odpověď nepochází od Stvořitele.
Jakmile vystoupáte ke Stvořiteli, držte se následujících
instrukcí:
- Opakujte dotaz, dokud nedostanete nejvyšší odpověď.
- Musíte správně navigovat svou myslí. Nejvyšší odpověď
nemusí být nutně být ta první, vždy ale bude nejjasnější,
nejlaskavější a nejméně sobecká. Zahřeje vás
u srdce. Co jiného by vám nejvyšší inteligence a láska



mohla říkat?
- Je důležité umět se spolehnout na vlastní selský rozum.
Nechce vědomou mysl učinit rozhodnutí a ptejte se:
„Je tohle to, co by mi Stvořitel řekl?“
- Pokud slyšíte negativitu, určitě to není pravá odpověď.
Neposlouchejte. Kdykoli slyšíte něco jako „jsi k ničemu“
nebo „nikdy nebudeš schopen čtení“, sdělení nese
negativní energii – a toto je důkaz.
- Podvědomí a spodní proud společně řeší problémy
z minulosti. Někdy ale zajdou do extrému a potřebují,
aby je vědomí zadrželo. Musíte správně porozumět tomu,
o co se váš spodní proud snaží, jinak se můžete octnout
v pasti.
Potřebujeme všechny aspekty, ty ale zároveň musí být
v rovnováze. Když vystoupáte ke Stvořiteli a nahlédnete,
co řídí váš život, musíte se vědomě obrátit k práci
na podvědomí.

Nastavení
Následující nastavení vám mohou pomoci lépe porozumět
podvědomým motivacím a vlivům:
- Vím, jak si správně porozumět.
- Jsem připraven porozumět svému podvědomí.
- Vím, jak nechat vědomou mysl řídit podvědomí.
- Vím, jak porozumět aspektu sebezáchovy.
- Vím, jak porozumět aspektu spodního proudu.
- Vím, jak porozumět aspektu ega.
- Vím, jak porozumět vyššímu aspektu.
- Znám pocit, že všechny mé aspekty spolupracují.
- Vím, jak Stvořitele nechat, aby skrze mne učil.
- Vím, jaké to je, když skrze mne protéká moudrost.
- Vím, jak ostatním poskytnout lásku a pozornost,
protože obojí přichází od Stvořitele.
- Vím, jak věřit Stvořiteli.

Kapitola 5
JAK ROZUMĚT ZPRÁVÁM OD STVOŘITELE
Až najdete rovnováhu se sebou a se světem, začnete
od vesmíru dostávat zprávy, musíte ale dávat pozor,
protože budou přicházet různými cestami. Někdy k vám
inspirace přijde skrze text písně, k někomu zprávy přicházejí
ve spánku (obvykle mezi jednou a třetí hodinou).
Není neobvyklé, že se člověk probudí s myšlenkou: „Nepamatuji
si detaily, ale tenhle sen mi určitě něco říkal. Co
se to v něm stalo?“
Bez obav, sen se určitě vrátí – i několikrát, dokud se
k vám zpráva nedostane. To je běžné. Pokud cítíte, že
na vás ve spánku někdo pracuje, to je v pořádku. Pro
noční práci nemusíte udělat nic víc než neztratit hlavu
a vědět, že jste v bezpečí. Ovšem pokud za bdělého stavu
dostanete dojem, že vám televize říká, abyste vydrhli



podlahu v kuchyni, možná je čas se zamyslet a vyhledat
lékařskou pomoc.
Každý může dostat zprávu shůry – ovšem jedině tehdy,
pokud se jí otevře. Jedna ze zpráv, která k lidem přichází,
je odhalení, že jsme všichni součástí Stvořitele. Je
to sama o sobě pozitivní zpráva, stále však záleží na tom,
jak ji pochopíme. Pokud někdo trvale žije pod vlivem aspektu
sebezáchovy, může taková zpráva probudit nastavení
aspektu na genetické úrovni, to může být například
„Není správné o sobě uvažovat takovým způsobem“.
Na historické úrovni to zase může být třeba „Bude mě to
stát život“. Spodní proud se může domnívat, že nejsme
dost dobří, abychom mohli být součástí Stvořitele. Egoismus
nám může začít našeptávat: „Jsem součástí Stvořitele;
Stvořitel jsem já; jsem nejdůležitější osoba okolo,
obdivujte mě. Jsem lepší než všichni ostatní a taky jim
to dokážu. Ukážu jim!“ Zatím ale zpráva zní: „Všichni
jsme součástí jedné všeobjímající energie. Jsem součástí
celku.“

Příklad zprávy: „Jsem součástí Stvořitele.“
Aspekt sebezáchovy: „Není správné o sobě uvažovat
takovým způsobem“ nebo „Bude mě to stát život“.
Spodní proud: „Nejsem dost dobrý na to, abych byl
součástí Stvořitele. Musím se skrýt, aby mě nikdo neviděl.“
Egoismus: „Jsem součástí Stvořitele; Stvořitel jsem
já, jsem nejdůležitější osoba okolo, obdivujte mě. Jsem
lepší než ostatní a dokážu jim to. Vytvořím něco velkého,
všem jim ukážu. Jsem lepší než všichni ostatní.“
Vyšší aspekt: „Duše říká, že můžu něco změnit.
Mohu růst, mohu se učit – a mohu pomoci mnoha dalším.
Všichni jsme součástí Stvořitele.“

Stvořitel vždy předává lásku a pravdu, například:
„Všichni jsme součástí energie Všeho, co je. Všichni
jsme atomy a náležíme k Tvořivé síle. Všichni jsme milováni
a všichni máme právo na spojení s touto energií.“
Stvořitel vás odvede z míst, kde je všechno jen o vás,
a ukáže vám pravou odpověď plnou lásky.
Možná dostanete zprávu, že budete spolupracovat
se slavnou filmovou hvězdou, ale vaše ego na to řekne:
„To se určitě nestane – je domýšlivé si představovat, že
bych já mohl spolupracovat s někým tak důležitým.“ Vašemu
egu chybí sebedůvěra, a tudíž takovouto zprávu
zavrhnete ze strachu, že nejste dost dobří. Tím jste ale
možná minuli šanci pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje.
Koneckonců i filmové hvězdy často procházejí
zvláštními, složitými výzvami.
Když dojde na ego, je rozdíl mezi sebevědomím a sebestředností.
Také je rozdíl mezi péčí o sebe a sobectvím.
Musíme se mít rádi bez sobectví, mít rádi druhé, partnera
a Stvořitele. Rovnováha je v poměru šedesát procent



lásky k druhým a čtyřicet procent lásky pro sebe. Najít
správný postoj a přístup není snadné, ale je to základ pro
správnou interpretaci zpráv od Stvořitele.
Se kterým aspektem jste ve spojení, když přijímáte
zprávu? Například pokud letíte přednášet na semináři
o Theta Healing a dostanete zprávu, že je s letadlem něco
špatně, pravděpodobně k vám promlouvá aspekt sebezáchovy,
protože sdělení je plné strachu.
Spodní proud by vám v cestování bránil jinak: nejprve
by začal podstrkovat pochyby o vašich důvodech, pak by
sáhl po radikálnějších metodách. Určitě si pamatuje, že
v minulosti byla dobrý důvod vzdát se plánované cesty
nemoc, proto se může stát, že se vám náhle udělá těsně
před odletem nevolno.
Negativní ego by vám podsunulo něco ve smyslu
„jsem nejlepší, všem vytřu zrak, studenti mě budou zbožňovat“,
zatímco vyšší aspekt by nejspíš řekl: „Létání je
bezpečné, tohle je součástí mé životní cesty“.
Zpráva od Stvořitele by neměla ani stopy po strachu
nebo egu, pravděpodobně by zněla: „Jen klid. Všechno
bude v pořádku.“
Váš vyšší aspekt je spojen s duší, proto má hluboké
porozumění. Duše je totiž součástí Stvořitele – nic se ale
nevyrovná přímému spojení s energií, která stvořila a dál
spojuje vše živé.
Jednou jsem měla klientku, jejíž problém spočíval
v tom, že každý den připálila manželovi večeři. Pět let
bojovala s připálenou večeří, pak vystoupala ke Stvořiteli
a zeptala se: „Kdy to začalo? Proč mu nikdy neuvařím
dobrou večeři? Pořád jsem mu neodpustila?“
Stvořitel jí řekl: „Začalo to, když ti ublížil. Bude se
muset smířit s připálenou večeří, dokud mu neodpustíš.
Pořád se na něj ještě zlobíš. Až tvůj hněv odezní, věci se
změní.“
Část jejího mozku se stále snažila vyřešit její problém
připalováním večeře. Řekla si: „Už mám dost připálených
večeří. Možná bych mu měla odpustit.“
Nikdy ji nenapadlo, že příčinou připálené večeře
by mohla být podvědomá snaha vyrovnat se s hněvem
na manžela.

Kapitola 6
INTUITIVNÍ ZPRÁVY OD STVOŘITELE
Na zprávy od Stvořitele musíte být připraveni – musíte
vědět, jak správně naslouchat a co dělat s informacemi,
které dostanete. To vyžaduje víru. Jakmile jste si jisti, že
jste zprávě porozuměli, je třeba hned začít jednat – jak
dokládají následující příběhy z mého života.

Charlieho restaurace
Když jsem založila své podnikání, měla jsem zážitek,



který mě naučil dávat dobrý pozor na zprávy od Stvořitele.
Jednou večer jsem v obchodě všechno obstarala
a chystala se jít domů, když v tom jsem zaslechla Stvořitele:
„Nikam nechoď. Sedni si a seď.“
Odpověděla jsem: „To není třeba, jsem v pořádku.“
Stvořitel ale řekl: „Venku to není bezpečné, ještě zůstaň.“
Tak jsem si sedla a hodinu počkala.
Pak jsem slyšela: „Už je to dobré, běž domů.“
Zpráva měla tak silnou energii, že jsem ani na vteřinu
nepochybovala a poslechla.
Druhý den jsem zrovna dávala masáž, když na dveře
zabušili hasiči. Otevřela jsem a jeden z nich mi řekl:
„Musíte opustit budovu, je tu bomba!“
Moje první myšlenka byla, že to je úplná hloupost,
protože nikdo přece nedělá bomby ve státě Idaho v konzervativním
městečku Idaho Falls. Nicméně klient se oblékl
a vyšli jsem ven, abychom zjistili, co se děje.
Ve stejné budově se mnou sídlil ještě kosmetický salon,
další obchod a restaurace jménem Charlieho restaurace.
Ten den zaměstnanci kosmetického salonu cítili
zápach benzinu a zavolali hasiče, kteří na střeše odhalili
bombu. Zneškodnili ji a zavolali policii, která po krátkém
vyšetřování zatkla Charlieho (později šel do vězení).
Ukázalo se, že Charlie prodělával a doufal, že ho zachrání
vyplacení pojistky. Předchozí noc, když si myslel,
že všichni odešli, proto odtahal na střechu několik barelů
benzinu a připojil jednoduchou rozbušku, kterou další
noc plánoval budovu odpálit. Kdybych tu noc vyšla ven,
byla bych na něj narazila – a to mohlo dopadnout špatně.
Vnuknutí mi možná zachránilo život. Byla to pro mě
dobrá lekce.

Intuitivní anatomie na Novém Zélandu
Jednou jsem ve městě Rotorua na Novém Zélandu
přednášela o intuitivní anatomii pro původní obyvatele
z kmene Maori a několik dalších Novozélanďanů. Měli
jsme pokoj v přízemí s dveřmi přímo ven.
Jednu noc jsem dostala zprávu, že se mám přesunout
do jiného pokoje. Zpráva byla jasná: „Přestěhuj se, nebo
tě okradou.“
Když o tom slyšel Guy, popudilo ho to a řekl, že se
stěhovat nechce. Toho dne praskla v naší koupelně trubka
a hotel nás přesunul o patro výš.
Guy se zasmál a řekl mi: „No vidíš, tak jsi vyhrála.“
Následující večer zloději vykradli všechny pokoje
v přízemí, zatímco byli jejich obyvatelé na večeři. Náš
hostitel byl jedním z nich, což mě moc mrzelo.


