
BUDIŽ  SVĚTLO

Z knihy  "Haja Luz", vydané v  Brazílii  jako portugalský překlad německého originálu,  

přeložila Ladislava Kujalová

Krédo Žáků vysokých duchovních zákonů

Věřím ve všeobjímající Přítomnost Boží  JÁ JSEM, Pramen veškerého 

života.

Věřím v neoddělitelnou a individualizovanou Boží Přítomnost JÁ JSEM 

a v Její zářící Zdroj Světla v každém lidském srdci.



Věřím   v  nesmrtelný Trojplamen života,  tento dokonalý  soulad Lásky, 

Moudrosti a  Boží Vůle Ducha Svatého, tohoto svatosvátého původce každé 

Boží inteligence, zakotvené v lidském srdci.

Věřím    ve vše zahrnující  Otcovství  a Mateřství  Boží,  na bratrství  mezi 

lidmi  a  jejich  uvědomělou  spolupráci  s  Velkými  Legiemi   Světla 

Nanebevzetých Mistrů a ve Velké Bílé Bratrstvo

Věřím    v nikdy nekončící milosrdné a láskyplné odpuštění a zapomnění 

všech lidských  přestupků proti  Zákonům Života; v očistu duše vědomým 

užitím transformačního, vše očistujícího Fialového Ohně.

Věřím    v neomezenou moc čisté Boží Lásky a bratrství mezi živými tvory, 

která stojí nad veškerou substancí a energií myšlenky, citu, slova a činu.

Věřím    ve  výstup  na  nebesa  po  dosažení  maximální   Kristovy 

dokonalosti.

Věřím    ve Věčný Život po dosažení Nanebevstoupení do oblastí věčného 

Světla a ve vítěznou realizaci mého Božího Plánu, který je jediným a pravým 

smyslem mého života a mé existence.



Předmluva

Hledání Pravdy

Učení,  které  vám  přinášíme,  bylo   zaznamenáno  ve  svých 

jednotlivých  částech s  velkou láskou a pozorností panem a paní EARLE  H. 

FELLOWS.  Stalo  se  to  se  svolením  a  na  přání  Nanebevzetých  Mistrů k 

Osvícení  a  orientaci  vědomí  každého  poctivého  a  opravdového  zájemce 

hledajícího Pravdu a Slovo Boží, věc pod dohledem Božského Lorda Maitreyi a 

představitelů Zlatého Ohně Osvícení Mistra Kuthumi a Jeho Bratrstva,  kteří 

vysílali  své  kosmické  záření  do  aury  manželů Fellows  v  Dayton  Beach, 

Florida.

Toto učení bylo zaznamenáno za účelem pomoci tomu, kdo hledá 

cestu  ke svobodě, tedy - jak osvobodit  sebe sama či  jiný uvězněný život zde 

na Zemi, obsahujíc veškeré moudrosti a možnosti k dosažení tohoto cíle.

Toto  učení  je  velmi  důležité.  Každý  jeho  žák  musí  opravdové 

vstřebat jeho obsah, naučit se ho užívat,  zakotvit ho navždycky do svých 

myšlenek, udržovat neustále stav "klidného nadšení", zakotvit veškerý obsah 

učení ve svém éterickém těle a žit ho ve svém fyzickém těle zde  nyní na Zemi. 

Jestliže tyto obdržené znalosti nejsou žákem prožívány, pak není ani schopen 

rozeznat,  že  v  krátkosti  Osvobození   Zem  ě   a  jejich   vývojových    ř  íši  bude   

skute  č  ností a ne pouhou iluzí.  

Všichni by měli číst toto učení!

Dílo sepsané a láskyplně nabízené

Thomasem Printzem ( El Morya )

Dodatek předmluvě

"Milovaní žáci, vy kteří hledáte Osvícení na své duchovní cestě, 

apeluji pro vás na Zlatý Oheň Osvícení a na všechny Kosmické Bytosti, aby 



se jeho zář rozlila nyní, přes vás i ve vás.

Přijde den,  kdy usednete společně s Mistry ke stejnému stolu, 

abyste po jejich boku přidali své Světlo k Jejich. Přijměte Jejich vyzařováni již 

nyní do svého vědomí, do svých čtyř nižších těl, nechte je  rozmnožit se  přes 

vás  k osvícení cesty vašich bližních, kteří ještě tápají v temnotách.

Poznání  přináší  zodpovědnost!  Přímo  úměrně  s  užitím  pravdy 

Boží  Nanebevzetých  Mistrů roste  také  koruna vašeho osvícení!  Kráčej  ve 

Světle.  Rozšiřuj Světlo.  Vyzařuj světlo.  Buď Božím Světlem na Zemi zde a 

nyní!

Já jsem ve Světle

Váš Velký Boži Lord

Maitreya

Úvod

Éra Svobody  je  za dveřmi!  Její  první   příznaky dokonalosti  se 

objevuji v dálce  na horizontu. Planeta  Země bude opět krásná jako sen a ne 

špinavá a nehezká jako dnes.  Mír,  krása a štěstí  navrátí  se   mezi  lid do 

každého z vás,  at jste muž, žena či dítě! Bída,  nemoc a smrt budou navždy 

vyhnány ze Země. Věříte v něco podobného?  Právě teď se  rodí tento zvláštní 

čas, třebaže okolnosti tomu ještě nenasvědčuji ( 1952 ).

Jaký má život  smysl? Proč žijete? Pakliže to nevíte, nebylo  by 

moudřejší se nad tím zamyslet a neztrácet nadále tak vzácný  čas? Můžete 

zasvětit svůj život, své  síly, tomuto  cíli - aby  se  planeta  Země  znovu stala 

dokonalou  Hvězdou  Svobody,  nejzářivější  z  celého  planetárního  systému! 

Jste schopni milovat Boha a lidstvo, abyste se  stali pomocníky v této velké 

akci  osvobození  a  přijmout,  udržet  a  neustále   rozšiřovat  energii  Míru  a 

Svobody?

Je možno lidstvu pomoci!

Je-li vaším přáním zlepšit váš vlastní svět a svět vašeho bližního, pak  čtěte 



tyto řádky s očima  a srdcem otevřeným a vše se dovíte! Vy všichni, kteří se 

snažíte vždy pomáhat lidstvu a tedy  svému  bližnímu,  zamyslete  se  nad 

tímto:  vše,  co  je požehnáním pro život a p  ř  ináší  pro všechny mír, svobodu,   

hojnost, dokonalost  a  krásu, má  sv  ů  j  p  ů  vod  v  Bohu  a p  ř  ichází od n  ě  j!   

P  ř  ichází od jediného Boha, který vše stvo  ř  il, nezávisle  na tom, jak  se  lidé   

mezi sebou  d  ě  lí,    č  emu  v  ěř  í,  nebo k jaké církvi  

p  ř  isluší.  

Všechny dary, kterými  se lidé  těší - hudba, umění či věda - dříve,  než 

se  staly  skutečností  a  požehnáním  pro  lidstvo,  vznikaly  jako  myšlenka, 

představa v mysli nebo v srdci  člověka. To stejné platí o  představě svobody 

pro naši planetu. " Most ke svobod  ě   "   vyšel na světlo, aby  ho lidstvo poznalo, 

uvěřilo v Boha a v jeho vyslance a navíc, aby poznalo svůj Boží plán, jak 

každého  jednotlivce,  tak  celé   planety.  Je   třeba,  abyste   věděli  a  byli 

informováni o tom, že  Velký Kosmický Moment nadešel a nebe je otev  ř  eno!   

Musíte vědět a rozlišovat, jak nejlépe je možno pomoci!

Bůh - vládce gigantické říše

Je  pravdou, že existuje jen jediný Bůh. Je přítomen všude, ve  všem, 

co existuje. Každá bytost žije, pohybuje se, dýchá, má  svoji existenci v těle, v 

Lásce  a Moudrosti Boží,  ve všech dobách a tedy i nyní.

Existuje zhruba 10 miliard bytostí, které žijí na planetě Zemi užívané 

jako  učební  prostor.  Když  se  podíváte  na  nebe  poseté   nespočetnými 

hvězdami či na naši planetu, která oplývá plody, květinami,  stromy, celou 

přírodou a  uvědomíte si,  že toto vše je  částí  Boha, pak jisté si  dovedete 

představit, že tento Bůh, vládce tak gigantické říše potřebuje zajisté mnoho 

pomocníků. Není možné,  aby se  ředitel jedné obrovské organizace zabýval 

osobně jednotlivými drobnými pracemi uvnitř  podniku. Na to vždy existuje 

mnoho a mnoho jiných pomocníků již vycvičených a orientovaných pro to či 

jiné oddělení, kteří  Ho příležitostné informují o průběhu prací. Tato oddělení 

mají  pod  sebou další  a  další  oddělení,  která  mají   také  své   povinnosti, 

rozdělují  práci, úkoly  a orientaci. A tak je celá  činnost této velké organizace 

rozdělena  až do toho nejmenšího úkolu.

Velké  Božstvo  disponuje  mnoha vyslanci různých kategorii, kteří řídí 
s celou  zodpovědností různé  části života a všichni  předávají svému 



nadřízenému  zprávy  o  své  činnosti - "tak jak je nahoře, tak je i dole.“
Každá  bytost,  která  žila  na  této  či  jiné  planetě a dosáhla  vítězství 

v Ascensao (Nanebevzetí),  jako Ježíš, užívá titul "Nanebevzatý Mistr" a je 
opravdovým vyslancem Božím.

Existují tisíce  těchto Bytostí! Někteří z nich pracují samostatně nebo 
pouze s jedním žákem, jiní pracují ve skupinách či v celých národech,  v říši 
elementů a v říši zvířat, nebo jiných živých  bytostí  a  mnoho a mnoho z nich 
pracují ve Světelných Legiích.  Každý z  nich je  specialistou ve  svém 
vlastním způsobu služby.

Vyslanci Boha

V židovské církvi se mluví o tom,  co všechno  Mojžíš dokázal, v 

Buddhismu se mluví o  Velkém Budhovi a jeho činech před 2500 lety, 

Mohamedánská církev mluví o svém Alláhovi a křesťanství ve všech svých 

různých směrech mluví  o tom, co Ježíš dokázal před 2000 lety.

Všechny  tyto  velké  osobnosti  byly Vyslanci Boha, to znamená, 

že: tito Vyslanci byli  lidé, kteří přinesli svědectví od Boha Otce lidem a 

všichni byli uznáni jako Jeho Poslové. Co se stalo s těmi  velkými Muži a 

všemi ostatními  jím podobnými? Přestali existovat, zmizeli, právě  ti, kteří 

přinesli tolik dobra na Zemi? Jejich láska, milosrdenství k člověku se snad 

vypařily?

To v žádném, případě!

Pokračují ve svých službách Vyslanců Božích ve Vyšších sférách! 

Všichni  přísluší k Velkému Bílému  Bratrstvu a pokračují ve svých službách 

lidstvu, dokud  si to lidstvo bude přát. Většina z nich pracuje inkognito, aniž 

by bylo známo jejich jméno - jen málu vyvolených lidí je známa jejich činnost. 

Všichni  tito  Boží  Vyslanci  dosáhli  Ascensao  jako  Ježíš,  jeden  po  druhém 

vstoupili do Božího  Království. Pro  velkou lásku  k člověku  pokračují ve své 

spontánní  pomoci,  dokud poslední   lidská  bytost  nedosáhne stejného cíle 

jako  Oni a dokud  nebudou skutečností tato  slova: “Buď Vůle Tvá jako v 

Nebi, tak i na Zemi  - a Mír na Zemi,  dobrá vůle mezi lidmi“.

Planeta Země má dnes úplné jiný vzhled. Ticho, které panovalo 

kolem  ní  tisíce  let,  se  před  padesáti  lety  začalo  měnit.  To,  co   lidstvo 

potřebuje dnes, se zásadně liší od toho, co potřebovalo v minulosti. A to se 

týká nejen kosmického vývoje, ale i vývoje duchovního!



Č  innost Mistr  ů  

Nemůžete žít v minulosti, nemůžete  žít v budoucnosti, ale můžete žít 

pouze  nyní!  Je  velký  rozdíl  v  tom,  co  vám přináší  Most  ke  Svobod  ě      ve 

srovnání s ostatními církvemi a duchovními cestami. „Most“ vás informuje o 

tom,  co  Nanebevzetí  Mistři  dělají  nyní  a  to  tak,  že  můžete  s  nimi 

spolupracovat a jim pomáhat, pokud se k tomu rozhodnete. Neříká vám, co 

dělali Mistři v minulosti, nýbrž co dělají  nyní!  A to je přesně to, co lidstvo 

potřebuje vědět, aby ve spojení s nimi mohlo chránit svoji planetu a sebe 

sama.

V „Budiž světle“ jsou vám vysvětleny a zodpovězeny Kosmickými 

Bytostmi ty nejstarší otázky:

„Odkud přicházím, proč tu jsem a kam jdu?“

Nanebevzetí Mistři znají odpověď, jelikož na Zemi žili. Naučí vás 

Pravdě,  tak  jak  Oni  Ji  chápali,  užili  a  přes  ni  dosáhli  svobody.  Jsou  si 

vědomi, že každý z vás musí vlastními silami dosáhnout svobody, těší se s 

vámi  z  vašeho  rozhodnutí  a  učiní  vše,  aby  vám  při  tomto  snažení  byli 

nápomocni.  Tato cesta k Pravdě a Pravda sama musí být  opět  všeobecně 

známa, neboť Země směřuje ke své autodeterminaci (sebeurčení) jako Svatá 

Hvězda Svobody!

A proto ze všech sil:  „Hledejte a najděte, ptejte se a bude vám 

zodpovězeno, klepejte a brána k vaší Svobodě vám bude otevřena - vstupte 

vy, kteří hledáte, a zůstávejte v Míru!“

Otázky a odpovědi

Mnoho lidi se ptá: V co věříš?

Věříme, že Bůh je Otec Lásky, je Bohem dobrotivým. Jeho Vůle je, 

aby všechno živé na Zemi žilo šťastně a spokojeně. Věříme také v Zákon akce 

a reakce (nebo také Zákon cyklu):

-  vše,  co  bytost  zaseje  ve  formě  myšlenky,  citu,  slova  a  činu, 

jednoho dne, na nějakém místě bezpodmínečně sklidí! Proto každý jednotlivec 

je zodpovědný za vše, co tvoří ve svém osobním světě, jak pro svoje štěstí, tak 

i pro svoje neštěstí!



Jestliže B  ů  h si p  ř  eje dokonalost pro všechny, pro  č   

existuje tolik utrpení?

Bůh dal každému svému dítěti do jeho srdce sílu a právo  tvo  ř  it   

tak  jako  On,  doprovázený  svobodnou  vůlí.   Každý   může  svobodně 

shromažďovat zkušenosti se svojí životní silou (energií).  Každá bytost může 

myslet, mluvit, cítit a činit, co se jí zlíbi!  To je její svobodná vůle!

Jestliže  činy  člověka  jsou  pozitivní  (Setba),  pak i Sklizeň bude 

pozitivní. Jestliže Boží zákon Lásky a Harmonie je porušen - ať  chtěně  či 

nechtěně - tato nedokonalost, disonance (hřích) se projeví ve vašem  životě - 

vaše Sklizeň je nevyhnutelné negativní!

Je možné spasit h  ř  íšníky prost  ř  ednictvím n  ě  koho  ?  

Nikomu  není  dána  možnost  „spasit“  nebo  osvobodit  jiné  osoby. 

Zakotvená představa o osobnosti   Spasitele,  nebo že Ježíš  Kristus „spasí“ 

každého, kdo v  něj věří, neodpovídá Pravdě! Ježíš Kristus dá příležitost a 

pomoc tomu, kdo Ho miluje a kdo prosí o pomoc, ale ani On ani nikdo Jiný 

nás nemůže spasit a to stejně, jako se nikdo nemůže uzdravit za vás, jestliže 

jste nemocní. Nikdo se za vás nenarodí, nikdo za vás nezemře a  nikdo vás 

nespasí, to vše musíte učinit sami za sebe!

M  ůž  e n  ě  jaká církev nebo organizace opravdu tvrdit,  

že je jediná, která je tu, aby spasila lidstvo?

Samozřejmě  že  ne!  Planeta  Země existuje  již  od  dávných  věků a 

vystřídaly se na ni miliony a miliony lidi. Ani ti nejlepší rodiče a  samozřejmě 

ani ne náš dobrotivý Bůh Otec, by nedaroval život  milionům  bytosti,  aby  je 

pak vzápětí  nechal  zahynout a zachránil jen některé z nich.  Proti tvrzení 

těchto nemilosrdných církvi přichází  začátek Nové Éry  - období 2000  let, 

kde Svoboda pro všechno živé je základním ukazatelem!



Pro  č   a kdy se objevilo u  č  ení „Mostu ke svobod  ě  “?  

První vydání svazků “Mostu ke svobodě“ se objevilo v dubnu 1952. Bylo 

to  způsobeno  kosmickými  změnami  nejen  na  této  planete,  ale  v  celém 

planetárním systému,  ke  kterému planeta  Země přísluší.  Je  třeba,    aby 

lidstvo  mělo  kontakt  s  různými  Nanebevzetými  Mistry  a  Kosmickými 

Bytostmi, příslušejícími k Jejich oblastem, se Světelnými Centry, s Pravdou a 

Zákonodárstvím pro příštích 2000 let. Tato Světelná Centra se svými Chrámy 

existovaly  dříve  na  Zemi  ve  fyzickém  plánu  (světě)  a  vyzařovaly  z  nich 

nahromaděné energie a vibrace Boží Lásky a Světla pro Požehnání a oporu 

lidstva.  Po  jejich  zničení  v  barbarské   minulosti  lidstva,  pokračovala  tato 

Centra ve své existenci v éterickém plánu, odkud nadále plní svoji  službu 

lidstvu vyzařováním Božích vibrací,  člověku je pak umožněno v noci během 

spánku navštívit se  svými éterickými těly tato Centra Svatého Ohně,  pakliže 

o  to  v   modlitbě žádá.  Při  návštěvě pak  je  obdařen  vibrací  příslušného 

Chrámu Světla  a  orientován o Pravdě.  Tak je  člověku umožněno posléze 

Pravdu  objevit,   přijmout  Ji  a  použít  Ji,  až  vyplyne  na  povrch  externího 

vědomí.

Kdo jsou ochránci tohoto obrovského díla?

Jsou to Nanebevzetí Mistři a Kosmické Bytosti (k nimž přísluší  také 

Ježíš  Kristus),  soustředění  pod  Velkým  Bílým  Bratrstvem  a  zvláště 

Nanebevzetý  Mistr  El  Morya,  mocný  Maha  Chohan  (vyslov  Šohan)  - 

reprezentant Ducha Svatého z Bible a Nanebevzetý Mistr  Saint Germain, 

jemuž byla svěřena Země pro příštích 2000 let. Je to On, který nám  přináší 

Éru Svobody neboli svobodu pro všechno živé. Nanebevzeté  Světelné Legie 

mu pomáhají v tomto složitém a náročném úkolu.

Jestliže existují tyto Nebeské a Mocné Bytosti, pro  č   

p  ř  etrvává nadále válka a nešt  ě  stí?  

Jak  již  jednou  bylo  řečeno,  Bůh  Otec  dá  každému  ze  svých  Synů 

svobodnou vůli, kterou v žádném případě ani On ani žádný z Jeho Vyslanců 



neporuší.  Ovšem,   pakliže  lidská  bytost  apeluje  na  Boha  Otce  a   Jeho 

Vyslance o pomoc, pak ji také obdrží. Pokud lidstvo bude kultivovat negativní 

myšlenky a city, které jsou původcem nekonečných  utrpení, budou nadále 

pokračovat negativní výsledky a dopad jejich nesprávného chování. Z tohoto 

důvodu je dnešní  člověk orientován k tomu, aby užitím své svobodné vůle 

přivolával a přiváděl na Zemi  konstruktivní Světelné Síly Lásky a  čistoty a 

udržoval Je ve svém světě.

Co zde znamená slovo „Most“ ?

Zobrazuje Sílu - „Most“ ve vertikální pozici z Nebe k Zemi, vystavěný 

Velkými Nanebevzetými Světelnými Legiemi z jedné strany a z  druhé strany 

modlitbami,  prosbami  a  apely  žáků,  kteří  vědomě s  nimi   spolupracují. 

Všichni,  kteří věří  v Nanebevzeté Mistry a na ně apelují,  neustále posilují 

tento  Most!  Existují  žáci  roztroušení  po  celém  světě,   kteří,  spojeni  ve 

skupinách, vyzařují modlitby a pozitivní apely!  Nahromaděnými spojenými 

silami  při  svých  apelech  na  vlastní  Boží  Přítomnost  „Já  Jsem“  a  na 

Nanebevzeté  Světelné  Legie,  odstraňují   původce  nespočetných  neštěstí  a 

strádání, přinášejíc tak svým bližním osvícení, očistu, zdraví a zdokonalení.

Jakým zp  ů  sobem p  ř  edávají Nanebevzetí Mist  ř  i své u  č  ení?  

Jak již jednou bylo vysvětleno, někteří lidé vidí, slyší tak, jak jim  to 

jejich  schopnosti  dovolí,  ovšem  nikdo  z  nich  nevstupuje  do  tranzu  či 

bezvědomí, nikdo neztratí kontrolu nad svým  tělem a svojí inteligencí.  Je 

důležité  vědět,  že  při  opravdové  inspiraci  Mistrem nikdy  není  oslavována 

(glorifikována) externí bytost neboli lidská osobnost!



Pro  č   nám je t  ř  eba kontaktu s Nanebevzetými Mistry.   

pro  č   nesta  č  í apelovat p  ř  ímo na Boha?  

Nikdo  nikdy  nedosáhl  Mistrovství  neboli Ascensao  bez  pomoci 

Nanebevzetých Světelných Legií. Když lidé apeluji na Boha, tyto apely   jsou 

zachyceny a zodpovězeny Nanebevzetými Mistry, kteří jsou pravými  Božími 

Vyslanci. Vibrace vyšších sfér jsou tak jemné a delikátní, že  velmi málo lidí 

je  schopno  s  dostatečnou   jasností  vnímat  jejich  vliv  a   na  něj  správné 

reagovat.

Jakmile Nanebevzetí Mistři naleznou orientovaného a schopného 

příjemce,  inkarnovaného  ve  fyzickém  těle,  jedině  pak  se   umožní 

prostřednictvím těchto osob předat učení Pravdy ostatnímu lidstvu.

Kdo jsou Nanebevzetí Mist  ř  i Saint Germain a El Morya?  

Právě probíhá období  2000 let  započaté v květnu 1954 zvané „Érou 

Svobody“. Tak jako nad prošlým obdobím 2000 let známým pod   jménem 

“Křesťanská  dispensace“  držel  ochrannou ruku Nanebevzetý  Mistr  Ježíš  a 

plně  za  ně odpovídal,  tak  nad  touto  Érou  Svobody  drží  ochrannou  ruku 

Nanebevzetý Mistr Saint Germain a plně za ni odpovídá.  Tato nastupující 

Éra slibuje nejen svobodu pro všechno živé, ale i  hluboké změny v myšlení a 

cítění  svým duchovním přínosem.  Mistr  Saint  Germain přináší  ssebou tu 

Vnitřní Pravdu, kterou také Mistr Ježíš poznal a užíval,  a která doposud byla 

učena  a  předávána  pouze  v  Éterických  Chrámech   Světla  Nanebevzetých 

Mistrů.

Tyto poznatky jsou nyní přístupné všem a měly by být také všemi 

přijaty,  užity  a  vyzkoušeny  v  denním  životě.  Vnitřní  Pravda  by  měla  být 

Prožívána nyní a v každém momentě a minutě v celých 24 hodinách dne a ne 

až po tzv. smrti!

Velký  Nanebevzetý  Mistr  El  Morya  slouží  lidstvu  již  dlouhou 

dobu.  Jeho  prostřednictvím  vznikl  “Most  ke  Svobodě“  ku  pomoci  Mistru 

Saint Germainovi v jeho obrovském úkolu, osvobodit každou živou  bytost. 

Veškeré Nanebevzeté Legie Světla pracují společně v lásce a harmonii, aby 

daly co  největší impuls v tomto velkém díle.



Odkud p  ř  icházím, pro  č   jsem tady a kam jdu?  

Každá živá bytost a tedy i člověk, vyšel ze srdce Boha, a proto opravdu: 

„Vy jste Bohové“ - v ořechové skořápce! Přišli jste se inkarnovat zde na  Zemi, 

abyste  dosáhli  Mistrovství  nad hmotou,  nad svými  vlastními  myšlenkami, 

city, činy a slovy. Až celé toto dílo bude dokončeno, až Veškerý Život,  který 

byl  Bohem  propůjčen,  bude  očištěn  a  harmonizován,  tak  se  stanete 

kandidáty na Ascensao a budete se moci stát Nanebevzetými Mistry tak, jako 

Ježíš Kristus, budete se moci  osvobodit ode všech nedokonalostí a navrátit 

se zpět do Božího Srdce, odkud jste přišli.

Sedm plamen  ů - záření  

V každé éře existovali Mistři, kteří se ztělesňovali, aby předali zprávy 

lidstvu,  a  aby  udržovali  “Most“  ve  spojení  s  Nanebevzetými  Světelnými 

Legiemi.  Historie  nám  zaznamenala  mnoho  z  těchto  osob,  proroků,  kteří 

sloužili  jako  tento  nutný  spojovací  článek.  Někteří  z  nich  dokázali  vidět 

Nanebevzeté Mistry, když vysílali svá osvícená slova, jiní je pouze slyšeli nebo 

pouze  zaznamenávali  pocity  a  dojmy  z  Jejich  Přítomnosti,  ovšem  pouze 

speciálně  vyškolené  osoby  v  tomto poslání  mohou přinášet  jasné a  věrné 

zprávy.

Mnoho cestiček a cest vede do Nanebevzetých Světelných Legií a 

mnoho, přemnoho osob touží po tom jim sloužit a tím sloužit i lidstvu. Ta 

nejnovější z nich je cesta „Mostu ke Svobodě“. Toto sdružení přináší neustále 

slova vysílaná Velkým Bílým Bratrstvem lidstvu, aby tak ono mohlo vědomě 

spolupracovat s Kosmickými Bytostmi nyní, kdy je pomocníků třeba, a ne jak 

se  často  mylně  domníváte,  roky  či  staletí  později!  Most  přináší  podrobné 

údaje,  které  nikdy  předtím  nebyly  zveřejněny,  o  původu  Země  a  jejích 

Řídících  bytostech,  o  různých  zářeních  a  jejích  energiích,  o  Elohimech  a 

Archandělích a mnoha dalších faktech, o kterých dodnes nikdo ani nedoufal, 

že o nich někdy uslyši!

V tomto Slunečním systému je vše rozděleno do oblasti Sedmi, 

neboli  Sedmi  záření.  Jednotlivé  sféry  činnosti  těchto  Plamenů  a  jejich 



zodpovědných Řídících Velitelů jsou:

1.PLAMEN je Královská modř, reprezentuje Boží Vůli, Víru, Ochranu, Sílu a 

Moc.

Nanebevzetý  Mistr  El  Morya,  zakladatel  “Mostu ke  Svobodě“  je  jeho 

Chohanem.  Osoby,  které  přísluší  k  tomuto  záření,  jsou  obvykle  pověřeni 

vedením a vlastni neomezenou sílu a moc včetně schopnosti „opravdu něco 

vytvořit“.

2.PLAMEN je barvy zlaté, reprezentuje Boží Moudrost, harmonii 

(vyrovnanost) a osvícení.

Funkci jeho Chohana zastával Nanebevzetý Mistr Kuthumi (sv. 

František z Assisi) až do svého postoupení na pozici Světového Instruktora. 

Chohanem tohoto Plamenu je v tomto čase Nanebevzetý Mistr Confucio. 

Vztahuje se k činnosti profesorů, výuce jako takové a ke všem lidem s 

chápavým srdcem.

3.PLAMEN je růžové barvy a představuje Boží Lásku, adoraci (zbožňování), 

krásu a bratrství.

Nanebevzetá Mistryně Rowena řídí tento Plamen. Osoby, které přísluší 

k tomuto Záření, milují krásu ve všech svých formách vyjádření. Jsou milí, 

upřímní a soucitní.

4.PLAMEN je bílý, reprezentuje dokonalou Neposkvrněnost, Vzkříšeni 

a Nanebevzetí.

Jeho řídicím Chohanem je Nanebevzatý Mistr Serapis Bey. Osoby, 
které přísluší k tomuto Zářeni, jsou umělci, hudebníci, architekti a většinou 
vlastní velkou vytrvalost.

5.PLAMEN     je Zelený Plamen Pravdy, preciznosti, zákona a léčby.

Jeho Chohanem je Nanebevzatý Mistr Hilarion, běžné známý jako 
Apoštol  Pavel  z  Bible.  Pod  tímto Zářením pracují vesměs vědci,  lékaři, 
zdravotní  sestry,  jeptišky  ve službě nemocných a lidoví léčitelé.

6.PLAMEN      barvy  rubínová červeň a zlato, reprezentuje Mír, spolupráci a 
službu životu.



Ještě  donedávna Chohanem  tohoto Plamene  byl nám všem známý  Mistr 
Ježíš,  než  byl  povýšen  na  Světového Instruktora společně s  Mistrem 
Kuthumim. Jeho pozici nyní zastupuje Nanebevzatá Mistryně Nada. 
Nejvýraznější vlastností tohoto Záření je neosobní Láska a proto  pod jeho 
vlivem pracují všichni sakerdoti, stejně jako osoby s vroucím přáním v srdci, 
sloužit lidstvu bez nároků na odměnu.

7.PLAMEN barvy   fialové, a Svobody. Plamen Milosrdenství, Transformace  a 

Svobody.

Je řízen Nanebevzatým Mistrem Saint Germainem a je plamenem 

momentálně působícím na planetu Zemi po dobu 2000 let. Fialový  Plamen je 

nástroj, kterým je možno změnit každou chybu a nedokonalost v její opak, 

tedy dokonalost. Až bude lidstvo užívat tuto moc s přesností  a rytmem, 

planeta  Země  bude zachráněna. Osoby, které přísluší k tomuto Záření a 

jemu slouží, se vyznačují mnoha schopnostmi, ale  především je rozpoznáme 

pro jejich velkou lásku ke svobodě.

Užití

Než začnete používat v praxi to vše, co až dosud bylo  řečeno, veďte 

nejdříve svoji pozornost  do vašeho srdce  a vězte: Bůh je Přítomen ve vašich 

srdcích,  jinak by  nemohla  tlouci!  Snažte  se  představit  si  vaše  srdce  jako 

oslnivé zlaté slunce, které záři tak silně, že osvítí každé  místečko vašeho těla! 

Pozorujte, jak jeho zář stoupá až k vašemu mozku, prozařuje dokonce i vaše 

pocity a naplňují vaše  okolí láskou a dobrou  vůlí. Proza  ř  ujte se a vyzařujte   

toto  Slunce! Vyplňte veškeré prostory kolem sebe, stále více a více, až celý 

svět bude uzavřen do vašeho Světla!

Bůh je s vámi!



Transformační Fialový Oheň

První přikázáni hlásá:

„V jednoho jediného Boha věřiti budeš“.

Upozorňujeme na prvním místě čtenáře na Velkou 

Individualizovanou přítomnost Boží „Já  Jsem“, která se vznáší nad každým z 

nás a ho obklopuje!

Tato obrovská a překrásná Boží Bytost je jako první stvořena 

Bohem při vzniku člověka.  Její nebeská a zářící Přítomnost je  jako  slunce v 

pravé poledne, vlastnící Sílu Všemocného Boha, neboť Jejím obsahem je ta 

Jeho pravá esence. Tato Božská Bytost vysílá proud  elektronické energie do 

fyzického těla tzv. Stříbrnou šňůrou, která  vstupuje středem hlavy. Tato 

energie vnáší do  srdce každého z vás  tu pravou představu o  své bytosti, 

udržuje  jeho tlukot,  je původcem  dýchání vašich  plic, zásluhou této 

energie zvedáte ruce, chodíte po ulici a můžete dělat vše, co potřebujete. 

Tento Boží obraz v srdci každého muže, ženy či dítěte z něj činí Boha v 

miniatuře.

Proto všechno  sídlí v každém individuu,  ta stejná moc, s jakou 

Kristus  realizoval všechna svá díla  a odhalení! Ve všech dobách vývoje 

lidstva vždy byla tato síla motivací různých církví, jak pomoci  naleznout 

žíznivým duším Vnitřního Boha a  uvést síly Boží ukryté  v  hlubinách 

člověka  na  světlo  a rozdmýchat oheň v srdci až do úplného obsazení bytostí 

Světlem a Dokonalosti.

Jedině  tak po  dosažení tohoto vítězství, bytost může postoupit 

do vyšších sfér ve svých službách, dosáhnout Ascensao, a poznat význam 

slov Ježíše Krista: “Věci, které já  činím, i vy budete činit, ba i více!“

Jméno této individualizované Přítomnosti Boží je: Já Jsem.

Bůh řekl Mojžíšovi: Slova „Já Jsem“ jsou nejsilnější tvořící Slova 

Života.

Přinášejí  své tvořící  výsledky podle toho, jakým způsobem jsou 

použita - konstruktivně nebo destruktivně. - Ježíš užíval  tato slova  ve všech 

svých tvrzeních: „Já jsem otevřená brána, kterou  nikdo nezavře; Já jsem 

Cesta,  Světlo  a  Pravda;  Já  jsem Vzkříšení  a  Život“  -  touto  poslední  svojí 

mocnou afirmací (tvrzením) dosáhl Ježíš svého Vzkříšení a Nanebevzetí.

Možná si ještě nedokážete představit, že opravdu vlastníte  tuto 



Boží  Přítomnost  „Já   Jsem“,  která  vás  obklopuje!  Zkuste  se  nad   tím 

zamyslet v klidu, až budete sami. Ona je tajemstvím staletí. Všichni  učenci ji 

znali. Apelujte vážně a vytrvale na vašeho vlastního Boha “Já jsem“, žádejte, 

aby vám byla dána Pravda, a přijměte Ji!

Snad vám tento malý příklad přinese aspoň  trochu objasnění. 

Představte si  obrovskou vodní   nádrž,  z  niž  vycházejí  biliony  kohoutků. 

Všechny jsou otevřeny,  čímž vznikají biliony proudů vody, na první pohled 

odděleny jeden od druhého, ovšem jak vidíte, všechny pocházejí z jednoho 

rezervoáru. Představte si tedy Všemocného Boha jako tuto obrovskou vodní 

nádrž a každý proud vody jako  jeden  Životní  proud,  který  vypadá  jako 

jediný  samotný, a přesto všechny pocházejí od Boha.

Běžný  člověk očekává vždy rady pro život zvenčí: lásku, oporu, 

vyléčení. Zatímco veškerá síla k naplnění toho všeho, co si přeje, co hledá, 

dříme přímo v něm.

Kdyby  člověk přestal hledat venku to, co má ve svém vlastním 

srdci, nenašel by pouze štěstí, ale doslova a do písmene všechno, co si celý 

život přeje.

Nanebevzetí Mistři  poukazuji stále a vždy na Boží moc „Já Jsem“ 

ve vašem srdci, která je schopna vám dát rady, lásku, osvícení,  uzdravení a 

vše,  co  je  dokonalé.  “Nejprve  hledej  Království  Nebeské  ve  svém srdci,  a 

ostatní ti bude přidáno“.

Nanebevzetý Mistr Ježíš  říká: “Neustále jsem viděl Otce ve  mne 

jako jedinou Moc, která realizovala Všechny na pohled „moje“  objevy během 

mého poslání a také jsem se tímto způsobem snažil člověku ukázat cestu, jak 

spolupracovat a užívat přírodním, normálním  způsobem Boží  Sílu, která 

sídlí v  jeho nitru. Každý jedinec dříve nebo  později nutně musí rozpoznat, že 

je to Přítomnost Boží,  která  je  jeho  vlastní pulsací. Každý člověk potřebuje 

nutně přijímat tento fakt a to dříve, než svým vlastním snažením a úsilím se 

stane reprezentantem Boha pro svého bližního. Kdo  nalezne  Boha  ve  svém 

bližním,  může  se  s jistotou těšit z rozvinutí Božího  Ohně ve svém  srdci. 

Nalézt Boha  v sobě - je vlastním důvodem inkarnace a je cestou k návratu do 

původní Boží Formy při Požehnání, Míru a Síle, které přicházejí společně s 

tímto odhalením“.

Snad byste se chtěli zeptat na to, proč existuje tolik nedokonalostí 



ve světě,  jestliže  jsme opravdu Částí Boha a vlastníme Přítomnost Boží „Já 

Jsem“,  která nás obklopuje a je tlukotem našich srdcí?

To  vše je  proto, že  vám byla dána svobodná  vůle! Je třeba 

objevit  v sobě Boží moc k Tvoření,  tak  jako On,  Ježíš Kristus, a pak si 

můžete vybrat, jak s ní naložíte. Všechny schopnosti,  které  si  přejete  v 

životě,  k vám  přijdou  čisté a dokonalé.  Jste  ochránci a uživateli Božího 

Života. A to značí: „Přijde den, kdy dokážete ovládat Boží energii a tím i své 

činy“. Všechno, co tvoříte myšlenkami a city konstruktivními a pozitivními, 

obsahuje  kladnou  sílu,  která  se  shlukuje  kolem vás  ve  formě světelných 

kruhů, které jmenujete kauzální tělo.

A na druhé straně vše, co jste ve  svém životě stvořili nedokonale, 

se hromadí kolem vašeho fyzického těla ve formě těžkých lepkavých nánosů. 

Fialový oheň je Boží nástroj a je vám tu k dispozici:  aby se právě tyto těžké 

nánosy, vzniklé lidskou nedokonalostí, mohly transformovat v dokonalost.

Zákon cyklu

Zákon cyklu je jeden z největších a nejvážnějších zákonů - někdy také 

zvaný zákon akce a reakce, nebo také vyjádřený větou: Co se  zasévá, to se 

také sklízí. Všechno, co vznikne ve vašich myšlenkách,  pocitech,  slovech  a 

činech,  projde nejdříve Vaší vlastní bytostí, ve  vašem osobním světě a potom 

teprve  zasáhne  lidstvo,  místo,  situaci  nebo  předmět,  kam  byly  vyslány. 

Jelikož ve vašem nitru jste životním  pramenem a vlastníte moc realizovat 

myšlenky či vyslaný cit, jakmile je jejich cíl dosažen, vrací se k vám a na své 

cestě přibírají na objemu v té kvalitě či vibraci, se  kterou byly  vámi vyslány 

či nabity.  Obdržíte proto ve vašem osobním světě vše, co ze sebe vydáváte, 

bez  jakékoliv  pochybnosti  znásobeno  a  doplněno,  ať  jsou  vaše  výtvory 

konstruktivní či

destruktivní.                                  

Kritizujete-li,  budete   kritizováni,  raníte-li,  budete  poraněni,  jste-li 

nespravedliví,  pocítíte  nespravedlnost  atd..  Kdo  zasévá  kukuřici,  sklízí 

kukuřici,  kdo zasévá sváry,  sváry  také sklízí,  kdo  zasévá  květiny,   sklízí 

květiny a kdo seje lásku, laskavost a ostatní pozitivní semínka, sklízí jejich 

stejné plody! Jak může  inteligentní člověk věřit, nebo si myslet, že zasévajíc 



kritiku,  sváry  a  nespravedlnost  a  jiné  destruktivní  kvality,  bude  sklízet 

zdraví, lásku, hojnost a štěstí a všechny ostatní příjemnosti života?!

Celý   svět  vydával  ze  sebe  dodnes  nenávist,  závist,  krutost  a 

egoismus, tudíž budiž: podle zákona celý tento Svět sklízí na svých polích 

dozrávající neštěstí, utrpení, zmatek a chaos.

Jestliže ve vašem životě svojí energií ublížíte jiné živé  bytosti  (v 

myšlenkách,  city,  slovem  nebo  činem),  je automaticky dán do pohybu 

zákon akce a reakce a tato energie k vám někde někdy najde cestu zpět, aby 

byla vámi opět zpracována.

Mnohokrát jedinec opustí své fyzické tělo (smrt), dříve než  splatí 

všechny  nepravosti, které učinil ostatním. Pro tyto energetické  dluhy jsou 

připravovány příležitosti v příštích inkarnacich, kde se dotyčné osoby opět 

setkají, co nejpřirozenější formou, v normální  životní situaci a tím je  jim 

dána příležitost splatit své viny harmonickým způsobem. V této situaci ten, 

kdo  byl  původcem  vzniklých  energetických  dluhů,  má  možnost  posloužit 

tomu, komu dříve ublížil. Tato  neutralizace negativní energie novou energií 

pozitivní,  může  být  realizována,   jak  již  bylo  řečeno,  jen  v  nových 

inkorporacích (v nových  vtěleních), která se opakují tak dlouho,  dokud se 

individua nepoučí a  energetické dluhy se nezlikvidují.

Reinkarnace (znovuvtělování)

Reinkarnace je jediné a pravé logické vysvětlení pro nespočetné a 

zjevné nespravedlnosti,  které zjistíte při pozorování těžkých  osudů jistých 

osob,  vyznačujících  se  často  dobrotou  a  vzácným   charakterem,  zatímco 

osoby, které zveme špatnými, se těší slastnému   životu! Můžete být ujištěni, 

že  zde  nejde  o  nedostatek  Boží  pozornosti,  nýbrž  že  se  jedná  o  právě 

vysvětlený zákon akce a reakce, který  nemilosrdnou rukou, v kteroukoliv 

hodinu, na kterémkoliv místě vstupuje v platnost.

Proto je také velmi důležité,  jak  každé individuum reaguje  v 

průběhu  různých  situací,  protože  jedině tímto je ovlivňována kvalita  jeho 

života v budoucnosti. Jestliže někdo je schopen  neutralizovat svoje  chyby, 

jestliže on sám chce pomoci a sloužit svému  bližnímu a tím navěky rozpustit 

nahromaděné  zlo,  pak  může  být  osvobozen  od   své  viny.  Pakliže  ovšem 



individuum není schopno tyto změny ve svém životě  provést, pak průběh 

jeho inkarnací je stále více zapeklitý a  jedině  učební  čas mezi jednotlivými 

životy a možnost neustálého vtělování mu přináší naději k harmonizaci svých 

vin.

Většina lidí je  sbližována v  reinkarnacích za jediným účelem - 

rozpuštění vin neboli hříchů z minulosti. Pakliže mezi některými  osobami 

vládne  láskyplná  přitažlivost  a  harmonie, vyplývá z  toho, že v minulosti v 

jiných  epochách  již  existovalo  harmonické  spojení   mezi  nimi,  společně i 

pracovaly,  a  proto  byly  i  tentokrát  spojeny,  aby  toto  harmonické  soužití 

mohly vyzařovat a dávat k dispozici těm, kdo ho mohou využít.

Pakliže při setkání s cizí osobou v nás bezdůvodně vzniká pocit 

odporu,  či bez jakéhokoliv důvodu zaujímáme obranný postoj,   jedná se o 

vzpomínky na nepříjemné zážitky spojené s minulostí.                            

Bůh  je  Bohem Lásky,  plný  dobroty,  který  by  nikdy  nevybavil 

polovinu svých  děti  krásou,  láskou, hojností  a vším ostatním  dobrem, 

zatímco   druhou   polovinu    by   vybavil   pouze  nemocemi,  neštěstím, 

utrpením a jinými negativními stránkami života! Dobří a správní rodiče nikdy 

nedělají rozdíly mezi svými dětmi a je samozřejmé, že náš dobrotivý Stvořitel 

by toho také nikdy nebyl schopen!

Představte si například dva mladé lidi. Jeden z nich se narodil v 

dobré rodině, s vysokou pozicí ve společnosti, obdržel dobrotivé rodiče a stal 

se  uvědomělým občanem,  zatímco druhý je  synem rozhádaných chudých 

rodičů,  žijících na okraji společnosti, je neustále nemocen a již v brzkém 

mládí  má úzký kontakt  s  nízkými  elementy  a   skončí  svoji  existenci  ve 

vězení. Na první pohled zhodnocení těchto dvou životů ukazuje obrovskou 

nespravedlnost pro neznalce Božích Zákonů!  Ovšem ten,  kdo z  těchto dvou 

žil těžší život, sklízel pouze to,  co v předcházejících inkarnacích zaséval a 

živil!

Ten druhý z těch dvou, který měl zájem o dobro, chtěl následovat 

Boží Hlas, který v  tolika svých životech  již slyšel, žil  ve  svých  bývalých 

existencích v  souladu s hlasem svědomí a moudrosti, stavěl  a vytvářel krok 

za krokem, kousek  po kousku dobrý osud,  který nyní mohl prožít a který 

ve  srovnání  s  osudem  toho  druhého  mladého  člověka  vypadal  tak 

nespravedlivě.



Ovšem i ten druhý obdržel,  tak  jako předešlý mladý člověk, Boží 

Hlas (neboť Bůh působí v každém lidském srdci) a jeho volání, ale reagoval 

na ně právě opačně. Nechtěl  tento Hlas znát a také  ve  své  minulosti 

vykonával vědomě zlo, a tak krok za krokem, kousek po kousku si budoval 

své negativní karma, které byl nucen nyní prožívat.  - A co učiní z  tohoto 

posledního  života,  co  z  něj  vytěží,   to  rozhodne,  zda   jeho  viny  budou 

vymazány,  či zda budou pokračovat a zda se k nim nahromadí ještě více. 

Neboť od Boha přichází jen dobro.  Veškeré  neštěstí je dílo  člověka, není 

absolutně vůlí Boží, aby někteří z Jeho synů trpěli, nýbrž tito pouze sklízí 

ovoce špatně užitých životních energií,  které Bůh všem propůjčuje.

Toto hromadění lidského utrpení a bídy se děje již miliony let a 

kdyby  neexistovaly  způsoby,  jak  mírnit  tyto  ničivé  původy,  pak  sklizeň 

tohoto  veškerého  nahromaděného  zla  by  byla  přímo  katastrofální.   Jsou 

požehnaní ti,  kteří znají a  používají Boží nástroj, který mají k dispozici.

Je úžasnou úlevou a útěchou znát pravdu a skutečnost, že Boži 

odpuštění za všechny tyto dalekosáhlé přestupky je pro každou jednotlivou 

osobu, která si to opravdu z hloubi srdce přeje, vždy připraveno!

Vám již delší dobu známé „věčné zatracení“, které bylo rozšířeno 

mezi  lidmi,  aby v nich vzbudilo  pověrčivost,  hrůzu a slepou oddanost,  je 

LŽIVÉ !

Pro   každou  chybu,   pro  každý   hřích  a   pro  každý   původ 

nečistot a slabostí existuje  jistá  cesta,  jistý  způsob, jak transformovat 

neboli  zmírnit  tyto  chyby  a  jak  se  od  nich osvobodit. Je to:

KAŽDODENNÍ UŽITÍ FIALOVÉHO OHNĚ LÁSKY A TRANSFORMACE!

      Až konečně člověk pochopí, že on jediný je původcem svého neštěstí,a 

svého utrpení ve vlastním životě, až toto upřímně a poctivě uzná a rozhodne 

se všechno zlo upřímně napravit, bude mu k tomu shůry dána veškerá opora 

a  pomoc.  Ovšem  než  dosáhne  tohoto  rozhodujícího  bodu,   bude  nadále 

obvykle Boha proklínat, zlořečit proti osudu anebo rezignované tvrdit,  že toto 

je vůle Boží - což samozřejmě tak není!

Fialový Ohe  ň  

Fialový   Oheň  je   proud   energie  schopný  a  vhodný  k 



zachycování  a  rozpouštění   nedokonalých  energií,  které  jím očištěny 

mohou  být  opět  použity.  Toto  záření  je  nepřerušená,  stále  působící  síla 

lásky, milosrdenství a soucitu, která úspěšně ničí lidské negativní  výtvory, 

jejichž  neustálý  růst  a  rozsah by přinesl lidstvu ta nejhorší utrpení.

Ještě před relativně krátkou dobou, bylo působení tohoto Ohně 

známo pouze ve svatostáncích a éterických chrámech Světla Nanebevzetých 

Mistrů.  Jelikož čas se krátí a jisté události musí dojít svého vrcholu, byly 

tyto vědomosti přeneseny do  externího světa, aby tak byly k dispozici všem, 

kteří touží po Svobodě.

Rokem  1954  se  započala  Éra  Svobody  pro  tuto  planetu. 

Prožíváme nyní proto velice speciální epochu historie Země, epochu přechodu 

ze  zajetí  a utrpení  do Království  Věčné Svobody a Chceme tím  říci,   že 

energie,  která  pohlcuje  lidstvo  a  prostupuje atmosféru, nabitá nečistotou 

a zlem, bude transformována Fialovým Ohněm a až  toto vše  se uskuteční, 

člověk bude znovu Svoboden. Očištěn, bude moci  obdržet instrukce přímo od 

své vlastní Boží Přítomnosti a z Nanebevzetých Světelných Legií.

Osvobození  se   týká  celé  Planety,   tedy  nejen  lidí,   ale  i  říše 

elementů,  čtyřnohých  tvorů a   všeho,  co  žije,  a  tak  všichni  představitelé 

života  na  Zemi se navrátí do původního způsobu soužití, podle vůle Boží, v 

lásce, míru, harmonii a svobodě.

Velký  Nanebevzetý   Mistr  Saint  Germain   je  onou  vybranou 

Bytostí,  která  řídí  již  započatý  cyklus  2000 let, neboli Éru Svobody. Jeho 

obrovským posláním je osvobodit všechno živé, jako i vlastní  planetu a  to 

vše   použitím Fialového  Ohně.  Jednotlivě i  ve   skupinách,   osvícení  lidé 

apelují na sílu tohoto Ohně s jediným přáním - rozpustit všechny negativní 

lidské výtvory, které zamezují proniknutí Světla k lidem.

Pakliže  apelujete na  vlastni  Boží   Přítomnost  JÁ JSEM a na 

Nanebevzetého Mistra Saint Germaina, prosíc o sílu Fialového Ohně,  jeho 

přítomnosti se vaše  negativní výtvory transmutují, promývajíc  vaše  čtyři 

nižší těla. Po doznění  apelu  můžete zaznamenat výraznou  lehkost, větší 

rozpětí ve vašich pozitivních citech,  vyjasnění  vašich  smyslů  a  změnu k 

lepšímu ve vašem fyzickém těle. Někteří z našich žáků toto Fialové Záření při 

svých apelech přímo vidi, někteří je cítí.

I když to u vás tak není, nevidíte ani necítíte, přesto tento  Oheň 



působí. Ne vždycky jsme schopni nejdůležitější věci v našem  životě  vidět! 

Nejsme  schopni  např.  vidět  život jako takový, elektřinu, lásku, nenávist, 

pomstu, mír, a přesto všechno jsou to pojmy reálné a v  každém případě 

můžeme vidět jejich efekt a jejich dopad.

Každodenní  užití  živoucího  Fialového  Ohně může  zamezit  a 

zastavit  spoustu  negativních  událostí  ve  vašem  světě.  Je  třeba  ovšem 

objasnit, že i upřímným používáním Fialového Ohně můžete někdy shledávat 

jeho výsledky malými, že nadále se mohou dokonce objevit ještě negativní 

momenty.                       

To  ovšem ještě neznamená,  že Fialový Oheň nedělá svoji  práci 

dobře. Ale znamená to, že lidské výtvory se dostaly na denní světlo dříve, než 

jste je stačili rozpustit,            

Tuto  situaci  kdosi  při  jisté  příležitosti  přirovnal  k  pojízdnému 

schodišti,  které  přináší  do  dnešního  světa váhu a vliv činů z minulosti.

Našim  úkolem je užít dostatečně  Fialového Ohně, aby právě tyto 

síly byly zneschopněny a rozpuštěny jště dříve, než se dostanou k akci. Když 

Fialový  Oheň působí,  je  to  jako  exploze,  která  roztříští   spoustu  vašich 

negativních  výtvorů. Snažte se proto  vždy  ho  používat  se  stoupajícím 

nadšením,  aby  se tak urychlené  rozpustilo  vše,  co  by  se  mohlo  později 

objevit na hladině vašeho dnešního života.

Zákon odpušt  ě  ní  

Boži  Přítomnost  „JÁ  JSEM“  každého  člověka,  bez  ohledu  na 

porušené spojení mezi oběma, pakliže  si   individuum  upřímně a poctivě 

přeje zdokonalení, prosí o prominutí svých hříchů a apeluje na Fialový Oheň 

očištění  a  transmutace,  pak  tedy  jeho  Boží  Přítomnost  „Já   Jsem“,  ať  je 

situace jakákoliv, má možnost zasáhnout. Přešly  tisíce  a  tisíce  let,  během 

kterých  na  Boží  Přítomnost   „Já  Jsem“   nebyl   řízen   jediný   apel  pro 

vyrovnání  individuálních  životních  energií!!!  Když  vás   Nanebevzetí  Mistři 

pozorují, vidí vaše barvy, které vás obklopují a to podle toho, co cítíte, jaké 

myšlenkové formy tvoříte  a jaký je váš fyzický stav. Vidí světlo nebo  stíny a 

nezajímá  je,  zda  tyto   stíny  (neboli  chyby)  přičítáte  druhým  osobám  či 

správně sami sobe.



I když naše vlastní kritiky, naše vlastní  nenávisti, naše deprese a 

naše neúspěchy jsou horší jako těch, co žijí kolem nás, naší  povinností  nyní 

je  veškeré stíny změnit  ve Světlo a veškeré tmavé barvy přeměnit  v zářící 

barvy dokonalosti!

Říkejte si denně mnohokrát:

„JÁ  JSEM  ZÁKON  ODPUŠTĚNÍ  A  OHEŇ,  MĚNÍCÍ  KAŽDOU 

CHYBU, KTEROU JSEM KDY UČINIL.

JÁ  JSEM  ZÁKON  ODPUŠTĚNÍ  A  OHEŇ MĚNÍCÍ   VŠECHNY 

CHYBY UČINĚNÉ LIDSTVEM.“

Uvědomte  si jedno.  Je možné,  že v  minulosti jste  se nejen 

špatné chovali k lidem, ale i ke zvířatům, ptákům a jiným živým  bytostem, 

možná  jste  i   zneužívali  bytosti   čtyř elementů Země,  Vody,  Vzduchu, 

Ohně,   kteří  všichni  vlastní  svoji inteligenci a sledují svůj vývoj,  tak jako 

lidé,  dosahujíc často větší dokonalosti než člověk!

Nastala éra svobody, její rozvinutí stojí před vámi, využijte  proto 

této  příležitosti!  Snažte se ze všech  sil, s veškerou  upřímnosti  přeměnit 

vaše  chyby,  které jste učinili v myšlenkách,  citech,  slovech  a  činech, 

abyste  tak zajistili ochranu nejméně  sebe sama v  období krize (vibračního 

zlomu). Od této chvíle vydávejte ze sebe jen to nejlepší a podporujte jen to, co 

vytváří dokonalost! Každý gram Životní Energie, která vám byla propůjčena (a 

jsou to přímo tuny této vitální sily), musí být vámi očištěna, harmonizována 

a znovu nabita dokonalosti  dříve, než se navrátí ke  svému zdroji - Bohu. 

Musí být  tedy v takovém  stavu, v jakém byla vyslána k vám!

Harmonie

Harmonie  je  základní  životní  zákon,  na  kterém  spočívají  všechny 

ostatní zákony. Jakmile je jednou porušen zákon harmonie, člověk je trestán 

různými typy neštěstí. Pokud člověk není schopen udržet v trvalé  harmonii 

myšlení a cítění, pak čirá Boží energie nemůže vnést svůj náboj  dokonalosti. 

Životni nauka budoucnosti je velmi jednoduchá, nebude nutno ji studovat, 

bude ji pouhopouhý Zákon Harmonie! 

Až lidstvo pochopí,  že  neuposlechnutí  tohoto jednoduchého  zákona 



bylo původem celého jeho neštěstí a celého jeho pádu, pak  jediným zájmem 

bude naučit se ovládat sám sebe a snažit se vědomě  vnést do svého života 

pouze dokonalost a harmonii!

Lidé stále vykřikují: “Chceme mír, chceme svobodu, chceme  lásku  a 

štěstí!“  Ale  jak se mohou manifestovat ve skutečnosti všechna  tato přání, 

když není možno slyšet od nikoho z vás na celé  Zemi: „Dáme mír, dáme 

svobodu,  dáme lásku a štěstí všem  a  navždycky!“  Představte si:  zlé city 

jako  nenávist,  předsudky,  netolerance,  žárlivost,  nemorálnost,  perverzita, 

vázaná živou osobou k živé osobě, nutně musí projít procesem návratu k těm, 

kteří je  vytvořili a udržovali tyto city ve svých mozcích a tělech, ve svých 

smyslech a ve svém světě. Války ve světě jsou také výsledkem nahromadění 

mnoha  malých  válek  mezi  manželi,  bratry  a  sestrami,   rodiči   a   dětmi, 

přáteli  a  sousedy,  společnostmi a národy!  Co  lidstvo  potřebuje,  není 

atomová  bomba  s  větší potencí,  ale naopak co nejvíce  vyzařování citů 

pravě opačných, tedy láskyplných,  dobré vůle, konečně  zdvihnout oči ke 

své  Boží  Přítomnosti  „Já  Jsem“  a  k  Nanebevzetým  Světelným  Legiím  a 

horoucně prosit  o svoji  ochranu, mír  a orientaci.  Říkejte si  opravdově a 

procítěně:

Chci opravdu začít!

Smrt  neexistuje

Karmický soud

V étérickém plánu existuje obrovská bíla budova, kterou každá 

živá  bytost  ve  vývoji  na  této  planetě  velmi  dobré  zná.  Je  sice  znána pod 

jménem Soudní dvůr, ale ve skutečnosti je chrámem velké nedozírné   lásky a 

milosti - Kármický soud. Všichni procházejí touto budovou jednoho dne po 

tom, kdy  opustili  svá  fyzická těla.  Touto  budovou prochází  i  každá duše, 

připravující se k nové inkarnaci, aby se seznámila s novými úkoly ve svém 

budoucím životě.

Neexistuje  nikdo,  kdo  by  nebyl  důvěrně  obeznámen  s  těmito 

prostorami.  Každá osoba zde  navštěvuje  sféry,  které  ji  přísluší  a  to podle 

svých zvládnutých a nezvládnutých úkolů ve své inkamaci. Z tohoto důvodu 



mnoho lidí  přináší  s sebou zakotveny nemilé, často hrůzné vzpomínky na 

svůj pobyt a styk s Tribunálem, což proniklo ve fyzickém světě do mnoha 

učení ve formě Trestu Božího. Tato učení absolutně neodpovídají Pravdě!

Kdo zná obrovské a rozsáhlé pole činnosti  karmických učitelů, 

kdo chápe jejich práci,  jak se tyto mocné bytosti věnují všem těm duším, 

které si přeji se zbavit nevědomosti - může pozorovat, že tyto již poučené duše 

po čase ztrácejí hrůzu a strach jak ze smrti, tak i z vlastního Kármického 

soudu.  Znát  a  chápat  zákon  karmy  pomáhá  všem,  zvláště  těm,  kteří 

procházejí  závojem  smrti  a  také  i  těm,  kteří  zůstávají  na  Zemi  -  jejich 

příbuzní, přátelé.                        

V zájmu velkého a obsáhlého procesu vývoje  Vesmíru a všech 

jeho  částic,  zakotvuje  lidská  duše  do  fyzického  těla,  aby  se  tak na  Zemi 

poučila a dosáhla mistrovství nad všemi životními silami. Její povinností je 

uzrát a dospět k vrcholu předurčeného spirituálního poslání.

Většina   bytostí   si   nikdy   nevybírá svou vlastni inkarnaci. 

Kármická Rada, složená z Nebeských Bytosti, řídí vstup duše do fyzického 

těla, čímž ji dává příležitost a možnost k vývoji na zemském povrchu. Jediná 

Kármická  Rada  je  důvěrně  obeznámena s  tím,  jak  nejlépe  využít  planetu 

Zemi, coby učebního prostoru k rozsáhlému vývoji vysoké spirituality a jak 

pro to dát co nejvíce příležitostí každé z deseti miliard duší.

Maha Chohan obdrží poslední výdech

Ve stejném okamžiku, kdy duše opouští fyzické tělo, je také Maha 

Chohan přípraven, aby obdržel  její  poslední  výdech. Mana Chohan je ona 

velká bytost, která reprezentuje Ducha Svatého na Zemi. Je to on, kdo svým 

prvním  vdechem  do  fyzického  těla  zahajuje  inkarnaci  právě  rodícího  se 

individua. Právě tak při  ukončeni inkarnace je to on, kdo obdrží  poslední 

výdech, čímž se rozpustí Stříbrná šňůra. Duši, odpojenou od fyzického těla 

očekává anděl, vyslaný některým z Nanebevzetých Mistrů, který ji uvede do 

krásných říši odpočinku všech věřících. Po krátkém zotavení má tato duše 

umožněn kontakt se svými přáteli, pokud se tito nacházejí mimo fyzická těla.

Krátce poté se dostavuje vyslanec Karmické Rady s pozváním   ke 

zhodnocení  inkarnace. Popisujeme  tu případy normálních osob, které ve 



svém životě činili jen dobro, snažili se rozvíjet některou z Božích  vlastností a 

věnovali se svému duchovnímu vývoji, čímž si zasloužili speciální péči.

Naproti  tomu  velká  masa  spících  duší  (zatvrzelých,  duchovně 

neprobuzených) setrvává po dezinkarnaci ve stavu, který můžeme přirovnat 

k bezvědomí či hlubokému spánku.

Po hromadném soudu před Karmickou Radou jsou tyto bytosti 

nadále  ve skupinách jemně a opatrně vedeni svými duchovními ochránci do 

jistých prostor, kde jsou probuzeni.

Existuje  ještě  třetí  způsob  dezinkarnace  duší  vysoce 

spiritualizovaných,  kteří  dosáhli  speciální  individuální  asistence Kármické 

Rady. Jsou to duše připravené na Ascensao - Nanebevzetí.

U Karmického Soudu

Doprovázeni  anděly,  blíži  se  skupiny  duši  pomalu,  krok  za 

krokem k několika otevřeným, obrovským, dvoukřídlovým dveřím, vedoucím 

k  hlavnímu  rozlehlému  sálu  Kármické  Rady.  Někteří  jednotlivci  jsou 

doprovázeni bytostmi intenzivního Světla.

Dlouhá,  předlouhá  chodba,  kterou  neustále  proudí  duše  i  její 

rozlehlost,  schodiště,  vysoké  sloupy,  ohromují  svou  majestátností  a 

mohutností.

Konečně kráčíci skupiny dosáhnou konce koridoru a vstoupí do 

audienčního sálu. Vstupuje se tiše, bez hluku, každý urychleně obsadí své 

předem označené místo. Na vyvýšeném místě stojí velký Tribunál se sedmi 

křesly.

Zářící  anděl  vyvolává  jména  duší  a  to  jednotlivě  nebo  celých 

skupin. Vyvolaní vstávají a kráčí, doprovázeni svými duchovními kmotry k 

Tribuně.  Z  vyvýšeného  místa  čte  anděl  jasným  a  nezúčastněným hlasem 

přehled  právě  ukončené  inkarnace  vyvolané  osoby.  Vlastní  Svatá  Bytost 

Kristova hodnocené duše informuje, co mohlo být v životě vzhledem k jejím 

schopnostem zvládnuto. Tato dvě vyjádření jsou porovnávána, je zhodnoceno 

jakým způsobem osoba využila svých možností a také je již rozhodnuto o její 

budoucí inkarnaci.

Je pozdě chtít využívat přešlých, během života daných možnosti 



až teď po smrti!

Zde jsou pouze hodnoceny výsledky, a chyby jsou neutralizovány 

nalezeným řešením! Během pobytu na Zemi každá duše má využít co nejlépe 

života,  který  mu  byl  svěřen.  O  jeho  náplni  se  rozhoduje  zde  a  to  podle 

výsledků předešlé inkarnace a času, stráveném mezi inkarnacemi.

Jisté  duše  musí  být  při  čtení  hodnocení  svého  života  před 

Kármickou  radou  drženy  pod  kontrolou,  neboť  v  tomto  momentě  si 

uvědomují, co všechno mohli ve svém životě udělat a neudělali.

Každou  minutou,  v  každém dni  našeho  života  budujeme  naše 

těžké karma nebo naši Světelnou korunu!

Neustále  a  den  za  dnem se  dobývají  vyšší  stupně,  neboť  den 

začne s vaší každodenní povinnosti, přičemž neustále myslíte a cítíte. Toto 

jsou  základní  stavební  kameny  vašeho  života!  Položte  sami  sobě  otázku: 

Jakým způsobem využívám všechen tento mi darovaný čas? Osoby kolem 

mne  jsou  se  mnou  šťastny  a  spokojeny,  nebo  na  ně  působím  tak,  že  si 

oddechnou, když opustím místnost a vzdálím se?

Každým  dnem  děkujte  za  tlukot  vašeho  srdce,  co  vám  dává 

příležitost  dosáhnout  úspěchu  a  mistrovství  ve  vašem  světě!  Je  to  velmi 

nutné. Až plamen života vaše srdce opustí, je již opravdu pozdě. Ten, kdo se 

snaží z každého dne svého života ze všech sil a s veškerou poctivosti učinit to 

nejlepší, vytěží co nejvíce pro svůj duchovní vzestup, snaží se být přítelem 

svému bližnímu, tento  člověk se  nemá čeho bát,  až obdrží předvolání  ke 

Kármické Radě, neboť  ve svém  nitru ví,  že udělal  to nejlepší,  co bylo v jeho 

silách!

Rozsudek

Dříve, než je vyřčen rozsudek, je  povoleno všem členům Velkého 

Bílého Bratrstva promluvit ve prospěch hodnocené bytosti a nabídnout nebo 

dokonce převzít za ni odpovědnost. Když toto se stane, bytost má povolení 

vystoupit do vyšších sfér odměnou za své pracovní výsledky.

Po zaručení se jednoho z Bratrů je duše uvedena do vhodných 

prostor, zvláště připravených ke  studiím, kde je jí dána možnost učit se a 

připravovat se na svůj duchovní vzestup.



ROZSUDEK NENÍ NIKDY VYŘČEN VE FORMĚ TRESTU 

- nikdy - ovšem v souladu a podle požadavků každé živé  bytosti 

ve smyslu maximální pomoci pro rozvoj Světla, ukrytém v jejím srdci!

Duchovni kmotři a ručitelé

Opětovně se  vracíme  s  vysvětlením,  že  Karmická  Rada  nikoho 

nikdy netrestá.  Každé utrpení,  kterým pak duše před Karmickým soudem 

prochází,  je  pouze  návratem utrpení,  způsobeného  bližnímu  a  duše  tedy 

sklízí, co zasela!

Jedině tímto způsobem se poučí a snaží se být v příštím životě 

lepší a úspěšnější.

Kdyby lidstvo bylo schopno pochopit, že náš Bůh Otec je Bohem 

Lásky,  a  že  všechny Boží  zákony,  pod kterými  duše  během svého,  vývoje 

takzvané trpí, jsou tu jen proto, aby ji učinili šťastnou a  spokojenou a to i při 

vědomé transmutaci svých chyb, otvírajíc  srdce  pro  velkou  Boži  Lásku, 

pak  by  tedy lidstvo obdrželo úžasný náskok ve svém vývoji!

Když se připravuje právě dezinkarnovaná  bytost předstoupit před 

tribunál, podle svých zásluh a činností  ve své ukončené inkarnaci, doprovází 

ji na této cestě buď sám Nanebevzetý Mistr nebo jeho zástupce.

Nanebevzetý   Mistr  Kuthumi   nebo  někdo   z  jeho  zástupců, 

doprovází  všechny mladé,  kteří  v  raném  věku opustili  svá  fyzická  těla  a 

poskytuje jim svou veškerou oporu.

Nanebevzetý  Mistr El  Morya je  duchovním kmotrem všem těm, 

kteří ve svém životě zastupovali místa ve vládě  a to i těm, kteří chybovali ve 

své práci.

Nanebevzetý Mistr Paolo Veneziano  pomáhá všem, kteří pracovali 

ve prospěch míru a bratrství mezi lidmi.

Nanebevzetý Mistr  Serapis Bey věnuje  svoji  ochranu umělcům, 

hudebníkům, architektům a inženýrům.

Nanebevzetý  Mistr Hilarion je ochráncem a pomocníkem všech 

lékařů, vědců, nemocničního personálu a všech nevěřících.

Nanebevzetý Mistr Ježíš se stará o všechny, kteří sloužili v jeho 

jménu v jakékoliv církvi.



Nanebevzetý Mistr Saint Germain  je  ochráncem všech, kteří,  ať 

vědomě  či nevědomě,  se  věnovali  a podporovali věc svobody  a  to  ať v 

oblasti  politiky,  církve či mezilidských vztahů.

Tímto  všichni  obdrželi  alespoň  povrchní   informaci  o  našich 

Milovaných Bratrech,   z   nichž   některý možná  při  vašem předvolání  ke 

Kármickému Soudu  se  také  dostaví  a  promluví  ve  váš  prospěch.  Řekne: 

„Tento syn nám sloužil“.

Častokrát   jsou  předvoláni  svědci,  aby  dokázali  dobro,  které 

souzená duše činila na Zemi. Také příslušníci říše čtyřnohých bývají svědky 

obdrženého dobra!

Jen  velmi  vzácně  se  objevuje  před  Kármickým  Soudem  duše, 

která neučinila nikdy nic dobrého.

Po ukončení hodnocení duchovního pokroku duše a měření jejího 

dosaženého Světla, je uvedena do některé ze sedmi vnitřních sfér,  kde pod 

řízením speciálně vyškolených bytostí jsou duše vychovávány ke zdravému 

užívání rozumu, dobré vůle, chápání.

Toto  trvá  různě  dlouhou   dobu.  Pakliže  učební  čas  vypršel, 

duchovní kmotr oznámí Kármické Radě, že jeho svěřenec je opět připraven 

pro novou příležitost inkarnace. Některé duše na vyšším vývojovém stupni se 

častokrát vzdávají svého času odpočinku a žádají Kármickou Radu o novou 

příležitost k inkarnaci, aby mohli být  opět  co  nejrychleji nápomocni lidstvu. 

Tento nedostatek odpočinku mezi inkarnacemi  je  často  původcem slabosti 

fyzického těla a celá sestava čtyř nižších těl postrádá jistou vitalitu. Asi tak 

jako fyzické  tělo  po   nočním spánku obnovuje  své   síly,  tak i  duše  mezi 

inkarnacemi obnovuje svou vitalitu.

Hřích a očistec

Z jakého důvodu většina lidí pociťuje  strach, když pomyslí na 

Kármickou Radu a soudní tribunál?

V zásadě proto, že opravdu málokdo žije ve Světle. Tento strach 

proto  pochází  za  špatného  svědomí,  čímž  duše  sama  nad  sebou  vynáší 

rozsudek. Když se totiž individuum osvobozuje od fyzického těla,  podívá se 

za sebe a vidí, co z různých důvodů nesplnil, dostaví se tak  zákonitě výčitky 



svědomí současně s představou toho, co mělo být  splněno, když ještě měl 

možnost i  fyzické prostředky. Jsou  to právě tyto  výčitky, které plodí   to 

největší utrpení!

Karmická Rada  ovšem vždy s   největší  pečlivostí  vyhledá pro 

individuum  ta  nejvhodnější   místa,  kde  během času mezi inkarnacemi 

bude moci   zvládnout co  nejlépe lekce,   které nejvíc potřebuje,  splatí  co 

nejvhodnějším způsobem své hříchy (pokud jsou v éteru splatitelné) a kde se 

také připraví na svoji další životní pouť.  Každému je  na těchto  učebních 

místech předán jistý počet úkolů, odpovídající jejich  neslavným výsledkům v 

předchozí inkarnaci,  které musí být  bezpodmínečné splněny. Každý tento 

postup musí  uznat za správný a snažit  se zneutralizovat co nejvíce svých 

negativních myšlenek a pocitů,  které  sám vytvořil  a to  často před mnoha 

staletími. Tento proces se děje použitím milosrdného Fialového Ohně.

Ovšem vy, naši žáci, kteří  jste  již obdrželi jisté instrukce  k vaší 

očistě, nemusíte čekat na svoji dezinkarnaci, abyste započali se svojí očistou!

Tak   vaše  čtyři  nižší  těla   již  prodělají  svoji  nutnou  očistu  a 

harmonizaci  nyní  během inkarnace,  aktivním používáním Fialového Ohně. 

Pomáháte nejen sobě,  ale i svému  bližnímu a své planetě,  čímž  se  stavíte 

na  úroveň  průkopníků nového způsobu života lidstva.

Jednoho dne všichni obyvatelé této  planety budou muset tímto 

způsobem vědomě pracovat s Fialovým Ohněm!

Některé z církví označují prožitky právě dezinkarmované duše za 

očistec.  Nejedná  se  ovšem o  místo  trestu,  nýbrž  o  místa,  kde  se  mohou 

vědomě  napravovat  slabosti  a  chyby,  které  byly  v  nižších  tělech  duše 

nahromaděny. Až je po čase duše odpočatá, poučená a zralá pro vstup do 

nového fyzického těla a byla již opravena velká část z jejich nedostatků, pak 

tato duše je opravdu připravena a vlastní více šanci dokončit novou inkamaci 

na povrchu Země úspěšně.

V tomto učebním a nápravném období, zvaným očistec, jsou pro 

duši vhodnou oporou a pomocí časté modlitby jejich pozůstalých na Zemi.

Existuje deset miliard duší, které obsazují planetu Zemi jako učební 

oblast. Čas od času se musí inkarnovat pro vyrovnání svých dluhů. Vzhledem 

k obrovské akumulaci negativních energii okolo planety, pouze jedna třetina 

těchto duši má možnost se inkarnovat současně.



!PROTO JE VELKÝM  PRIVILEGIEM  OBDRŽET  POVOLENÍ  K  INKARNACI!

Život  by  proto  nikdy  neměl  být  brán  na  lehkou  váhu,  neboť 

obdržet povolení k inkarnaci není jednoduché. Ze třech duší, které si přeji 

vrátit  se na povrch zemský,  je  vybrána pouze jedna a ostatním dvěma je 

žádost zamítnuta!

Příprava na inkamaci

Když  je  Karmickou  Radou dáno povolení  k  inkamaci,  započne 

hledání vhodného místa a vhodných rodičů pro nový život jednotlivce. Jeho 

karma je opět do detailů prověřeno a je pozorně připravován jeho životní 

plán,  aby  tak  individuum  zrušilo  co  nejvíce  karmických  záznamů  a  ve 

srovnání  s  minulými  životy  se  co  nejvíce  chyb  neutralizovalo.  Každé 

individuální  karma je  velmi  pozorně  měřeno a  váženo,  aby tak jeho  tíha 

nepřesáhla sílu Světla, kterou duše vlastní, a nebyla tak zbytečné snížena 

šance  vítězné  inkarnace.  „Bůh  nám  přidělí jen  takový  osud,  který  jsme 

schopni unést!“

Když  je  tedy  životní  plán  jednotlivce  připraven,  pořadí  karma 

určeno,  rozmístěno  a  jsou  již  určeny  i  místo,  rasa  a  rodiče  inkarnace, 

započne se vlastní příprava jednotlivce a jeho hlavního elementála pro nový 

vstup do fyzického těla. Hlavni elementál je seznámen s éterickým modelem 

fyzického těla, které si duše zasloužila.

Konstruktéři forem (dévas - elementálové), vlastní Svatá Bytost 

Kristova  a  hlavní  elementál  započnou  konečně  vlastní  přípravu  budoucí 

inkarnace.  Nastává  zázrak  znovuzrození.  Opět  prochází  duše  stejnou 

karmickou branou, aby se znovuvtělila na povrchu zemském. Projde opět 

závojem zapomnění a započne znovu svoji peregrinaci směrem k Ascensao, 

vrcholu svého vývoje.

Vy uvědomnělí žáci jste privilegovaní z celého lidstva!

Víte  o  existenci  Fialového  Ohně  a  používáte  zde  a  nyní  jeho 

purifikační moc!

Nemusíte jako ostatní ještě nevědomé duše čekat na osvobození 

vašich nižších těl od fyzického, a nemusíte čekat, až budete pozváni před 

Kármickou Radu, abyste své chyby zdůvodnili.



Z  důvodů  velmi  speciální  dispenzace  (vylévání,  vyzařování) 

Velkého  Centrálního  Slunce  ve  prospěch  vývoje  sluneční  soustavy  a  za 

obrovské pomoci  a spolupráce Spontánní  energie lidstva se očekává, že v 

brzké době se obrovské brány a audienční sály Kármického Soudu uzavřou 

navždycky k věčné svobodě celého osazenstva planety. Až i ta nejposlednější 

manifestace života obdrží svoji volnost a brány soudního tribunálu budou 

zatlučeny velkými Anděly - Vyslanci, spolu s nimi Ježíš Kristus bude noci 

prohlásit:  „Otče,  Tvoje  Vůle  byla splněna -  do tvých rukou vkládáme její 

výsledky. Žádná bytost nezůstala zapomenuta“.

Říše spících

Kdo jsou ti, co vstupují do říše spících? Jsou to lidé, kteří nevěří v 

pokračování  života  po  smrti,  ti  co  jsou  unaveni  nebo  líní  ke  zpytování 

svědomí, ti kteří dávají přednost pohybovat se v prázdnotě nebo zapomnění, a 

nebo  jsou  to  i  ti,  kteří  se  dostali  do  těchto  prostor  z  důvodu  vyčerpáni, 

velkého  úleku  nebo  následkem  násilné  smrti,  války  či  katastrofy.  V  říši 

spících  má  každý  k  dispozici  krásnou  postel  k  odpočinku,  ozdobenou 

světélkujícími květy, které nikdy nevadnou, s peřinami vystlanými lístky z 

růží a jiných květin, které jsou všude na dosah. Andělé a dévas opatrují těla 

velmi  láskyplně  a  pozorně,  ošetřujíc  je  vonnými  oleji.  Až  si  spící  bytost 

odpočine a probudí se,  je ji povoleno vyhledat své přátele a rodinu (v éteru). 

V  brzké  době  se  dostaví  anděl  -  vyslanec  Kármické  Rady  s  pozváním  k 

hodnocení prošlé inkarnace. Ještě donedávna v nižších říších spících duší se 

vyskytoval velký odpor těch bytostí, které již obdržely poněkolikáté předvolání 

před  Kármickou  Radu.  Za  každou  cenu  chtěly  pokračovat  ve  spánku  a 

bránily se probuzení, což samozřejmé znatelně zdržovalo jejich vývoj.

V  roce  1954  byly  tyto  říše  vyprázdněny  od  těch,  kteří  se  tam 

zdržovali po staletí a to vše zásluhou mocných apelů žáků Mistra El Morya a 

Mistra Saint Germaina. Kdo nyní vstoupí do spíci říše, má povolení k pobytu 

na pouhých šest měsíců.

Duše - zajatci Země



Existují jisté duše, které stále pokračují ve svých pozicích „vězňů 

planety“. Jistě jste o nich slyšeli nebo četli v duchovní literatuře. Jedná se o 

individua se silnou láskou nebo silnou nenávistí k lidem či věcem na Zemi. 

Smrti se brání zuby nehty. Přestože dávno již  překročili hranice říše mrtvých, 

neustále se brání a nechtějí připustit skutečnost jejich ukončeného života a 

existence  v  externím  fyzickém  světě.  Křečovitě  se  drží  věcí,  které  dříve 

milovali  nebo  nenáviděli,  žijí  jako  vampíři  životní  síly  a  magnetizmu 

inkarnovaných bytostí. Mnozí z nich již byli odpojeni silou apelů našich žáků 

a odstraněni ze Zemské atmosféry proti vlastní vůli.

Z  jakého  důvodu  a  proč  některá  individua  trávila  tisíce  let  v 

astrálu (1. éter) přeplněném lidskými výtvory? Bylo to z čistého vzdoru a z 

nechuti uposlechnout předvoláni Kármické Rady. Učinili tak ze své svobodné 

vůle. Nechtěli přijmout opravná učební nařízení, která jim byla přidělena, aby 

snížili  alespoň část  svého nahromaděného karma.  Odmítali  dobrovolně  se 

dostavit do speciálních sfér určených Kármickou Radou a tam se zdržovat, 

dokud  nezvládnou  přidělené  lekce.  Pokud  se  tato  nápravná  činnost 

neuskuteční, tyto duše nemohou obdržet novou příležitost k inkarnaci, čímž 

se vědomě brání svému vývoji.

Vyslanci Karmické Rady

Vyslanci Kármické Rady jsou bytosti nádherného vzezření. Užívají 

purpurový šat, podobný barvě šatu užívaného Nanebevzetým Mistrem Saint 

Germainem.  Na  hrudi  nosí  znak  Váhy  Spravedlnosti,  na  hlavě nesou 

sedmicípé koruny a v rukou nosí srolované spisy, přepásané  purpurovými 

stuhami,  které obsahují pozvání  před Kármickou Radu.

Každá  duše,  která  již  opustila  fyzické  tělo,  dříve  nebo  později 

potká na své cestě tohoto vyslance.

Každý  z  těchto  svitků v  ruce  Kármického  Vyslance  znamená 

Příležitost  pro  individuum  obdržet  rozsudek,  prožít  nápravné období a tak 

mít možnost lépe chápat Zákony Života.

Svobodná  vůle  je  stále  platným  zákonem,  což  znamená,  že 



jednotlivci  mohou  kdykoliv  přicházet  i  odcházet  do  chrámu  a  učebních 

prostor vnitřních sfér a to podle vlastního přání, asi tak,  jako lidé  na Zemi 

navštěvují kostely,  bud pravidelně nebo pouze  ve svátky  vánoční  nebo 

velikonoční.  Čím více  individuum slouží,  učí  se  a  pracuje  v   chrámech a 

učebních  prostorách  vnitřních  sfér,  tím  rychleji  se  osvobozuje  od  svých 

nahromaděných hříchů a dostává tím možnost  vstupovat do  sfér vyšších. 

Tímto postupem si zajišťuje fyzický život v lepších podmínkách,  až se dostaví 

jeho nová příležitost k inkarnaci.

Vývoj duše mezi inkarnacemi

Jestliže  již  duše prošla hodnocením Kármické Rady a obdržela 

svůj posudek, je prošetřen její stav vzhledem k její budoucí  činnosti, podle 

čehož  je  uvedena  do sfér, které jsou prospěšné a vhodné pro její vibrační 

stupeň. Může být uvedena jak do měst, tak do vesnic.  Tam se  duše usadí a 

žije.  Připojí  se k tamnější  komunitě, zúčastní se služeb Bohu, učí se. Její 

vývoj může být rychlý či pomalý, tak jako vývoj na Zemi.

Příklad: Řekněme, že dvě duše inkarnují ve stejný čas na povrchu 

zemském. Jedna z nich si pospíší ve svém vývoji a dokáže během svého života 

dosáhnout nejvyššího bodu -  tedy Ascensao. Druhá se ovšem ve svém vývoji 

pohybuje pomalu, nebo dokonce, což je ještě horší, stagnuje a to takovým 

způsobem,  že  od  svého  vstupu  do   fyzického   těla  až   po  výstup  z  něj, 

dosáhne velmi malého pokroku.  A  tak se děje i během života a učebního 

času mezi inkarnacemi.

V nových společenstvích duše navazuje nová přátelství a éterické 

tělo pracuje jako zrcadlo, ve kterém se odráží probíhající  život. Pomalu, ale 

jistě se duše zbavuje vzpomínek a dojmů z minulého fyzického života.

Když  se Karmická Rada dozví, že duše již zpracovala dostatečně 

karmické  záznamy a  obdržela   nutnou  spirituální  stravu  a  odpočinek,  je 

vyslán k duši další kármický posel s oznámením, že učební období skončilo a 

očekává ji další inkarnace.

Loučení  je těžké,  neboť vnitřní  říše jsou  místa plná štěstí a 

míru ve srovnáni  se životem na  Zemi. Jakmile se  anděl kármické  Rady 

objeví, duše pochopí, že přišel čas návratu do dalšího pozemského života. Tito 

vyslanci užívají  nádherný modrý šat a jejich přítomnost znamená možnost 



nové inkarnace.

Na  začátku  každého  nového  roku  Kármická rada vybírá duše, 

které  se  mají  během  celého  roku  inkarnovat.  V  měsíci  květnu  milovaná 

Marie, matka  Ježíšova, požehná  ve svém  chrámé Svatého Srdce každého 

nového  syna  a  dceru  Země.  Napomáhá   utváření  srdce  nádhernými 

substancemi  fyzického světa  a  formuje  kalich, ze kterého prýští nesmrtelný 

Božský Trojplamen.  

Hlavní elementál fyzického těla

Jakým   způsobem  je  oživeno  tělo  k  inkarnaci  jakékoliv 

individuální  duše? Žádná osoba  ne-nanebevzetá  není  schopna vyčíslit  a 

obsáhnout  úžasnou  přesnost  různých  směrů prací,  nutných  k  přípravě 

celého komplexu těla coby přechodného příbytku duše během inkarnace na 

Zemi! 

Existuji  vám již dobře známá  čtyři  těla: emocionální,  mentální, 

éterické   a  fyzické.  Tato  těla   vyžaduji  úzkou  kooperaci  až  do    těch 

nejmenších   detailů  hmoty  těch  elementů,   které  reprezentují  a   které 

obsahují. Běžný neinformovaný  člověk jednoduše konstatuje, že se dostavil 

do fyzického světa narozením,  jakoby zázrakem. 

Éterické tělo: 

Mnoho a  mnoho staletí  studií  a  prací  vyžadoval nynější  stav 

éterického těla,  aby bylo schopno přijmout vibrace esence spirituální bytosti.

Éterické tělo po každé inkarnaci není znovu tvořeno, ale je pouze 

oživeno. 

Fyzické tělo:

Vědomí  Boží  Přítomnosti “Já Jsem“ nikdy nepoužívá fyzického 

těla. Pouze Její paprsek zakotvuje ve fyzickém těle. Je to ona, která  řídí a 

kontroluje  růst  fyzického těla,  dodává mu život,  orientuje  a pozoruje  také 

Jeho rodiče.

Bůh  zařídil  pro  každé  tělo  jeho  hlavní elementární bytost. Její 

úkol spočívá v udržováni běžných funkcí těla a řízení jeho růstu od  narození 

až do momentu, kdy  vlastní vtělená bytost může nastoupit  kontrolu těla. 

Tím je vysvětleno, proč často inkarnovaná bytost  nevlastní úplnou moc nad 



svým tělem před svým  čtrnáctým, osmnáctým a někdy i dvacátým prvním 

rokem svého věku.

Některé duše převezmou řízení svého  fyzického těla až tehdy, kdy 

síla intelektu je dostatečné vyvinuta a použití těla je již bez závad a problémů.

Stavitelé  forem  (těl)  vybírají  pro  každé  tělo  řídící  elementární 

bytost  ze stejné sféry a stejného záření,  ke kterému přísluší  i  duše,  coby 

majitel těla. Elementární bytost je připravována ve  vnitřních sférách. Učí se 

připoutávat  a  používat  světelnou  vesmírnou  energii  ke  tvorbě  modelu, 

začínajíc  jednoduchým  tvarem  květu  až  k  formám  komplikovanějším. 

Jednoho  dne  je  mu  svěřena   konstrukce  chrámu,  ve  kterém  i   Boží 

Přítomnost  „Já  Jsem“  může  přebývat   a  tím   je  lidské   tělo  se   svými 

příslušnými éterickými těly a zakotvenou Svatou Bytostí Kristovou  a Božím 

Trojplamenem.

Před  první  inkarnaci  je  tedy  každé  duši  přidělen  Hlavní 

elementál.  Při  této  příležitosti  se  uskuteční  překrásná  ceremonie  za 

přítomnosti  Kármické  Rady. Při tomto rituálu je Hlavní elementál oživen a 

spojen na dlouhý, dlouhý  čas s některou z duší,  které slouží  dokud tato 

bude potřebovat  fyzická těla ke svým inkarnacím a přísahá  svoji věrnost 

modelu chrámu vyvoleným a použitelným pro Přítomnost Boží.

Na  počátku je   tvorba  jakéhokoliv   těla  vždy záležitost  velmi 

slastná a dokonce i zábavná. Boží Přítomnost vyzáří nesmrtelný Trojplamen 

do srdce fyzického těla a Hlavní elementál nahromadí nutné  elementy ke 

konstrukci   formy prakticky v  přesné kopii  modelu vlastní  Svaté  Bytosti 

Kristovy.

Na  počátku  byly  tělesné  formy  tak   krásné,  že  se  nedají  ani 

popsat. Tehdy vládl opravdu překrásný Zlatý věk.

Hlavní elementál reprezentoval plnou slávu vlastní Svaté Bytosti 

Kristovy. Tímto způsobem pro něj bylo velmi jednoduché kopírovat veškerou 

krásu. Hlavní elementál také žil ve chrámu, který stavěl. Jako dobrý správce 

a ochránce svého domu udržoval jeho tělesné  funkce ve výborném stavu a 

vždy  práce  schopným  (kalorie,  obnova,  cirkulace  atd.).  Vládlo  potěšení  a 

porozumění mezi inkarnovanou duši a jejím elementálem.

Ovšem,  když  člověk   začal  zkoušet  svoje  síly,  vznikaly  v  jeho 

éterickém těle nové, nečisté formy a nesrovnalosti, přičemž Hlavní elementál 



upadl  do  stavu  desorientace,  neboť Jeho  model  byl  vlastním   člověkem 

pomalu ničen. Věrný své přísaze poslušnosti,  přenesl  vznikající  deformace 

éterického těla do těla fyzického.

Byl to ovšem začátek vzdoru a jisté nenávisti Hlavního elementála 

ke  svému  Pánu  -  inkarnované  duši,  nebot  on sice přísahal  poslušnost a 

spolupráci,  ale jen dokonalosti  a kráse a ne úpadku a duchovní  bídě.  Po 

mnoho staletí  se  snažil  za každou cenu realizovat   (uskutečňovat)   kopii 

vlastní  Svaté Bytosti Kristovy v člověku. Snažil se ze všech sil pracovat proti 

špatnému užívání životni energie, proti zlozvykům a špatným vlastnostem, 

které  člověk  neustále  bohatě   vynalézal   (během  svého  pádu)  opouštějíc 

čistotu, dokonalost a Milost Boží.

Hlavní elementál posléze přestal býti věrným spolupracovníkem a 

pomocníkem člověka. Sám vyhledával příležitost k blokování plánu vlastního 

individua.

Až se  člověk rozhodne konečné žít  v  souladu s Božími zákony 

čistoty a dokonalosti, odvrátí se od svých špatných sklonů, které  zatěžují a 

ničí  fyzické  tělo,  pak  bude  možné  dát  počátek  novému  přátelství  mezi 

člověkem a Elementálem jeho vlastního těla.

Toto  ovšem  nenastane  okamžitě  -  po  staletích  a  staletích 

špatného  zacházení,   neopatrnosti,  nezodpovědnosti,  znehodnocování  a 

pustého zneužíváni Chrámu (těla),  který Elementál s celou svojí láskou a 

oddanosti vystavěl a udržoval. Člověk bude muset čekat na nový model, aby 

mohl uvést dokonalost na světlo Boží.

Pakliže  je  Fialový  Oheň používán  dostatečné  dlouhou  dobu  a 

dostatečně dynamicky  tak,  že  éterické  tělo  očištěno  může  přijmout  Boží 

světelný model,  pak  může  Elementál okamžité okopírovat tento model do 

fyzického těla.

Je evidentní,  že  je  k tomu potřeba důkladná očista éterického 

těla, což by za normálních podmínek vyžadovalo několik inkarnací. Fialový 

Oheň musí  být  proto  aplikován  dynamicky,  aby  se  tak  éterické   tělo 

prosvětlilo, stalo se lehčím a průsvitným. Jedině tak se zvýší jeho vibrace a 

může sledovat nový model.

Jestliže  toto  všechno  člověk  bude  schopen  pochopit  a  vědomě 

realizovat,  budou   znovu  existovat  absolutně  zdravá  a  krásná  těla  bez 



nemoci, úpadku a dokonce i beze smrti.

Opravdu smrt neexistuje - nýbrž nepřetržitý život

Milovaní žáci, vy, kteří jste poznali Nanebevzeté Mistry a výhody 

Fialového  Ohně,  jsou  vám dávána  nesrovnatelné  důležitá  objasnění,  jaká 

ještě nikdy nebyla nikomu svěřena. A to jak pro vás, kteří  se připravujete na 

Ascensao, tak i pro ty, kteří se ještě vrátí snad k poslední inkarnaci.

Vlastníte  právo  na  možnosti,  které  miliony  let  nebyly  dány 

externímu světu a jeho lidstvu. Co vám v této knize je řečeno a vysvětlováno 

pro vaše osvícení a pro vaši svobodu, snad  vám ještě  nyní připadá mystické 

a nejasné. Jednoho dne ovšem a to v blízké  budoucnosti,  tato  fakta  budou 

zdůvodněna a dokázána vašimi vědci.   Celé  lidstvo  bude  užívat  denně 

apely  pro své osvobození a  studovat naše učení.  Vy jako první vlastníte 

právo začít naše učení používat již teď!

Celé učení je vám předáváno Nanebevzetými Mistry. Oni sami žili 

v minulých dobách zde na Zemi,  tak jako vy  i já. Oni znají tuto pravdu, 

neboť ji  aplikovali,  užívali  a  její  pomocí  se  dostali  do nejvyšších sfér.   Až 

budete Nanebevzetými, již nebudete mít povinnost se vrátit k nové inkamaci. 

Budete moci žít svobodní v Říši dokonalosti a budete moci dávat k dispozici 

lásku, vaše zkušenosti a nahromaděné síly,  stále  potřebné vyvíjejícímu se 

lidstvu, pomáhajíc mu vystoupit ke stejné dokonalosti  jako vy sami.

Buďte  požehnáni,   neboť vám bylo  dáno  právo  být  pionýry  a 

přinášet  útěchu  pro  lidstvo.  Tou  nejhodnotnější  pomocí  lidstvu  bude  váš 

přínos k rozšiřování Božích životních zákonů s láskou,  čistotou, harmonií, 

dobrotou, tolerancí a pochopením.

„Nechť celé lidstvo uvěří a ví, že VŮLE BOŽÍ JE DOBRO  PRO VŠECHNY 

EL MORYA           



První paprsek 
Síla - Moc a Boží vůle
Modrý plamen

Cíl „Mostu ke svobodě“

Pln lásky a dobroty Mistr Ascensionado EL MORYA se dostavil před Boha 
Otce-Matku našeho Slunečního systému, aby předložil své plány.
Přál si pomoci Mistru Ascensionado Saint Gennainovi nastolit svobodu na 
planetě Zemi v kratším čase.
Bylo mu tedy povoleno založit a publikovat „Most ke svobodě“, aby tak co 
nejvíce lidi poznalo Boží Zákony života - Zákony Mistrů Ascensionados 
(Nanebevzetých) a zveřejnit tak existenci Božské Hierarchie složené z Bytostí, 
které se opět chtějí lidstvu přiblížit, hovořit s ním, kráčet s ním ruku v ruce.
Mistr El Morya je řídícím Prvního Plamene, Plamene Boží Vůle. Obsahuje 
Božskou Myšlenku vycházející ze Srdce a Ducha Otce a přenáší ji,  či předává 
ji  svým spolupracujícím v říši Ascensionados i v říši ne-ascensionados. 
Znamená to, že on je řídící Síla, Hnutí a Vedení nových myšlenek - ideí!
El Morya a všichni, kteří s nim pracují v Prvním Paprsku, mají přezdívku 
"Pioneiros“ - pionýři. Jsou to ti, kteří přinášejí a propagují nové myšlenky. 
Tyto novosti jsou na počátku lidstvem pravidelně zavrhovány.
Mistrové El Morya a Kuthumi založili theosofii na Zemi. Toto spirituální hnutí 
přineslo západnímu světu moudrost Mistrů a jejich spolupracovníků.
Mnoho lidí nemá odvahu lišit se od svého okolí. Třeba i přijmou nové 
myšlenky a nový způsob života, ale vždy se drží vzadu, dokud nejsou tyto 
novosti veřejně uznány a užívány.
Užívání  a přenášení  nových učení vyžaduje silné osobnosti, rozhodné, 
odvážné a schopné obhajovat nové myšlenky i za cenu ponižování od svých 
bližních. Osoby z prvního Modrého Plamene tyto vlastnosti mají.
V dávných a dávných časech (kdy ještě na Zemi vládla dokonalost, Mistři 
Ascensionados a Andělé žili pohromadě s člověkem.

Toto soužití skončilo tehdy, kdy si člověk vytvořil závoj ze svých 
vlastních výtvorů, který ztěžoval styk mezi nimi. Člověk se oddělil od Boží 
orientace a ochrany. Nyní se očekává, že tato bariéra bude rozpuštěna, aby 
ochrana a orientace opět mohla být dána osobně. Než se toto stane, musí být 
použiván fyzický kanál (médium), který slouží jako most k předání zákonů z 
Božské Říše.

Koncem roku 1951proletěla Kosmem zpráva: „Země musí opět 
zazářit!“ V dubnu 1952 v souladu s plánem Mistra El Morya vyšlo první číslo 
„Mostu ke svobodě“. Na Kosmickém zasedání Velkého Bílého Bratrstva v zimě 
1951 v chrámu Rocky-Mountain byl vydán dekret, kde byl zakotven 
požadavek urychleného zvýšení záře - vibrace na Zemi, aby se zachovala její 
pozice ve Sluneční soustavě. Vyšel požadavek, aby každý Mistr se svými žáky, 
každá Kosmická Bytost znásobila svoji ovlivňující činnost.
Již od dávných časů se Bílé Bratrstvo shromažďuje každý měsíc v jiném sídle 
toho či onoho Mistra, aby tam jeho členové shromažďovali jisté vibrační 
hodnoty - tedy schopnosti a vlastnosti a  poté je vyzařovali  ve prospěch 
lidstva.  Pakliže existuje na  Zemi lidský kanál (médium) Bílého Bratrstva, 
který je vědomě napojen a orientován na tato shromáždění, je vyzařování pro 
lidstvo a jeho Zemi prakticky  neomezené a  nekonečné. Děkujeme proto 
Mistru El  Morya za to, že tuto  informaci podává svým žákům a tak je 



připravuje  jako  kontaktní  kanály.  Po nich, jako přes svislý  most, proudí z 
Božských pásem Světlo,  Láska a Dokonalost k dispozici lidstva, aby se 
navždy staly jeho částí.
Je  Kosmickým  Zákonem, že Mistři Ascensionados mohou pomáhat  lidstvu 
jen  tehdy,  pokud  jistá  část  energie je jimi (lidmi)  již  vyzařována.  Tato 
energie  je  zesílena  a  vrácena lidstvu. Jelikož jsou to lidé, kteří ji potřebují a 
užívají, zákon tedy  nařizuje,  že  jsou  to  lidé,  kteří  k tomu musí 
napomáhat a spolupracovat. Vše a cokoliv, co Mistři  Ascensionados činí pro 
lidstvo, může být provedeno jen přes lidské kanály!
Učení, které Mistři lidstvu přinesli, je krásné. Jejich pomocí se stalo již 
mnoho nádherných skutků, které se nedají ani vyčíslit. Člověk  by měl v 
jejich přítomnosti pobývat  s hlubokou úctou,  ale  hlavně  s  nimi  také 
spolupracovat  s  láskou,  ctí a respektem.
Každému učni hodnému důvěry,  je pomáháno, aby pochopil a naučil se 
životní zákony, aby se postavil na vlastní nohy, nebot poslání  našich bratři 
je, že Boží zákony mají být chápány a milovány a ne obávány!
Mistr Ascensionado El Morya má své sídlo v Darjeeling v Indii. Respektuje 
Vůli Boží, jeho  barva je modrá a jeho klíčová melodie je  Pomp and 
circumstance,  de Elgar -  slavnostní pochod. Mimo  jiné byl  za dob Ježíše 
Krista Melicharem, jedním ze tří mudrců z Orientu. Byl také legendárním 
králem Arthurem ze Svatého Grálu, humanistou a  státníkem Tomášem 
Morusem, který napsal „Utopii“ a ve své poslední inkarnaci byl básníkem 
Thomasem Moorem. Jeho nejznámější básně  jsou: poema „Paradies und die 
Peri“ - zhudebněno Robertem  Schumannem, „Halen de  Taru“, „Glaub mir 
wen all die sussen Reizen“.
Sídlo Mistra Ascensionado El Morya v Darjeelinq, Indie

Na úpatí himalájských hor vztyčil El Morya své sídlo, zdroj záření Svaté Vůle 
Boží.
Cesta po mnoha zatáčkách vede na vrchol hory až do blízkosti dominantního 
bílého paláce, z jehož schodiště jsou vidět vrcholky Himalájí, které se tyčí na 
horizontu.
Po straně hlavního vchodu je pohodlný salón, kde Mistr přijímá své blízké 
přátele. Oknem je vidět do zahrady plné květin. Vedle okna u piána často 
hrává se svým bratrem Kuthumim. V krbu vždy plápolá oheň. Na druhé 
straně galerie je obrovský sál, kde jsou Mistrem řízeny konference s jeho žáky 
a spolupracovníky.
Ve vstupní hale je velká malba templu Taj Mahal v Indii. Byl postaven před 
několika sty lety jeho bratrem Kuthumim. Oba dva mnohokrát pracovali 
společně v různých inkarnacích, aby dali Zemi a lidstvu impuls Boží Vůle.
Celé sídlo působí příjemným dojmem a dojmem dobrého vkusu.
Část templu, kde se nachází zakotvený Svatý Plamen Boží vůle, je vyzdobena 
diamanty a safíry. Stěny jsou ozdobeny elektrickou modří. Okna s 
překrásným barevným sklem, kde převažuje modrá,  představují scény z 
významných Mistrových inkarnací, zobrazují i Elohima  Hercula, Archanděla 
Michaela a pak několik oken prázdných, která budou ještě v budoucnu 
vyzdobena činy tohoto Mistra.
Mistr El Morya je Velký Mistr, který odpovídá za vývoj Asie a jeho lidu. 
Současně mu přísluší kontrola všech vlád na celém světě. Reprezentuje 
kontrolu, moc, sílu. Je mocný, úctyhodný, přísný všude, kam řídí svou 
pozornost.



Od dob krále Arthura jsou v jeho moci Svatá číše a Meč z diamantů, symboly 
Boží Vůle.
Svatá Číše znamená vědomí směrované vzhůru, aby mohla proudit Vůle Boží 
a inspirace Božského plánu.
Meč znamená akce a realizace - uskutečňováni této Boží síly - Boží Vůle.
Z templu Mistra, kde je tato síla magnetizována, je do atmosféry nepřetržitě 
také vyzařována víra v milost Boží jako sluneční paprsky proudící do citu a 
myslí lidí.
Přát si realizovat Vůli Boží, znamená rozdmýchat a zesílit Kristovo Světlo v 
každé osobě. To je poslání Mistra El Morya a jeho Bratrstva - udržovat 
Plamen v Darjeelingu.
Zkuste i vy navštívit s vaším vědomím sídlo a domov milovaného Mistra. 
Sedněte si k ohni v jeho pokoji. Nechte se prostoupit vyzařováním jeho Víry a 
přáním nastolit na Zemi říši Boží. A všimněte si jednoho. Málo lidí ví o 
existenci tohoto svatého místa, málo jich zná Mistrovu práci. Málo jich je 
zváno k návštěvě jeho sídla, málo jich je zváno do blízkosti Mistra - vy •jste 
těch několik z mála!
Zamyslete   se   nad   tím,   jak   využít této vzácné příležitosti, co chcete 
poznat a co se- naučit, a to vám bude bohatě požehnáno.
Mistr El Morya říká:
Mé pozdravy a požehnáni. Lásku, Světlo, Svobodu, Naději, odvahu, Silu, 
Životni energii a Plamen z Darjeelingu zasílám všem lidem - synům a dcerám 
Země, Říši elementů, Andělským legiím, Kosmickým bytostem, Nanebevzetým 
Mistrům a všem, kteří vědomě upínají svoji pozornost do srdce Indie a všem 
těm, kteří si přeji a chtějí svobodně otevřít bránu   svého vědomi, aby obdrželi 
veškerou sílu Boži Vůle!
Všem lidem na celém světě já řku: Toto ie Hlas, yycházelici ze Srdce 
Stvořitele. který se manifestuje ve vašem životě, ve vašich snaženích, ve 
vašich myslích, lako Vůle Boží i
Volám a vysílám tato slova do světa myšlenek a citů celé planety, do 
nakupených sténajících vrstev této hvězdy v temnotách, do ztvrdlého obalu, 
který kryje a drtí ve svém sevření každého syna a dceru z říše nádhery a 
dokonalosti, nebot tyto Boží děti upadly do zapomnění svého Božího původu 
a ztratily směr na cestě ke svému Mistrovství!
„Vůle Boží je Dobro!“
Vůle Boží znamená svobodnou bytost!
Vůle Boží chce narovnat zemskou osu a upravit nevyrovnané klima!
Vůle Boží chce, aby každá bytost sama od sebe obdržela veškerý materiál pro 
svoje životní potřeby!
Vůle Boží chce, aby zmizely navždycky nemoce, smrt, chudoba, omezenost a 
nenormálnost jak myslí, tak i těla!
Vůle Boží chce,  aby zmizela nedisciplinovanost a nečistota, nedostatek dobré 
vůle a lásky, a chce, aby planeta Země znovu zazářila svým elementárním 
světlem v jasných barvách a zářící  kráse,  kterou  oplývala  v  den,  kdy 
vyklouzla z těla tvořícího Elohima!
Vůle  Boží si  přeje, aby  zmizely navěky dělící závoje mezi  lidmi a  Bohem a 
aby Andělé,  Dévové, lidé  a všechny  Boží bytosti  žily svobodně, svorně a 
společně na  Zemi,  hovoříc a prolínajíc svoje činnosti v harmonii!

Toto je Vůle Boží:



Ochrnutý musí být vyléčen! 
Slabý musí být podpořen! 
Nemocný musí znovu najít své zdraví!
Všichni  musí  vstoupit  do  útulku  svého Svatého Srdce a objevit svoje 
vlastní Božství tváří v tvář!
Každý z vás musí být opět prostoupen svým Božím Světlem tak,  aby vaše 
tělo mohlo  zrcadlit velikost  a dokonalost, které jsou na počátku stvoření 
dány do vínku každé bytosti.
Přišel čas vstupu Boží Vůle do vědomí lidí takovou silou a potencí,  která 
vylučuje  jakékoliv  další  váhání,  obcházení, vracení  se do  stínů a  temnot, 
a  pod jejím vlivem nebude mít omezování místo v žádném světovém dění!
Kdo  nosí v sobě přání pomoci Nanebevzetým bytostem v jejich  vývoji, měl 
by třikrát denně vysílat tyto mocné věty, pokud možno vyslovované nahlas, 
čímž se stane Boží Přítomnosti „Já Jsem“ v akci.
Vůle Boží je dobro! 
Vůle Boží je štěstí! 
Vůle Boží je mír! 
Vůle Boží je čirost! 
Vůle Boží je harmonie! 
Vůle Boží je Láska!
Pozoruji již po staletí, jak lidstvo ignoruje učení o Vůli Boží a smířilo se s tím, 
situace všemožně přebíjet.
Toto musí skončit! Sám vlastní život obsahuje moc Mistrovství a  v mém 
Kosmickém Momentu je největší  síla, jistota a víra v realizaci tohoto živého 
obsahu Vůle Boží!

Archanděl Michael

Ze  sedmi mocných Archandělů, vyslanců Božích, je Archanděl  Michael, Pán 
Andělů, ten  nejznámější. Je  Archandělem víry,  ochrany  a  osvobození  ode 
všeho  zlého.  Nekonečné apely a modlitby,  vysílané lidem  Země k jeho 
osobě, a jeho  okamžité odpovědi na ně, přiblížily Archanděla ještě více k 
planetě.
Má ohnivé vlasy a modré oči. Jeho mocné a oslňující vzezření vyzařuje sílu 
důvěry a víry v Boha.
Kdysi dávno,  na počátku prvních  inkarnací lidí zde  na Zemi,  se  tento 
Archanděl   dobrovolně  a  svobodně  rozhodl  je doprovázet a být ochráncem 
víry v Boha.
Ze sídla Archanděla Michaela neustále proudí na všechny strany vyslanci 
Ochrany, Milosti, Osvobození a Pomoci. Zář z Absolutna,  neutuchající Víry v 
Boha, prochází bez ustání mentální, citovou, éterickou a fyzickou říší této 
planety.
Ve  svých éterických tělech tisíce a tisíce lidí přicházejí během noci do sídla 
Archanděla, hledajíc útěchu a nové síly, očistu či  uzdravení,  aby pak 
navracejíc se, mohli opět pokračovat ve svých posláních.
Když se žádá o pomoc Archanděl Michael a jeho Legie, je tato prosba 
okamžitě vyslyšena a dodána pomoc, kde je třeba.
Často se stává, že nahromaděné nánosy lidských negativních výtvorů jsou 
tak obrovské, za se v nich zabředne, takže samotné individuum nemá vůbec 
možnost se odsud vyprostit, neboť je často  fascinován a pěstuje s nimi 
shodné myšlenky a představy. Nevlastní dostatek duchovních sil, moudrosti 



a vůle, které by mu dopomohly se  uvolnit. Pakliže ovšem požádá Archanděla 
Michaela o pomoc a osvobození, z Modrých Andělských legií okamžité obdrží 
podporu. Je nutné, aby  prosící osoba  žádala za  úplného vědomí,  z celého 
srdce a  s důrazem a pak prosby přinesou vždy a všude svůj pozitivní 
výsledek.
Osoby, které procházejí závojem smrti, si berou sebou všechny své špatné 
zvyky ve způsobu myšlení, cítění, všechny svoje špatné vlastnosti a sklony. 
Opakovanými apely na Archanděla Michaela je možno těmto osobám pomoci 
se alespoň částečně nebo úplně  osvobodit, čímž  se jim  umožňuje volný 
vstup do  učebních a nápravných oblastí.
Vše, co budete číst či slyšet o tomto učení, které vám přinášíme, bude vámi 
mnohem lépe pochopeno, jestliže večer před ulehnutím vyšlete apel na 
Archanděla Michaela do jeho Chrámu Víry a Ochrany,  aby  tak vaše  víra 
byla  posílena  a vaše schopnost chápání  byla  zvýšena  osvobozením se od 
všeho vašeho utrpení, problémů a omezení.

Archanděl Michael říká:

Drazí  přátelé,  jednoho  dne,  na  některé planetě, buď této, či  jakékoliv jiné, 
nebo  v některé z  vnitřních sfér, každá inteligentní  bytost  je povinna, 
odevzdat své  hodnoty Otci Stvořiteli!
Naší službou je ochrana Víry, udržovat ji živoucí v srdcích lidstva, víru ve 
vlastní Boží realizaci, která člověka vyzvedne z omezenosti a nesvobody.
K  zesílení a  rozšiřování této  neutuchající Víry  mezi lidmi,  legie  andělů v 
mé  říši  neustále  oživují její světlo v duších lidí, dávajíce vždy něco ze sebe, 
něco ze své substance.
Takto pomáháme lidem „vytrvat na své cestě“.

Mocny Elohim Herkules, Elohim prvního záření a Jeho Boží Doplněk 
Amazonas

Elohim Herkules a Jeho Boží Doplněk Amazonas byli první, kteří využili 
příležitosti pomoci Božím Rodičům tohoto systému, stvořit planetu Zemi. 
Uposlechli výzvy milovaného Helia a Vesty. Byli seznámeni s Božím Plánem a 
řekli: „Ano, my se chceme podílet na stvoření Země a jejích obyvatel, kteří 
ještě nevyšli z hlubin Božího  Srdce“.  Při  zrodu  čehokoliv  ve  vesmíru, musí 
být mezi podílejícími  se  tvůrci  zastoupena  Vůle  Boží,  jejíž pomoci se 
vlastní akt  stvoření začíná a také  ukončuje, utvrzujíc tak zákon o expanzi 
(rozšiřování)  Božího  Království. Herkules a Amazona reprezentují dynamický 
Modrý   Oheň,  obsahující sílu, moc a svobodnou akci. Když se apeluje na 
tyto dvě silné Bytosti, jste okamžitě obklopeni  mocnou  ochranou,  čímž  se 
ve  vašem  světě manifestují  ochranné  a  podpůrné  síly,  neboť v  tomto 
světě neexistuje Bytost, která by se postavila mocnému Herkulovi do cesty.

Mocný Herkules řiká:

„Ve jménu Boha Otce přináším vám Herkulův Oheň! Já jsem Elohim 
zosobňující Vůli Boží! Já jsem Elohin Rozhodnosti - ó, chraň mne Velký Bože 
před nerozhodnými osobami!
Všechno, čeho bylo a je na Zemi i na jiných planetách kdy dosaženo, mohlo 
vzniknout jen pro dostatek spontánní rozhodné síly, jak lidí, tak andělů či 



dévů - elementů, pevné spojené se silou akce. Bez této vůle a rozhodnosti k 
akci neexistuje nic solidního a trvalého! Před každým činem, při každém 
tvoření Vůle a Rozhodnost k akci musí být přítomna ve vědomí. Je mým 
privilegiem, mou ctí reprezentovat v tomto vesmírném systému Oheň, 
obsahující rozhodné nadšení činit, co Bůh Otec chce.
A je navíc mým potěšením přinést vám sílu mé Lásky, vyzařující z Ohně Mého 
Srdce a vtisknout na vaše čela moji Přítomnost, mé Vědomí, což je Vůle 
našeho Boha Otce!
Jste spokojeni s tím, co dnes jste a co reprezentujete? Jste spokojeni pouze s 
polovičkou dorty, když můžete mít celou? Jste spokojeni žít ve všech 
možných omezeních s tělem napůl zlomeným? Vše, co si přejete v tomto 
životě, toho všeho můžete dosáhnout! Rozdmýchejte tedy Oheň síly a 
rozhodnutí na svých čelech a ve svých srdcích a buďte těmi nejlepšími v mém 
Plameni a v mé Říši na Zemi!
Rozdmýchejte Oheň s tak velkou silou, s jakou si vaše velké srdce svůj cíl 
přeje! Nechtě plápolat nad svými čely můj Oheň tak dlouho, až vy sami s 
celou silou budete chtít býti zasloužilé ztělesnění syna či dcery Boha Otce, až 
s celou svou silou budete chtít být svobodni od nemoci, ztrát a smrti, až s 
celou svou silou budete chtít znát život a bez přerušení navždy ztělesňovat 
harmonii celou svoji bytosti!
Ó, moji drazí přátelé a žáci Světla! Na vašich čelech září Plamen Herkula! 
Myslete na to každé ráno, dříve než vejdete do přetíženého vnějšího světa a 
CHTĚJTE ROZHODNĚ BÝTI TO, CO SI BŮH PŘEJE !

Druhý Paprsek 

Moudrost
Zlatý Plamen

Druhý Plamen v pořadí, barvy zlaté, je Plamen vychovatele a   profesora. Do 
roku 1956 vedl tento Plamen Nanebevzetý Mistr Kuthumi. Spolu s Mistrem 
Ježíšem byli povýšeni do postavení Světových Instruktorů. Následuje popis 
Mistra Kuthumi a jeho Svatostánku.
V příjemném údolí Kašmírské kotliny na severu Indie se nachází zakotven 
Plamen Milovaného Božího Lorda, známého pod jménem Lord Maitreya a jeho 
věrného žáka a služebníka Mistra Kuthumi.   
Je po celé časy věnován Svaté Boží Lásce, jak je předávána profesorům a 
učtelům lidstva.
V tomto duchovním svatostánku Míru a Rozjímání se scházejí bratři a sestry 
ve žlutých pláštích. U nohou Božského Lorda Mistra Kuthumi a jiných Mistrů 
učí se,  jak přinést lidstvu na Zemi pravdu skrze náboženství vládnoucí ve 
světě.
Jak ve světle Slunce, tak ve světle Měsíce, vše v údolí Kašmíru dýchá mírem 
a klidem: květiny, modré vody jezer, zpěv ptáků, vše žije pod vlivem Božího 
Lorda a Mistrových žáků. Tito dva velcí muži posiluji Bytost Kosmického 
Krista.
Služba Druhého Plamene se věnuje vývoji a růstu vědomí v každé bytosti, 
která je Schopna a připravena přinést lidstvu Pravdu - různými cestami a 
odvětvími. Kdo slouží Zlatému Plameni, ten se snaží prohlubovat své chápání 
jak individuálním, tak kolektivním studiem o člověku, o uvězněných 
andělích, o malém elementálu a také o těch, kteří procházejí dveřmi smrti, i o 



těch, kteří se chystají k inkarnaci. Jakmile pochopeni a s ním i tolerance 
roste, nabývá současně samozřejmě na velikosti i Láska a tak se chápající 
srdce otevírá.
Ti, kteří slouží ve Druhém Plameni, se snaží chápat co nejlépe příslušníky 
všech národů a ras a věnovat tomuto tématu více pozornosti.
Jedině tehdy, až chápající srdce lidí promluví do lidského vědomí, jedině pak 
bude možné realizovat opravdové vesmírné bratrství.
Oheň „Moudrosti“ se nezabývá jen vnějšími znaky člověka - intelektem, ani se 
neúpíná na věci či fakta. Opravdová Moudrost se jasně manifestje,  pakliže se 
upíná  pozornost na Boží Přítomnost „Já Jsem“ v nitru a vědomě se uzná, že 
veškerá Pravda, veškerá Krása, veškerá Moudrost se nalezne jedině v Ohni, 
prýštícím ze srdce kaýdého člověka.
Pak je nutné naslouchat v pokorném a tichém zbožňování (adoraci) „Hlasu 
Ticha“. Čím moudřejší budete, tím klidnější a tišší bude váš jazyk, čím 
mirumilovnější budou všechny vaše city a pocity, tím méně použijete vašeho 
výřečného intelektu!
Druhý Plamen také reprezentuje Druhou Osobu Nejsvětější Trojice - „Syna“. 
Je to cesta naplněná moudrostí, nasloucháním a čekáním, provázená vnitřní 
trpělivosti. Je to jeden z nejtěžších úseků Cesty, dříve než je možno poprvé 
uslyšet „Hlas Ticha“.
Ascensionado (Nanebevzetý) Mistr Kuthumi se inkarnoval mnohokrát před 
svým vzestupem na Nebesa. Byl Kašpar, jeden ze Tří Králů, kteří putovali za 
Hvězdou do Betléma. Byl matematik Pythagoras a později Sv. František z 
Assisi. Společně se svým bratrem Mistrem El Morya založil Theosofickou 
společnost.
Kdo si přeje z hloubi srdce poznat „Duchovní Zákony Života“  a  chce  být 
dobrým profesorem  svému  bližnímu, obdrží neocenitelnou  pomoc  na  své 
cestě,  jestliže  věnuje  modlitby a apely,  svoje prosby  a svoji  lásku Mistru 
Kuthumi a požádá ho o dohled nad jeho výukou.

Nanebevzetý Mistr Kuthumi říká:

Úplná a všeobsahující Pravda je všemocné Myšlení, obsažené v Universálním 
(Vesmírném) Myšlení Boha-Stvořitele. Každý z jeho  synů  a  dcer  může  a 
dokáže  podle síly své inteligence přijmout, uznat  a podržet Velkou 
Vesmírnou Pravdu. Všichni noří svoji číši  do  pramene  poznání a také ho 
obdrží podle svých schopností. Je to Duchovní  Přijímání. Intenzívnější učení 
je provokováno mnohým putováním k tomuto prameni. A ti, kteří dokáží 
naplnit číši, nabídnou z přemíry  jejího obsahu těm, kteří ještě nedosáhli 
Kosmického Pramene Vědění. Tak  jako profesor ve  škole naplní svoji číši a 
laskavě ji  nabídne svým žákům, aby se i oni naučili  milovat tuto vzácnou 
Tekutinu  a vraceli  se k profesoru jako k prameni, aby se pak později možná 
někteří již setkali u Kosmického Pramene Vědení.
Kdo se brání ponořit rty a ochutnat - nikdy nebude moci rozšiřovat její 
hodnotu! Požehnaní jsou proto ti,  co stimulují a burcují spirituální 
(duchovní) hlad a požehnaní jsou ti, kteří tento hlad tiší!
Žák, který hledá cestu k Bohu Otci-Matce, je veden k universální lásce a ke 
spolupráci!  Proto nyní, kdy se nastoluje Nový věk  pod vedením Mistra Saint 
Germaina je třeba, aby rituál člověk-Bůh  přestal  být  rituálem   strachu, 
obav  a  pověry  či povinnosti!
Nejen žák, ale každý člověk musí konečně vědět, proč očišťovat svá těla a 



proč je harmonizovat! Aby byla zodpovězena všechna tato  „proč“ lidského 
vnějšího vědomí,  velmi mnoho pomůže a pomáhá rozšiřování našeho učení 
„Mostu ke  svobodě“, které bylo zveřejněno pod vedením a ochranou Mistra El 
Morya.

Nanebevzetý Mistr Lanto
Nanebevzetý Mistr Lanto byl v minulých dobách veliký státník v Číně a své 
Nanebevzetí uskutečnil před mnoha staletími. V době, kdy se potopil 
kontinent Lemuria (v místě dnešního Tichého oceánu) mu byla  svěřena 
ochrana a udržování Ohně „Precipitace“ a spirituální poklady  Monte Teton ve 
Wyomingu v USA (chrám Monte Rocky). Za dlouhou službu v tomto  chrámu 
a jeho práci jako jeho hlavní představitel a  ochránce, si vydobyl právo 
obsadit vyšší místa.
Tehdy předal ochranu tohoto chrámu Světla svému žáku Konfuciovi, který je 
na tomto místě dodnes. Ale ve jménu své velké lásky k této Zemi se Velký 
Mistr Lanto rozhodl zde pokračovat v tomto kritickém období. Když Mistr 
Kuthumi opustil místo Chohana Druhého Plamene, Mistr Lanto se nabídl, že 
ho zastoupí a na tomto místě  setrvává jako hierofant (řídící)  chrámu Zlatého 
Plamene. Mistr Lanto nepřináší se Zlatým Plamenem pouze moudrost a 
osvícení (vlastnosti této vnitřní  sféry), ale i obrovské rezervy a síly v 
používání a aplikaci ohně Precipitace včetně hlubokého odevzdání a úcty k 
Životu ve všech  jeho formách.  Jsou to kvality, které lidem velice chybí.
Mistr Lanto chce pomáhat intenzivně žákům, kteří apelují a prosí o Jeho 
pomoc, aby přinášeli světu více dobré vůle a chápání opravdového odevzdání 
se hlubokému respektu vůči Životu, což  je  to  opravdové  osvícení,  které 
dává schopnost žáku lépe sloužit.

Slova Mistra Lanta:

Co jedna  malá  růže  může  dokázat,  dokáže jistě také člověk!  Růže sleduje 
svůj Boží plán a  rozkvete ve svém přesném čase. Také lidé  by měli dávat 
najevo respekt vůči životu ve svém nitru a  rozšiřovat tuto Lásku, až  se v 
nich sám  od sebe rozvine Kristus v celé své kráse, a to, ať se nacházejí 
kdekoliv.
A  toto je  ta největší  lekce na  tomto světě, největší poznání  a největší 
duchovní Zákon v tomto Universu. Naučte se respektovat  Život! Jestliže tak 
učiníte, nikdy víc už nebudete nešťastní a plní beznaděje! Ale naopak - 
budete žít plni požehnáni a duchovní blaženosti jako náš Ježíš Kristus nebo 
Saint Germain či ostatní Mistři!

Slova archanděla Jophiela:

Ze Slunce,  které je Otcem  a Matkou celé naší Galaxie, vám přináším Světlo, 
Světlo, Světlo! vaším duším a vašemu vědomí! Je třeba si vyzkoušet, co Oheň 
Osvícení pro vás může znamenat! Někteří z vás říkají: „Až dosáhnu duchovní 
úrovně Zlatého Plamene, budu sloužit Bohu“.  Ale člověk je hodnocen podle 
toho, co dělá právě teď v tomto věčném Nyní!  Všechny velké činy ve všech 
dobách a na všech planetách byly uskutečňovány jen několika lidmi. Lidské 
vědomí, které měří výsledky v  číslech, nemá trvání. Nikdy to není masa  lidí, 
ale  jen někteří  z nich, co vlastní  v sobě  naději realizovat  plán  a  také  to 
učiní!  Pouze  dvě bytosti ze Srdce Velkého  Centrálního  Slunce  daly 



vzniknout  tomuto planetárnímu systému!  Pouze sedm  Elohimů vytvořilo 
planety tohoto systému! Existuje pouze sedm Archandělů, kteří použitím 
svého vědomí, svých těl a svých magnetických polí jsou zdrojem totální 
energie Sedmi Mocných Plamenů a nasycují a udržují spirituální zdroj lidí, 
říše elementů a říše andělů! A existuje jenom sedm Chohanů, kteří řídí, 
kontrolují a  orientují vývoj deseti miliard představitelů života neboli lidí, 
kteří obsazují momentálně  planetu Zemi jako  učební prostor! A dokud bude 
existovat jediný muž, jediná žena či jediné dítě na této planetě, k  jejichž 
existenci bude třeba tuto planetu udržovat, všechny  tyto Bytosti, které jsme 
tu vyjmenovali, budou tuto planetu udržovat v chodu, dokud poslední člověk 
nedosáhne plné moci v užití své Boží Přítomnosti „Já Jsem“, všemocného 
Boha Otce-Matky, ať se nachází kdekoliv!
Moje snažení a můj důvod ke spolupráci s vámi je naučit vědomí v každém 
člověku objevit samo v sobě moc  Světla i  dát veškeré instrukce, aby se 
člověk stal Mistrem energie, byl schopen předat své zkušenosti druhým, kteří 
mají tuto potřebu, a uvést ho na maximální příčku dokonalosti na žebříčku 
vývoje.

Třetí paprsek

Boží Láska a Boží magnetická síla
Růžový plamen

Třetí Záření reprezentuje magnetickou sílu Růžového Plamene Boží Lásky, 
činnost,  která reprezentuje  Boží  ideu (myšlenku) a  uvádí ji do fyzické 
formy. Opravdu, substance Boží Lásky tvoří a  spojuje všechny formy. Bez 
této Lásky by se atomy, které přísluší fyzické  formě,   úplně rozpadly. První 
Plamen reprezentuje Boží Vůli, Druhý Plamen Boží Moudrost, Třetí Plamen 
magnetickou Boží Lásku. Tyto tři  Plameny  tvoří Boží Trojici - Činnost 
Nesmrtelného Trojplamene, který je  umístěn v každém lidském srdci, a který 
z každého člověka dělá Božskou Bytost a propůjčuje mu  schopnost  tvořit 
stejně  jako  Bůh Otec. Tento Plamen je znám také jako Plamen Svobody.
Chohanem neboli řídícím Růžového Plamene byl do listopadu 1964 Paolo 
Veneziano, který ve své poslední inkarnaci byl umělcem Paolo Veronese.
Povinnosti Chohana  Třetího  Záření jsou mnohé a jako první je reprezentace 
Espirito Santo neboli Ducha Svatého pro tuto planetu.
V roce 1964 Mistr Paolo Veneziano postoupil na pozici Maha  Chohana neboli 
řídicího Chohana všech Záření a pokračuje nadále jako reprezentant Ducha 
Svatého na Zemi. Na jeho místo Chohana Třetího  Plamene se vyzvedla 
Nanebevzetá Mistryně Rowena, Complemento Divino (Boži Doplněk) Mistra 
Vitoria.
Chohan Třetího Plamene je znám jako Mistr delikadézy, diplomacie  a krásy. 
Můžeme o  něm  říci,  že je  idealista a že hluboce  miluje život. Ovšem přesto 
všechno je i vyjádřením praktického dynamismu, oplývajícího silami Ducha 
Svatého ve světě forem.
Aby se Boží Plán snesl do fyzického vyjádření a utvořil se v substanci 
zemského povrchu, je třeba Růžového Plamene. Neboť On reprezentuje Boží 
zhmotnění, čímž vlastně vrcholí Akt Stvoření. Boží Trojplamen  neboli Plamen 
svobody,  umístěný v srdci  každého člověka,  obsahuje v  sobě Boží Plán, 
který  by měl  být rozvinut a realizován, ať je to jakákoliv činnost pro dobro 
lidstva, která se má uskutečnit ve fyzickém   světě. K  tomu nám  slouží 



Bratři a Sestry v  Chrámu Třetího Plamene.
Zdroj záření Plamene  Svobody udržovaný Mistryní Rowenou a jejím 
Bratrstvem, je umístěn ve fyzickém plánu na jihu Francie v Chateau Liberté. 
Byl sem přemístěn  předtím, než  se potopila Atlantida.
Zámek je nádherné sídlo, obsahující umělecké předměty, překrásné sochy i 
různé jiné umělecké výtvory všech typů a forem. Překrásné zahrady jsou 
přeplněny růžemi různých druhů. Interiér Chrámu je ohromující a byl nám 
popsán takto:

Popis Sálu Plamene

K Sálu Plamene se přichází dlouhou chodbou, která připomíná  Zrcadlově 
sály ve Versailles.  Vstup tvoří dva velké oblouky,  nad každým z nichž je 
umístěna zlatá holubice v bílém poli. Chodbou mezi zrcadly můžeme  vidět 
malby  Archandělů - tři napravo, tři  nalevo. Tyto malby byly vytvořeny 
Paolem Veneziano v nádherných nezničitelných barvách, které jsou  typické 
pro jeho díla.
Na jedné straně první Archanděl Michael v nádherné modři. Archanděl Rafael 
v zelené a Archanděl Ezekiel v purpuře, zatímco na druhé straně můžeme 
vidět Archanděla Uriela v rubínově červené, Archanděla Jofiela ve zlaté a 
Gabriela v bilé.
Na konci chodby se nachází v životní velikosti reprezentace  Archanděla 
Samuela na tapiserii z čistého lesklého hedvábí v růžové  barvě. Tato tvoří 
vlastní vstup do Sálu zakotveného Plamene.                                   
Procházejíc v blízkosti Archanděla a vstupujíc do Sálu plamene, všímá si 
návštěvník úžasného ticha, míru a klidu, které zde panují. Uprostřed Sálu se 
nachází rozměrný Oltář z broušeného křišťálu, v  jehož centru se  symbolicky 
zvedá ruka  Maha Chohana, držící Číši  ze  zlata,  z které prýští Plamen 
Svobody v barvě růžové, zlaté a modré. Tento  Plamen je pramenem - zdrojem 
Svatého Ohně.
Nad  Oltářem se  zvedá postava  milovaného Maha  Chohana s holubicí na 
prsou a nad hlavou ve formě vějíře svatozář s pěti paprsky.  Nalevo od Oltáře 
můžete ještě obdivovat  umělecká díla jako např.  Mistr El Morya v životní 
velikosti v safírově modré, vyplněna  ukázkovým   barevným sklem. Dále 
podobná reprodukce milovaného Mistra Kuthumi ve zlatě a vedle nich v 
růžovém Mistr Paolo. Napravo v podobném  provedení,  ovšem v  křištále 
postava Mistra Serapise  Beye, dále můžeme vidět  Mistra Ježíše ve zlatém, 
Mistra Hilariona  v zeleném a na  ukončení této nádherné přehlídky je možno 
shlédnout Mistra Saint Germaina v purpuře.
Jelikož činnost Maha Chohana nereprezentuje jen činnost prvních Třech 
Plamenů, ale všech sedmi. Často se v těchto sálech scházejí představitelé 
všech sedmi záření pro tuto planetu. Pro tento účel jsou zde k dispozici 
nádherná francouzská křesla, vždy sedm v sedmi řadách. Mnohokrát je zde v 
tomto chrámě vytvořen Archandělem Samuelem a jeho anděly amfiteátr v 
růžové barvě, kde i návštěvníci mohou zaujmout místa.
Bývá to v době, kdy Plamen Svobody vstoupí v činnost. Je to doba otevřených 
dveří Chrámu. V této době sem přichází mnoho návštěvníků, kteří v blízkosti 
Plamene nechávají pronikat jeho zář svými těly a oddávají se jeho 
blahodárnému vlivu. Plamen vniká do jejich  vědomí a do jejich  srdcí,  aby 
podpořil funkci jejich Životního Plamene, který je zakotven v nich. PROTO ZE 
VŠECH SIL SI ZAKOTVĚTE VE  SVÝCH SRDCÍCH PŘESVĚDČENÍ, ŽE 



TROJPLAMEN EXISTUJÍCÍ V KAŽDÉM SRDCI OBSAHUJE BOŽÍ MOC A 
SÍLU! Kdo toto uskuteční a kdo v něj věří, v blízké budoucnosti si uvědomí 
význam slov: „To všechno můžete činit a ba i ještě více!“
Cvičte se denně ve vizualizaci Trojplamene, využívajíc každého momentu k 
vyjádření důvěry k němu, až jednoho dne on vám dokáže, že tento čas nebyl 
ztracen a uvede vás do plné Svobody!

Nanebevzetý Mistr Paolo říká:

My, představitelé Třetího Ohně, se zabýváme hlavně rozvíjením Lásky. 
Reprezentujeme tímto aktivitu Boží Lásky v trojaspektu Svaté Trojice přes 
osobnosti Elohima, Archanděla a Chohana.  Naše úsilí  směřuje do  vědomí a 
do pocitů, na prvním místě našich žáků a potom  teprve ostatních lidí. Láska 
Boha Otce, z něhož  roste a  vzniká mocná Víra a neporazitelná Síla, uvedou 
Ducha i tělo, vzpomínky i emoce opět do  původního stavu naprosté čirosti.
Analyzujte sami sebe a snažte si uvědomit, kolik důvěry vkládáte v tomto 
vašem životě do Božího Trojplamene a až kam sahá vaše víra do vnějších 
forem materiálního světa, neboť je nutné i vašimi pocity a city přijmout 
realitu vaší Boží Přitomnosti spolu s Trojplamenem Pravdy, který je jediným 
zdrojem pulsace vašeho srdce.
Přijetí této reality pouze intelektem nestačí! Jedině pak, až váš svět emocí a 
citů přijme otevřeně, aktivně a šťastně vaší Přítomnost Boží „Já Jsem“ a se 
srdcem přeplněným blahem dáte svolení, aby ona sama působila užitím 
vašich čtyř nižších těl, jedině potom se naučíte ovládat sebe sama a později 
budete schopni opravdové služby vašemu bližnímu s hlubokým uspokojením.
Vy, moji drazí žáci, musíte cvičit svoji kapacitu, jak opravdu milovat a chápat 
své bližní! Doteď vaše pozornost byla obrácena jen k několika z vás, k těm, 
kteří se vyznačují talentem nebo speciální vlastností. Pakliže budete 
pokračovat ve svém vývoji, prohlubování, a rozšiřování vlastní bytosti, mnozí 
vás budou vyhledávat. Přijdou muslimové, budhisté, rabínové, křestané, 
katolíci atd. a všichni budou yyjadřovat své nazory o Bohu. Budou trvat na 
tom, co se do tohoto momentu naučili a čemu do této doby věřili, dokud 
nedosáhnete jejich důvěry a uznání vaším příkladem. Neboť jste si vybrali 
lepší způsob života! A proto vám, moji přátelé radím, nahromadit hodně 
tolerance do vašich citů, do vašich gest stejně jako do vašich slov, nemluvě o 
vašem způsobu jednání, a to vše, dokud tito lidé neřeknou:
„U žáků Mistra Saint Germaina jsme nalezli vroucné, zdvořilé a vše chápající 
přijetí.“                          
Toto je podpoří v užívání činnosti záření natolik, že také oni budou moci 
osvobodit své duše a realizovat svůj Boží plán v míru a harmonii!
Mým úkolem ve Třetím Plameni je pomoci snést Boží Lásku z vesmíru do 
každé bytosti, stejně tak Vděčnost a Uctívání Boha, aby se tak všechny tyto 
ctnosti manifestovaly v praxi např. jako láska k bližnímu a to až do 
osvobození každého a posledního individua.
Až jednoho dne vystoupíte na stupeň 8. éteru, stupeň Chohanů, Archandělů 
a Elohimú, poznáte různé aspekty a vyjádření Boží Lásky. Moje úsilí je velmi 
málo chápáno - absolutně nestačí milovat Vesmír, Boha a Mistry, které jste v 
životě neviděli a které jistě spontánně zbožňujete! Ale uvést tuto Lásku do 
vašich duši, do vašich citů, do vašich činnosti jako opravdovou lásku k 
vašemu bližnímu, toto je mým životním úkolem a vašim právě tak!



Archanděl Samuel

Milovaný Archanděl Samuel je Archanděl Lásky, uctívání a služby Bohu. 
Jeho nekonečné milosrdenství je vyjadřováno neustále celému lidstvu. On a 
jeho Boží doplněk, milovaná Charita, se nabídli k rozšiřování a prohlubování 
externího vědomí lidstva za účelem probuzení všech individuí k opravdovému 
citu vděčnosti a úctě k svému původu - Božství. Jsou to oni, kteří podporují 
Boží syny a dcery k růstu a rozšiřování Božího Ohně ukrytého v jejich 
srdcích.
Archanděl Samuel je oddán speciální službě ve Třetím Plameni, podporujíc 
city v každém z nás, abychom přijali nadšeně Boží Přítomnost „Já jsem“. Lord 
Samuel je Andělská Bytost neuvěřitelně úžasného  Světla  -  Záření. 
Archanděl  Samuel  se  odpojil  před několika stoletími  od externího vědomi 
lidských mas. Proto  tyto nemají přístup do Jeho Přítomnosti či Aury.
Ovšem vy, členové a žáci “Mostu ke  svobodě“, máte možnost  se  napojit na 
Jeho  Svět  -  tohoto mocného Archanděla a cítit přes Jeho Bytost tu 
obrovskou Lásku, kterou Bůh připravil a neustále poskytuje ve prospěch 
svého  tvorstva. Tento nádherný cit proudí ze srdce Archanděla v tom 
momentě, kdy na něho obrátíte svou pozornost,  třebaže jste v  situaci či 
místě,  kde není možno mluvit.  V tom  samém okamžiku,  kdy  apelujete na 
Jeho  jméno a prosíte o Jeho pomoc, váš svět a Svět Samuela se spojí v jeden.

Archanděl Samuel říká:

"Já jsem anděl uctívání, já  jsem vtělení tohoto  citu: Miluj svého  Pána, svého 
Boha z  celého srdce, celou duší  a celou svojí mysli! A miluj svého bližního 
jako sebe samého!
Já  vás  upozorňuji  na  Oheň,  který  nosíte  ve  svých srdcích. Má jeho pravý 
důvod existence, který je uctíváním vašeho zdroje původu, a  to je - Bůh. A 
tím  se realizuje návrat k tomuto prameni a konkretizace vašeho Božího 
původu - spojení s Bohem“.
Plamen uctíváni neboli Trojplamen je velmi praktický, je velmi  účinným 
lékem citů a  myšlenek, stejně  tak i pro fyzické tělo. V přímém a poctivém 
uctívání Boha Otce neexistuje egoismus. Je  velmi  blahodárné  umět se 
ponořit do milosrdenství Božího uctíváním Jeho  velikosti. Jeho moudré vůle. 
Zde neexistuje žádné napětí, které často  provází modlitby či apely,  řízené 
lidskou vůlí,  proto upozorňuji  každou  osobu,  která se  nachází sevřená 
depresí či  bolestí, aby se  obracela ke svému  Trojplameni, nebot ten je 
opravdové s ni spjat a je jeho Boží součástí.
Jestliže osoba po správném užití svého vlastního Trojplamene  neucítí 
blahodárný  dopad pocitu svobody a uvolnění, ani Slunce ani  planety by se 
nemohly dál pohybovat ve svých předurčených drahách! Vše, co vaše Boží 
energie realizuje, roste, zraje a vyvíjí se, ať se jedná o sklizeň úrody v 
zemědělství či přátelství  mezi  dvěma  či  více  osobami,  jestliže se zúrodňuje 
vyzařováním vděčnosti a Lásky k životu.
Vyzařování úcty k Boží Přítomnosti podporuje Její růst ve  vašem vlastním 
srdci a “Zlatá Bytost“ ve vašem srdci roste, uzrává, tak jako květiny v 
zahrádce rostou a nesou ovoce tomu, kdo jim věnuje lásku a pozornost. 
Radím vám ze srdce: nechte rozzářit ve vašich srdcích  Plamen uctívání a 
prozařte jím všechny části vašeho života, aby přinesl hojnost jak ve vašem 
materiálním světě, tak ve vašem nadšení a ve vaší schopnosti sloužit Bohu.



To všechno může být. Nejsou  to pouhá slova,  ale je to příkaz  a realizace 
každého dne. Myslete na to a rozmnožte a rozšiřte Plamenem uctívání  Dobro 
na  Zemi, drazí  synové mého srdce!

Velký Orion, Elohim Boží Lásky

Je to moc velkého Elohima Oriona a jeho Božího Doplňku Angeliky, co 
umožňuje pohyb Boží Lásky v kosmu. Tato Jeho moc změnila negativní sféry 
vlivem skupinových aktivních apelů uvědomělých lidí.
Užitím mocných manter a jistých typů modliteb, řízených k Elohimu Orionu, 
opravdu nohou být zrušeny nahromaděná neštěstí a hrůzy - touto Jeho mocí. 
Kosmická Láska se udržuje stále v pohybu v neosobní formě. Elohim Orion 
obklopí Božím plamenem veškeré původce nedokonalosti a negativity a učiní 
je neschopnými působení dřív, než se mohou dostat k akci na těle či 
okolnostech. Toto je úkol Elohimu, ovšem realizovaný ve vyšších sférách, a 
proto většině bytostí nepostřehnutelný. Orion a Angelika mají velký zájem 
přinášet mír prostřednictvím Boží Lásky. Bez této zářící čisté Lásky v srdcích 
lidí se mír jako takový nemůže absolutně realizovat.
Láska jako kosmická energie je samozřejmé pozitivní a neobsahuje nic ze 
sentimentalismu. Její záření přináší teplo dobré vůle pro všechny bytosti žijící 
v nesvobodě. Je novým zákonem vyhlášeným Otcem Božím - lidstvo   se musí   
naučit milovat se mezi sebou nyní a hněd! Láska je spojující sila Universa, 
ať se jedná o osobní pozici nebo mír na planetě.

Velký Elohim Orion říká:

„Já jsem Orion, Elohim Lásky, Lásky nebeské, která uvedla v existenci každé 
Slunce, každou Mléčnou Dráhu, každou hvězdu, každou planetu, jakoukoliv 
formu, jakýkoliv tvar, od největší Sluneční Galaxie až do nejmenšího 
elementu, ano, a až do nejméně důležitého atomu, který přísluší těmto 
planetám.
Boží Láska je pozitivní energie, nikdy ne negativní. Ponořen do vibrace Lásky 
přicházím do atmosféry Země a přináším vám koncentrovaný Oheň Lásky 
sebou! Tento Plamen je magnetická pojící síla, která uvedla do života vaši 
planetu, po které šlapete, vaše fyzické tělo, ve kterém existujete, a také 
jakýkoliv tvar ve vnějším světě ve své manifestaci. Jakákoliv forma, se kterou 
se těšíte a kterou já udržuji v existenci mým zářením Lásky, je části mé 
bytosti. Kdyby Boží Láska, která je pojící silou, přestala existovat, celý vesmír 
by se rozpadl, ztratil by formu a tvar, a byl by opět jenom části primitivní 
substance.
Všechno v celém vesmíru reaguje na Růžový Plamen, Plamen Lásky a Míru. 
Jeho vizualizaci působíme nejen na veškeré tvorstvo v přirodě ptáků a zvířat, 
ale i na lidi, kteří pod jeho vlivem obdrží útěchu a úlevu. Je možno ho použít i 
v případě mechanických přístrojů, Užívejte ho na vše, čeho se dotýkáte. Ať je 
to cokoliv, živé či mechanické a nechce se adaptovat na žádoucí harmonii, 
toto záření Lásky se stane olejem, který omyje a opraví vše, co ještě se vzpírá 
dokonalosti. Volejte ve svých apelech všechny Velké Bytosti, které slouží 
tomuto záření a proste o jejich Lásku a pomoc a uvidíte, jak dokonalost bude 
přitahována do vašeho života!

Čtvrtý Paprsek



Neposkvrněný Plán - Čirost - Čistota

Bílý plamen

Čtvrtý   Plamen  nám  přináší   bělost čistoty.  Oheň Vzkříšení, neposkvrněný 
Plán a Oheň Nanebevzetí. Chohanem Čtvrtého záření,  který  je  také  jeho 
zakladatelem a  představitelem do dnešního dne, je Mistr Ascensionado 
Serapis Bey.
Jeho sídlo  je ve městě  Luxor v Egyptě,  kam byl Plamen Jím a Jeho žáky 
přenesen a zakotven dříve, než kontinent Atlantida se  ponořil do  oceánu. 
Čirost a udržování Neposkvrněného Plánu stejně jako  znovunabytí a 
udržování veškerého  dobra v každé živé bytosti, to jsou úkoly všech žáků na 
cestě Světla a to ještě před možností stupeň po stupni vítězné dosáhnout 
Ascensao.
Veškeré instrukce, které jsou dodávány Nanebevzetými Mistry, slouží pouze k 
co  nejrychlejší očistě a harmonizaci všech žáků, kteří se  připravuji na 
Ascensao, k jejich napojení na svou vlastní Přítomnost Boží „Já jsem“, čímž z 
větší části vyplní důvod svého života.
Mistr Serapis Bey vyžaduje  od  čekatelů  na Ascensao tvrdou  disciplinu, 
neboť není absolutně jednoduché dosáhnout po tolika  inkarnacích plných 
negativních záznamů a protizákonného užití Boží energie,  stupeň Nebeské 
Blaženosti.
Čtvrtá sféra je plán, kde každý člověk se zdržuje se svou vlastní Svatou 
Bytostí Kristovou, dokud  není schopen zde na Zemi být samým Kristem v 
akci.
Čtvrtý Plamen je tzv. Most mezi vnitřní říší dokonalosti a vnější manifestací 
Božího Plánu ve světě  forem. Vibrací tohoto záření Elohim Čirosti vyjadřuje 
své  typické vlastnosti. Je to On, kdo udržuje  Neposkvrněný Plán vývoje 
planety  stejně jako každého jednotlivce.
Bytosti, které  přísluší k tomuto záření, nebo Bytosti, které  momentálně v 
tomto záření působí, jsou většinou obdařeny uměleckými talenty se 
zaměřením na  hudbu a malbu. Tyto osoby jsou téměř vždy požehnány jistou 
duchovní mocí, plní odhodlání a navíc vlastní   schopnost jasnozřivosti. 
Barva  čtvrtého  záření je křištálově bílá a jeho hlavní  melodii je “Sen lásky“ 
od France Liszta.
  
Serapis Bey říká:

„Já jsem jeden z členů Velké Hierarchie, kde všichni jsou služebníci Vašeho 
Světla. Přišli jsme, abychom zůstali poněkud déle a napomáhali vývoji 
planety Země, dokud nebudou veškeré živé bytosti úplně a absolutně 
svobodné! My jsme bratři a sestry Nanebevzetí.
Na vašich hrudích jsou napsána tato slova: Kandidát na Ascensao. Mezi 
všemi muži, ženami a dětmi, kteří obývají tuto planetu, jste vy ti 
privilegovaní, neboť řídicí Kármická Rada povolila, abyste obdrželi nová těla a 
měli příležitost dát věci zde na Zemi do pořádku. Dříve než jsme dosáhli 
povolení mluvit přímo s vámi, museli jsme dlouhou dobu užívat pouze 
našeho záření. Mám tu čest a prvenství moci zodpovědět jakoukoliv otázku 
týkající se příležitosti využití mocného Bílého Plamene Nanebevzetí, sloužící 
jakémukoliv vědomí k tomu, aby se vyhouplo znovu na úroveň Božího Stavu.
Každý světelný elektron, který blaženě proudí bez přerušení z velkého 



Kosmického zdroje do vašeho srdce, obsahuje všechny kvality Svatého Ohně. 
V každém elektronu je zakotven oheň, který slouží na vašem stole a je 
obsažen ve vašem fyzickém těle, oheň, který transformuje vaše energetické 
hříchy (fialový oheň), oheň, který je vaším elixírem léčby a je již pro vás 
realitou, oheň, který je obsažen v moci a schopnostech, které jste již kdysi 
znali v minulých časech, užívajíc ho z Velkého Centrálního Slunce jak ve 
sférách, tak ve fyzickém světě, oheň který po uzavření vašeho Momenta a 
napojení se Kosmicky Centrální Plamen, vás obdaří nádherným zážitkem, 
který již znáte pod názvem Ascensao.
Tak známá a vyžadovaná disciplína v Luxoru, kde jste mě během staletí 
tolikrát navštívili, se nachází ve vašem nitru v ohni a pulsaci vašeho srdce a 
Ve vašem vědomí, řídíc každého aspiranta na Ascensao, dokud se nenaučíte 
přes tlukot vašeho srdce uvést na povrch všechno, co potřebujete k vaší 
existenci včetně potravy pro vaše fyzické tělo - tak jako Ježíš nechal spadnout 
z nebes „manu“.
Ošacení a vše, co aspirant nese na svém tele v momentě, kdy se představuje 
u oltáře, musí být utkáno z vlastní energie svých bývalých životů. Mistrovství 
a dokonalost jsou v Jednotě - či Jednotce, tak jako borovice je obsažena ve 
své šišce, či slepice ve svém vejci. Tak jako nejobyčejnější semínko obsahuje 
nejen ovoce, ale také i cestu a způsob, jak realizovat svůj vlastní model 
(nutný materiál k životu a magnetickou sílu elementů k jeho vývoji), tak také 
lidské srdce obsahuje Boží Model člověka, vlastní život a všechny k tomu 
potřebné síly.
Toto  vše potřebuje pouze svoji realizaci neboli uskutečnění a toto nastane 
použitím světla, záře, které proudí bez přestání do vašeho světa. Jsou 
nespočitatelné biliony a biliony jednotek, které obsahuji hojnost všeho, co si 
přejete k životu. Zdraví, svobodu, osvícení, prostě všechno!
Kandidát na Ascensao musí projít všemi zkouškami sedmi chrámů, musí se 
naučit plnému odříkání na duši, na srdci i na těle a musí být plný přání 
spolupracovat k uskutečňováni Boží vůle.

Sedm chrámů duchovního dozrávání (iniciace) 
podle Mistra Serapise Beye

První chrám duchovního vývoje: Nováček je uveden do cely, kde je mu 
povoleno spojit se maximálním úsilím se svojí Přítomností Boží - „Já Jsem“. 
Měl by být ve spojení se svým Bohem (Trojplamenem) a snažit se dosáhnout 
stavu hluboké pokory před svoji Přítomností Boží - „Já Jsem“.
V tomto prvním chrámu duchovního výcviku je pod dohledem a orientací 
Mistra El Morya a jeho spolupracovníků likvidován vzdor a vzpurnost.
Tato vlastnost v srdcích lidí je totiž zodpovědná za jejich vyhoštění ze stavu 
milosti - trvalého spojení s Bohem Otcem. Vzpoura proti disciplině a 
autokorekci (sebezdokonalováni, sebekontrole) znamená obrovskou překážku 
pro jakéhokoliv člověka, hledajícího opravdový duchovní vzestup.
To samozřejmě neznamená, že tímto chceme zotročovat naše bližní. Chceme 
tím jen říci, že vzpurnost, která se nachází ve vědomí lidí, musí být 
zlikvidována na prvním místě. Může to být např. vzpoura proti omezování 
jakéhokoliv druhu nebo proti jistým situacím.
Zde si dovoluji speciálně vás upozornit na následující: „podřízenost“ v těchto 
situacích není vyžadována, ovšem musí být v činnosti vaše neustálá kontrola 
vědomí. Musíte aplikovat zákon, který se nachází ve vašich rukou ke zlepšení 



situací a během tohoto procesu se musíte za každou cenu udržovat 
harmoničtí, mírumilovní a konstruktivní.
Máme k dispozici mnoho různých prostředků, jak nechat vymizet tyto 
charakteristiky z ještě ospalého vědomí začátečníků. Velký počet kandidátů 
ovšem urychleně opustí tento chrám, dříve než mohou být prohlášeni za 
přijaté. Proto byla dána v éteru do pohybu příslušná melodie k rozpouštění 
vzpumých citů.
Druhý chrám duchovního vývoje:  Těch něco málo žáků, kteří projdou 
zkouškami v prvním chrámu, je uvedeno do druhého - Chrámu orientace a 
studia. Svatí bratři, kteří dříve pracovali pod vedením Mistra Kuthumi a kteří 
jsou dnes vedeni Mistrem Lanto, vysvětlují a učí žáky aplikaci zákonů. Zde se 
cvičí chápání zákona „akce a reakce“ a všech ostatních, s kterými se i vy 
momentálně seznamujete.
Toto období je velmi příjemné a slastné. Je to období setby, kde Dech Života 
podporuje růst a také je to období sklizně ovoce tohoto snažení. Je to také 
čas, kdy je podporován vzrůst nadšení našich žáků, je to čas, kdy veškeré 
dobro roste a rozšiřuje se touha bratrů a sester ke službě všem, s radosti a 
štěstím v srdci.
Třetí chrám duchovního vývoje:  Učební část druhého chrámu je realizována 
většinou s úspěchem všech žáků a tak všichni přejdou do třetího chrámu, 
kde se oddají do rukou milované Mistryně Roweny (místo dříve obsazené 
Paulem Venezianem, který postoupil do pozice Ducha Svatého - Espirito 
Santo). V tomto třetím chrámu se cvičí disciplina „soužití s bližními“, což také 
současné znamená: „být ochráncem svého bližního“.
Naši začátečníci musí žít spolu s lidmi, jejichž tendence a sklony jsou pro 
mnohé nesnesitelnými. Tímto se počet žáků začíná znatelné zmenšovat. S 
pocitem úžasné úlevy běží k bráně a opouštějí nás. Je to velmi nepříjemné, 
protože zkouška spolužití s bližním je jedna z nejtěžších pro člověka ještě ne-
ascensionado.
Přestože milosrdenství, krása i dobrota této milované Mistryně je tak veliká, 
že obměkčí i srdce z kamene, v disciplině, kterou ona vyžaduje, ve výuce 
tolerance a pochopení, je vás velmi málo, kteří setrvávají.
Čtvrtý chrám duchovního vývoje:  Z třetího chrámu jsme přešli do čtvrtého a 
sice do mého chrámu. Zde naši žáci prožívají první kontakt se mnou od 
okamžiku, kdy vkročí do našich prostor. V této době žák již dosáhl jistého 
markantního stupně čistoty, neboť také poprvé stane tváří v tvář své vlastní 
Svaté Bytosti Kristově. Je to období, během kterého je již žákův Mistr 
natrvalo zakotven v auře žáka.
V tomto těžkém období je žák zkoušen a pokoušen mnoha hříšnými 
představami, které proudí z jeho těl do jeho vědomí a mnoho, přemnoho 
hlasů s nim neustále hovoří. Ovšem schopnost rozlišování, apely, odříkání a 
hluboká pokora pomohou rozeznat pravdivý hlas Velkého Ticha.
V těchto těžkých hodinách se chce ego vydávat za Velký Hlas Ticha a mluví o 
velkých plánech, snažíce se člověka zmanipulovat k jejich realizaci. Toto je 
moment, kdy já vstupuji do aury žáka a vysílám svoji modlitbu Bohu, 
zatímco žák krok za krokem prochází touto iniciací a těžkou zkouškou - 
opravdovou zkouškou ohněm.
Pátý chrám duchovního vývoje: Stále menší a menší skupina nováčků je 
uvedena do pátého chrámu pod ochranou Velkého Mistra Hilariona. Zde je 
uspořádána nádherná slavnost zasvěcení. Nováčci jsou zasvěceni jako 
sakerdoti a sakerdotky Svatého Ohně. Do tohoto momentu neměli povolení 



přijít do blízkosti Svátého Ohně, přestože se mohli podílet na pracech v okolí 
chrámu.
Nyní ovšem již reprezentují společnost aspirantů s vlasy rovně zastřiženými, 
zahaleni do lněných šatů, bosí a s obrovskou nadějí v srdci. 
Kdo byl přijat do pátého chrámu, ten již dosáhl spojení se svou vlastní 
Kristovou Bytostí a proto je schopen sloužit v odříkání a pokoře a obdržet 
podle všech práv řádně dosažených - Oblek Zasvěcení. Tento šat - podle 
dosažených pozic - je jim obřadně předán.
Žáci se představují v šatu z čistého hedvábí a ve zlatých sandálech. Velký 
Hilarion a archanděl Rafael řídi celou ceremonii iniciace. Je požehnána 
vibrační zář, která posléze prostoupí těla aspirantů. Hned potom jsou 
požehnána emocionální těla, která se stanou viditelnými před očima všech 
přítomných. Následuje požehnání éterických a mentálních těl. Po požehnáni 
nižších těl ceremoniál pokračuje zasvěcením mentálních schopností každého 
z aspirantů, které provádí vedoucí  řádu sakerdotů a já, Serapis Bey.
Toto je opravdu jeden z nejkrásnějších obřadů, kterého se jistě i vy v nejbližší 
době zúčastníte - ovšem jen tehdy, jste-li vybráni ke speciálnímu poslání.
Ceremoniál pokračuje zasvěcením dlaní, jimiž prozařuje Oheň uzdravení. 
zasvěcením nohou Svatým ohněm. který je tak rozšiřován, ať kráčí jeho nosič 
kamkoliv. Jsou posvěcena i ústa, která jsou tímto určena k vyslovování 
Svatých slov a oči, které májí schopnost vidět, co jiné oči nevidí, totiž Boží 
dokonalost a také ji realizovat.
Je nádherné pozorovat a vychutnávat barevnost rouch všech sakerdotú a 
sakerdotek, odpovídající jejich poslání v tom kterém Plameni-Záření.
Po skončení obřadu jsou všichni uvedeni do dalšího chrámu, chrámu 
adorace neboli zbožňováni. Zde by měli sloužit po dobu neurčitou. Někteří tu 
zůstanou velmi dlouho, dojdou jen k tomuto bodu. Zůstanou zde jako 
sakerdoti a sakerdotky během celé inkarnace, neboť zasvěcení v šestém 
chrámu k odříkání a svaté službě, je tak delikátní, že mnozí z vás dají 
přednost využít zde (v pátém chrámě) dosaženého stupně, po dobu co možná 
nejdelší a sice ze strachu, že by za jistých okolností mohlo být ztraceno to, 
čeho už bylo dosaženo.
Šestý chrám duchovního vývoje: Zde nastává pro naše bratry zkouška 
odříkání a služby. Stávají se služebníky, mnichy a žebráky. Musí opustit 
Luxor, vrátit se do fyzického světa a jejich již dosažené světlo prochází 
dalšími zkouškami. Z ramen je jim sejmut krásný plášť, složen a uložen, 
stejně jako hedvábný šat, krásné čapky, světelné šperky a také palma neboli 
cetr moci. Vše je jim odebráno!
Zahaleni do jednoduchého a chudého šatu odcházejí tyto
bytosti pod září pokorného odříkáni do světa forem bez vizitky a s přísahou 
mlčení. Není jim ukázána žádná cesta ani žádný způsob, jak projevit svoje 
vlastnosti, přísnost a duchovní kontrolu. Jedině svým zrakem, svými gesty a 
zářením svých aur dokáží, kým jsou.
Toto je stupeň, kde jsem vás  už tolikrát ztratil! Kolikrát jsem vás už viděl 
běžet po schodech a otvírat bránu ven! Hned poté vás  zasáhlo zoufalství a 
povalily vás vaše vlastní pocity. Ovšem to všechno je  části vývoje. Zákon 
nám nedovoluje nechat  se unést  soucitem, smutkem nebo lítosti.  Presto 
všechno máme to štěstí cítit mohutnou radost, když se vracíte zpět! A dnes 
jste tu opět s námi!
Sedmý chrám duchovního vývoje: Ti, kteří se navrátí, přinášejíc si ze světa 
forem ovoce svých služeb, jsou připraveni ke vstupu do velkého sedmého 



chrámu činnosti Fialového Ohně. Každý atom, každá molekula jejich bytostí 
jsou připraveny uskutečnit slavnostní formou vůli  Boží. Každý z nich  je jako 
okno, kterým  proudí Boží Život bez  jakékoliv negativní vlastnosti. Mají 
pouze jedno přání - rozšiřovat Království  Boží. Každého z nich je možno 
přirovnat k prameni, jímž  proudí bez přestání  a bez egoisnu  Boží Energie. 
Zůstávají v této  službě, až vyprší jejich čas tady na Zemi a než obdrží 
ascensao z mých rukou a z mého srdce.
Život dnes ve vašem světě forem vám připravuje mnoho podobných iniciací, 
jako  ty, které jsem vám tu popsal. Naučte se hodnotit vaše úspěchy a 
neúspěchy sami, aniž byste čekali hodnocení od vašeho   Mistra. Nechte 
promluvit  upřímnost vašich  srdcí a okamžitě rozpoznáte,  kde je ještě nutno 
rozvinout více Světla a jak dosáhnout Mistrovství. Tímto způsobem  je každý 
z vás svým vlastním vůdcem.
Na konci této inkarnace na Zemi je třeba projit Ohněm Ascensao  s 
dokonalostí velkých sakerdotů a sakerdotek a tak si vydobýt konečně 
svobodu.
Váš přítel Serapis Bey 

Mocný Archanděl Gabriel

Slouží ve Čtvrtém Plameni. Tento Plamen se zabývá hlavně stavbou  a 
udržováním  Mostu nad  propastí mezi  nižším intelektem a vrozeným 
Božstvím člověka a spojením vnějšího vědomí člověka ne-ascensionado se 
svým vnitřním Bohem. Ale jednoho dne,  každý člověk  izolován od 
opravdové správné  životni cesty  se rozhodne i přes nátlak a tendence své 
církve, ke které přísluší, které věří a které skládá svou úctu, hledat spojení se 
svým Bohem!
Mnoho Nebeských Bytostí se nabízí k ochraně a pomoci, pokud jsou k tomu 
jím požádány. Mocný Archanděl Gabriel je jedním z nich.
Učili vás, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu a přesto,  když se podíváme 
staletími zpět, musíte uznat, že se člověk vzdálil  velmi podstatně od svého 
Božího původu. Archanděl Gabriel udržuje dokonalost originálu 
Neposkvrněného Plánu pro celé lidstvo a je připraven podat svoji pomocnou 
ruku všem, kteří ho o to požádají. Druhá dokonalá část Gabrielova vám byla 
představena pod jménem Hope - Esperansa - Naděje.
Náplň její služby je přesně to, co její jméno obsahuje. Ona  nechává proudit 
do lidských  srdci naději  a nadšení pro dny příští  a lepší.  Její vyzařování je 
plné síly podporující růst, plné  nadšení a  nových inspirací. Asi tak, jako 
vyzařování krbu přináší teplo a komfort do vašeho  domu, tak také proudí ve 
vaší atmosféře vyzařování  každé  inteligence,   ať  Boží  či  lidské, 
myšlenkami nebo city,  slovy či  činy. To není nelogické,  nýbrž vědecké 
vysvětlení.
Přítomnost topného tělesa provokuje pocit tepla a přítomnost  Božího 
vyslance svým vyzařováním zvyšuje vibraci vašeho vědomí, vašeho světa, 
absorbující vibraci Boží Přítomnósti „Já Jsem“ těchto bytostí plných 
požehnání, ctnosti a  duchovních schopností.

Archanděl Gabriel říká:

„Buďte požehnáni vy, synové a dcery, žijící momentálně v této inkarnaci. 
Přicházím od trůnu Krále Králů a přináším vám vzpomínky  na   vaši 



Božskou  Identitu. Přináším vám dědictví vzpomínek, které pouze očekává 
vaše  uznání, abyste mohli ve vašem externím světě realizovat  Slávu Boží a 
osvobodit a zachránit planetu Zemi, která až do  této chvíle  vám  byla 
trpélivou a ochraňující hostitelkou.                                      
Přicházím z Říše Božího Světla, které nikdy nechybuje, do  vaší omezené  a 
temné  říše  zemské  a vyzývám vás: „Bohové a Bohyně!  Proč  setrváváte 
stále v temnotách, když ve vašich srdcích pálí a žhne Oheň u Nesmrtelnosti? 
Všechno je obsaženo v tomto  Ohni! On  uvolní  jakoukoliv moc (sílu) k 
transformaci, k harmonizaci, k purifikaci (očistě), k léčbě či k materiálnímu 
zabezpečení, uvádějíc do pořádku  užitím  řízených myšlenek jakoukoliv 
situaci!
Jsem znám jako Archanděl Vzkříšení. Je mým privilegiem a ctí spolupracovat 
s Kosmickou Hierarchií k navrácení Mistrovství do vědomí lidí, mistrovství 
života, které přísluší vývoji každého muže,  ženy  či  dítěte,  tak  jak  bylo 
určeno v jejich duchovní přísaze.

Naším cílem je Ascensao

Ascensao do Říše Světla je cíl určený každému člověku na Zemi. Tento 
vzestup do Světla má absolutní důležitost pro totální vyjádření Božího Plánu 
nejen pro člověka, ale také pro každého představitele Říše elementů i každého 
představitele Říše andělů, nevyjímajíc i těch, kteří pro lásku k člověku přijali 
přechodně inkarnaci ve světě lidí.
Všichni ti, kteří si opravdu přejí zúčastnit se procesu osvobozování Země, 
potřebuji vědět, že aktivita Ohně Nanebevzetí může být užívána denně v 
praktickém životě a sice jak ke změně kvality energie, neživých elementů, tak 
k působení na živé tvory ve prospěch jejich vývoje.
Apelujte na Oheň Nanebevzetí ve prospěch všech čtyř elementů: země, vody, 
vzduchu a ohně a pozorujte transmutaci energie, která nastává po vašich 
apelech. Cílem každé živé bytosti je minimálně Ascensao neboli vzestup do 
elektronického těla Boží Přítomnosti „Já Jsem“, kde spočine svobodné a bez 
jakýchkoliv omezení, disharmonie či nečistoty.
Kdyby lidstvo Země přijalo možnost své vlastní osobní Ascensao, místo 
zakotvené myšlenky, že Přírodní Řád Božího Plánu je staroba, ztráty, 
omezenost a smrt, pak by všechno bylo mnohem snazší! 

Co to je Ascensao?

Znamená to znovuobnovení veškeré energie vámi užité ve všech  vašich 
lidských  inkarnacich  negativním  způsobem ve vaší vlastní  auře. Každá 
myšlenka nebo cit, slovo nebo čin, či ta nejmenší  energetická částice někdy 
užitá špatným způsobem, musí být uvolněna a transmutována v dokonalost! 
Toto nastane spontánním a energickým použitím  transformujícího  a 
milosrdného Fialového Ohně.
Požehnaní  žáci,  kteří  se  připravují na Ascensao, většinou nejen 
transformují svoje vlastní destruktivní karma, ale také pomáhají  ostatním 
lidem osvobodit se od jejich  negativních záznamů, v  momentě, kdy se žák 
rozhodne a přeje si “dát všechny věci opět do pořádku“. Mistři mu dají tu 
nejlepší asistenci.
Ascensao neboli Nanebevzetí není, jak si lidé často představují „mystický 
zážitek“ - je to spíše zvláštní věda. Žák je orientován, jak aplikaci Svatého 



Ohně zvýšit vibraci jednotlivých atomů svých čtyř  nižších těl, aby se tak  tato 
těla osvobodila od veškerých negativních vibrací.
Ascensao před publikem (veřejné), jako např.našeho milovaného  Mistra 
Ježíše,  se  realizuji za  tím účelem, aby se dokázalo  lidským očím konečné 
dozrávání, průběh a poslední rozhodnutí k Ascensao.
Velká milost, která byla člověku dána, je transmutovat jakoukoliv 
nedokonalost, která seshromažduje  okolo jakéhokoliv atomu,  použitím 
Fialového Ohně. K našemu dennímu použití Bůh stvořil vodu. Bylo by velmi 
těžké, kdybyste každou kapku vody museli zhmotňovat! Stejně tak se děje i 
proces s Fialovým Ohněm. On  existuje, nepotřebujete  ho zhmotňovat! Jeho 
denní dynamické použití ve formě apelů je  neodmyslitelné pro každého, 
kdosi ho přeje  používat, aby se osvobodil  od  svých starostí, dosáhl 
dokonalosti a konečně Ascensao!
Čím víc nadšení a pozitivního přístupu a dobré vůle vložíte do svých apelů, 
tím rychleji se bude manifestovat vaše vítězství. Autokritika, 
sebesnižování, znechucení se nad sebou samým, svými chybami z 
minulých dob, to vše není v souladu se Zákony. Existuje mnoho 
zkušeností, se kterými se kandidáti na Ascensao musí seznámit a jimi 
projít, dokud nedokáží rozpoznat ve svých srdcích moc Svatého 
Kristova Ohně a jeho pomocí nedokáží zvládnout a dominovat svá 4 
-nižší těla.
Každý život se opírá o Zákon cyklu. Sám Ježíš to vysvětluje   sestoupením 
Ducha do hmoty - těla. To ovšem reprezentuje pouze polovinu životních 
principů. Boj o Ascensao neboli boj o opětné vystoupení (návrat) Ducha a 
osvobození se od těla by měl být běžný denní proces. A proč neříct - hodinu 
za hodinou. Čirá energie Boží Přítomnosti je rozšiřovaná a násobená naší 
přítomností, každým konstruktivním užitím životní energie.

Dobývání Ascensao by mělo být vámi uznáno každou vteřinou jako realita a 
mělo by být nejdůležitější částí vaší denní činnosti. Jestliže proud energie 
vaší Boží Přítomnosti „Já Jsem“ do vaší lidské formy je větší, jak proud 
energie z vaší lidské formy do vaši Přítomnosti Boží „Já Jsem“ pak jste tzv. 
“vězněm planety Země“, což je momentální stav většiny lidstva.
Pakliže ovšem vztah mezi vaší Přítomnosti Boží „Já Jsem“ a vaší lidskou 
formou je opačný, tzn. fyzická forma vyzařuje více energie ve směru vlastní 
Boží Přítomnosti, pak tedy Trojplamen zakotvený v srdci je uveden v život a 
svojí stoupající aktivitou konečně realizuje Ascensao.

Mistr Ascensionado Saint Germain říká:

„Jestliže pouze 51% vaší energie bude použito pozitivně a konstruktivně, vaše 
Ascensao je jistá“. Průměrný člověk použije zhruba 3% energie způsobem 
pozitivním, 25% způsobem negativním a 72% je ztraceno plýtváním a sice 
pocity a myšlenkami bez cíle.
Každý den obdržíte tuny té nejčiřejší životní energie, přicházející z nejčistšího 
životního Božího Pramene a jako vaše odpověď přichází pouze tenoučký 
pramínek   dobrých myšlenek, tvrzení, snažení a dobrých předsevzetí. A tady 
je důkaz, že Ascensao je vědecká základní realita. Sestup energie a záření a 
vzestup energie a záření musí být mezi sebou vyrovnány a z vaší strany 
vzestupu musí existovat jedno procento energie navíc, čímž je zaručena vaše 
Ascensao. 
Analyzujte se! Je již vaše mentální tělo osvobozeno od myšlenek chudoby a 



neštěstí, od překroucených představ o svých bližních, od špatných představ o 
stáří a je schopno udržet Boží Plán jak své vlastní osobnosti, tak svého 
bližního?
Vaše emocionální tělo se náchází utopeno v depresi, či plné negativních 
pocitů, které přináší stáří a nemoc, a je nabito nepříjemnostmi všech 
možných typů? Anebo je plné nadšení, víry, osvícení, porozumění a lásky k 
Bohu a bližnímu, udržuje se čistým a plným přání moci být užitečným 
našemu milovanému Mistru Saint Germainu v jeho práci, přípravě nové éry 
svobody a moci sloužit lidstvu pomocí apelů a vyzařování?! 
A vaše éterické tělo? Udržuje se bez ukrytých nenávistí a netolerantností či 
vzdorovitosti a bez pocitu vzpurnosti a nespravedlnosti, která ván byla jínými 
vnucena? Je imunní vůči urážkám a negativním vzpomínkám a je plno 
myšlenek.a vzpomínek na síly Světla, které jsou užívány Nanebevzetými 
Bytostmi a které vy sami jednoho dne budete užívat?
A vaše fyzické tělo vibruje spokojeností, mladím, plno životních  sil? Bylo 
vámi vycvičeno  do mistrovství  a přísnosti? Zamítá absolutně  hypotézu 
úpadku a  nemoci? Je schopno  rozvinout vytrvalé  úsilí,  pakliže  je od  něho 
žádáno  vzdát  se  spánku a apelovat ke  Světlu, aby bylo pomoženo těm, kteří 
se nacházejí v hlubokých temnotách?       Bylo by dobré, kdybyste si  
tímto způsobem vyzkoušeli svá čtyři  nižší éterická  těla! Neznáte dne ani 
hodiny, kdy budete povoláni splnit  svoji službu, svůj příspěvek ve velkém 
Kosmickém úkolu! Možná budete posláni na východ či na západ, na sever či na 
jih!
Vaši Mistři potřebují vaši probuzenou fungující inteligenci, vaše  klidné city a 
pocity,  potřebují vás vyrovnané, vaše éterická těla v naprostém klidu a 
harmonii, vaše životní síly obnoveny, vaše fyzická těla plny optimismu! Mistři 
vás vyzývají k připravenosti na moment, kdy výzva bude namířena na vás! 
Ať je to ukončení vaší Ascensao nebo vaše pověření nějakým novým, 
důležitým úkolem!
Pro to vše My vám radíme: Očisťujte se a harmonizujte NEUSTÁLE vaše čtyři 
nižší  těla, aby  tato  byla  vyrovnána a připravena: Mistři vám říkají: „Tento 
den  nastane  a vy si vzpomenete na naše slova!“

Oheň Nanebevzetí (Ascensao)  -  Luxor, Egypt

V dávných, ještě primitivních časech, ještě dříve, než se lidstvo na planetě 
Zemi nechalo omotat a uvěznit v pavučinách temnot   opozdilců z jiných 
planet, vlastní  Ascensao se uskutečňovalo za plného  vědomí, v plné slávě, 
vždy, jakmile individuum ukončilo cyklus svých inkarnací.
Bohužel VĚDOMÁ Ascensao neboli vzestup do říše Nanebevzetých Mistrů, 
upadla do úplného zapomenutí veškerou masou obyvatelů  této planety. 
Proto Mistr Ježíš přinesl chápání vlastního Nanebevzetí do objektivního 
vědomí lidstva:
ASCENSAO je pro každého POSLEDNÍ SEBEURČENÍ. On dal všem názorný, 
živý  příklad, aby Ho následovali.  Většina lidstva ještě dodnes uznává příklad 
Ježíše Krista  jako vyjádření Mistrovství, jako cosi mimořádného, jedinečnou 
událost, co pouze On byl schopen realizovat,   a  přitom se zapomíná na Jeho 
nejdůležitější připomínku:
„To, co já činím, vy také činit budete a ještě mnohem více“.
Ježíš,  jeho matka  Marie,  Jan  a ostatní,  kteří tehdy ukončili svoji 
Ascensao, obdrželi veškeré učení a asistenci spolu s vyzařováním od  Mistra 



Serapise Beye a jeho bratrstva v Luxoru, aby se tak mohl uskutečnit 
takzvaný zázrak „vítězství nad smrti“.

Přenesení Plamene Nanebevzetí do Luxoru

Když se blížil úpadek dokonalé  a jedinečné  atlantské kultury,  pro  špatné 
užívání Boží energie  a apelů a  jejich egoistické cíle.  Velké  Bílé Bratrstvo 
vypracovalo plány na přemístění různých zdrojů Světla Svatého Ohně na 
bezpečná místa na povrchu Země, dříve než se kontinent propadne do 
mořských hlubin.
Různé božské ctnosti a vlastnosti reprezentované různými Plameny  byly 
tvořeny z velmi citlivých materiálních substancí, přes to  všechno všem 
naprosto viditelných,  ve svých jednotlivých chrámech.  Všechny se nacházely 
zakotveny v nádherné krajině Atlantidy.  Tyto  Ohně  byly zasvěceny léčbě, 
osvícení, víře, hojnosti a obsahovaly veškeré  Dobro. Byly vždy pravidelně 
navštěvovány  osobami, které potřebovaly  tyto kvality. Tito poutníci byli u 
cíle své  poutě obdařeni esencí (základní vibrační hmotou)  toho  jistého 
Plamene,  aby  ji  požehnali  své  rodinné příslušníky  a přátele.  Také Oheň 
Nanebevzetí je jeden z nich. který v oněch dávných dobách existoval na 
kontinentě Atlantida.
Ještě než se stačil ponořit poslední ostrov patřící k Atlantidě, ostrov 
Poseidon, byl dán  příkaz několika sakerdotům a a sakerdotkám, kteří tehdy 
ještě nedosáhli Nanebevzetí, ale měli povolení a tu čest udržovat tento Oheň 
ve Svatém Chrámě, aby byl Plamen převezen na jisté, už předem určené 
místo.
Mistr Serapis Bey (tehdy ještě sakerdot ne-nanebevzetý) byl  pověřen převést 
s veškerou zodpovědností Oheň Nanebevzetí z Atlantidy do Luxoru v Eqyptě.
Serapis Bey a jeho pomocníci převezli Oheň na otevřené loďce přes moře, 
plující 480 mil, pak vystoupili po řece Nilu až k Luxoru a tam ho zakotvili. 
Během této nebezpečné cesty udržovali Oheň svým dechem a chránili ho 
svými těly. Pluli o závod s časem, protože věděli, že rozhodující kosmický 
moment nečeká na nikoho.
Sotva se dotkli okraje Egypta, přinášejíce s sebou drahocenný  Plamen, země 
se počala otřásat, což znamenalo, že poslední ostrov Atlantidy, Poseidon, se 
právě ponořil. K jejich velké radosti a štěstí při pohledu na milovaný Oheň, 
který ještě vydával zářivé paprsky, vmísil se  i pocit smutku ze ztráty jejich 
ostrova a všeho, co tam zanechali a co milovali, tak jako i smutku ze 
ztráty některých bratrů a sester, kteří také přinášeli Plamen na svých 
loďkách a neměli to štěstí ukončit svoji cestu včas.
Serapis Bey a jeho skupina obnovili svůj původní rytmus práce na novém 
místě v Luxoru, magnetizujíc, udržujíc a rozšiřujíc svůj milovaný 
Plamen Nanebevzetí.
Mistr Serapis Bey se mnohokrát inkarnoval přímo v Egyptě,  aby sloužil 
svému milovanému Ohni.  Jak čas plynul, postavil nádherný chrám kolem 
Plamene. Staletí přešla a Egypt upadl do období temna. Chrám  Bílého 
Bratrstva  z bezpečnostních důvodů se stal  neviditelným a to tak, že dnes je 
viditelná pouze bílá budova, která je vstupem do podzemní galerie Bílého 
Ohně a vede k přítomnosti majestátní hierarchie Serapise Beye.

Popis chrámu v Luxoru



O chrámu v Luxoru nám bylo řečeno toto: nad řekou Nilem se  tyčí 
oslavované chrámy Luxoru. Zvedají se majestátně nad pískovou pouští 
symbolizujíc nádheru a  hloubku éterického světa, kterou lidstvo dnešní 
moderní civilizace nechápe a ani si nedokáže představit.
Kruhovité galerie jsou lemovány obrovskými sloupy, které tvoři areál několika 
chrámů, postavených Ramsesem II.. Poblíž se nachází  velká bílá budova ve 
tvaru přesného čtverce, obehnaná vysokou zdí, v jejíchž čtyřech rozích se tyčí 
věže. Masivní brána představuje vstup do prostorného atria.
Náš průvodce zavolá hlídače a přitom zatáhne za šňůru zvonku. Ozve se 
příjemná melodie a brána se  otevře. Vstoupíme do ráje krásy a cítíme 
obrovský kontrast mezi krajinou před branou - písečná  poušt  -  a  vnitřkem 
zahrady - nádherným rájem plným všelikých květů,  zpívajících ptáků a  vůni 
parfémů. Toto  všechno nás ponechá úplně beze slov.
V pozadí tohoto překrásného parku se rýsuje bělostný Luxorský chrám. Ve 
spirituálním světe je tento Svatostánek označen jako poslední etapa všech 
lidí, kteří se nacházejí v konečné fázi své peregrinace (putování, pouť) na 
planetě Zemi. Zde každý žák je přijat v sále, který je izolován ode všech 
ostatních salonů a cel. Zařízení každé cely je složeno ze slaměné matrace, z 
maličkého stolečku, na něm je džbánek s vodou, jedna židle a z malého 
koberečku, používaného v orientě k meditaci. Jedno jediné malé okénko je 
vysoko u stropu.
V této malé cele je kandidát na Ascensao povinen vstoupit do hlubokého 
rozjímání o vlastní osobě. Zde neobdrží žádný záchytný bod ani opěrnou 
myšlenku, nic. Zůstává sám se sebou a se svým srdcem, kde žije v jeho 
největších hloubkách jeho vlastní Mistr.
Po nějaké době je kandidát vyzván, aby se představil Nejvyššímu Mistru 
Serapisu Beyovi. Toto jméno reprezentuje již po několik staletí syntézu 
discipliny pro lidstvo. Tato disciplína je původem či základem tzv. 
„spartánského ducha“.
Sledujeme průvodce až do knihovny, jejíž dveře jsou pootevřeny a pak 
konečně uvidíme Serapise Beye, sedícího u psacího stolu. Jeho profil je 
jakoby umělecky vytepaný. Jeho výraz je vážný, spravedlivý a nestranný, 
současně však také dobrotivý. Průvodce vás opustí a nechá vás úplné 
samotného před tímto Velkým Hierofantem. Plni údivu se ptáte sami sebe, 
jak jste se sem dostali a proč až do Jeho Přítomnosti, zatímco Jeho pronikavé 
oči vás zpytují až do nejmenších záhybů vaši duše.
Neubráníte se dojmu, že vaše myšlenky a pocity náhle opouštějí vaše tělo a 
materializují se kolem vás a neodvratně vyplňují salon. A to nejen vaše 
momentální myšlenky a pocity, ale veškeré. Nesčíslné, které jste kdy mysleli 
a cítili během staletí a staletí, vámi již dávno zapomenuty a které jste dodnes 
nevyřešili. Plují okolo vás v místnosti, nabíjejíc prostor svojí nečistotou. 
Konečně všecko, všecičko je mimo vás jako na dlani a vy se cítíte nazí, ve své 
prosté lidskosti, a nešťastní a zděšeni očekáváte,  že budete vyhozeni.
A pak se stane něco, co jste v celé té hrůze neočekávali. Pocítíte 
nepopsatelnou úlevu a štěstí - Velký Mistr se usmál! Jak jsou konejšívá, 
útěšná, sladká požehnání Milovaného Mistra Serapise Beye a všech těch, 
kteří s ním spolupracuji a jsou jím řízeni! V tom momentě okamžitě zmizí 
všechny hrůzy, které vás obklopovaly a sami dobrovolně ve svém srdci si 
přísaháte, že všechna tato negativní karma musí být rozpuštěna a 
transmutována, aby nikdy víc již nevyplynula na povrch! A v tomto okamžiku 
skládáte svoji první přísahu.



Mistr Serapis Boy vysvětluje, že Luxor dává k dispozici přiležitost k rozvinutí 
spirituality (duchovna) a že každý sám pod vedením svého Životního Plamene 
je na své cestě řízen! Existuji zde dalekosáhlé knihovny, obsahující vzácná 
díla, ovšem Mistr upozorňuje, že mezi všemi těmito knihami neexistuje ani 
jedna, která by nabízela lehkou či jednoduchou disciplinu.
Každý kandidát je ponechán svému rozhodnutí, svému výběru a své 
inspirační intuitě vlastního srdce.
Tento poklad obsažený v knihách je obrovský. Obsahuje tajné spisy, vzácné 
zprávy, tajné znaky a další věci, které přinášejí vše o nesmrtelnosti a o 
dobývání duchovna, ovšem nikdo nepobízí kandidáta aby si je  přečetl či 
vyzkoušel. Veškeré služby tohoto chrámu jsou vám k dispozici po dobu, 
kterou zde budete trávit a současně vám nabízí krásnou příležitost 
každodenního soužití s obyvateli chrámu, což se stane v případě,  že kandidát 
se ukáže k tomu kompetentní.
Serapis Bey ponechá  úplně na vás organizování vašich studií  a absolutně 
vás k ničemu nenutí! A později, až obdržíte pozvání k dalšímu pohovoru s 
Mistrem, jestliže po Jeho zhodnocení vašeho studia jste dosáhli alespoň toho 
nejmenšího úspěchu, je vám povoleno zůstat  a pokračovat. Jestliže tomu 
bylo naopak, musíte odejít, stále však  doprovázeni Láskou tohoto Mistra a 
Jeho pochopením pro lidskou slabost.

Mistr Ascensionado Serapis Bey říká:

„Všech,  kteří  si  opravdu  přeji  Ascensao,  se  ptám: Kandidáti na Ascensao, 
co vás přivádí do našeho chrámu?
Já vám  dávám Požehnání Mého  Světla a Vítězství,  které toto přináší!  Mám tu čest 

reprezentovat a realizovat  vyzařování Síly Plamene Nanebevzetí. On vystupuje z této planety jako stupně stále  se zvyšujícího  Světla a 

Energie, po nichž všechny lidské bytosti vystoupí nazpět do Božské Říše, ze které kdysi odešli“.

 
Co obsahuje Oheň Nanebevzetí.

Tento Oheň se skládá z magnetizovaných sil Nebeských Bytostí Dobré vůle, 
kteří podle zákona vývoje by se dávno měli navrátit  do  svých  Božích 
domovů,  kteří  ale  dobrovolně  dali přednost tomu,  pokračovat zde na 
Zemi, aby svoji  prací přispěli k vývoji lidstva.
Jsou to právě tyto Bytosti, které pro vás magnetizují tuto  „stupnici  Světla“, 
která  umožňuje  každé  osobě již na to připravené,  po  nich  vystoupit. Mimo 
to Bílý Plamen obsahuje všechny síly apelů na něj   řízené a veškerý 
magnetismus nespočetných Sakerdotů z Doby  Zlaté Éry. Samozřejmě také 
obsahuje veškeré energie, vzbuzené modlitbami, mantrami či kontemplacemi 
a vizualizacemi všech  bytostí tady na planetě  Zemi. Všechny tyto síly 
(energie) jsou shromažďovány  bratry  a  sestrami z Chrámu v Luxoru.
Tento Plamen je  složen  jako  všechny ostatní ze dvou směrů - Vzestupného 
a Sestupného:
1. proud energie sestupný, který vyzařuje z Boží Mysli a je udržován a 
magnetizován Bratrstvem v  Luxoru společnou prací a úsilím.
2. Proud energie vzestupný, přicházející od synů a dcer planety a veškeré 
životní manifestace,  která touží po vzestupu do Světla.
Plamen  také obsahuje charakteristiku všech Ascensao, které již byly 
realizovány na  této planetě. Je to Plamen naplněný neuvěřitelným štěstím, 
neboť První a Druhá Hlavní rasa a všechny jejich podrasy se  navrátily beze 



zbytků do  svých Božích domovů užitím tohoto Plamene!
Hloubka a velikost vděčnosti živé bytosti, která byla přijata nekonečnou Boží 
Přítomností „Já  Jsem“ a tedy je si vědoma svobody  na   věčné časy od hrůz, 
neštěstí a všech možných negativních manifestací v   lidském životě, je 
absolutně neobsažitelná  možnostmi  lidského  chápání!  Každá bytost, která 
dosáhla Boží Svobody, používá a musí použít (neboť neexistuje jiná cesta) 
Bílý Plamen, Plamen Ascensao!
Každá živá bytost, která dosáhne stupně připravenosti k Nanebevzetí,  je 
uvedena do Chrámu v Luxoru ve svém éterickém těle,  zatímco fyzické tělo 
spí, v doprovodu svého duchovního ochránce - kmotra (Bytost-entidade již 
Ascensionada) a je takzvaně  ponořena do proudu ohně Ascensao.

Serapis Bey: „Milí přátelé, tento Plamen je inteligentní a je 
předmětem mé Lásky již mnoho staletí. Plamen Nanebevzetí vám pomůže 
dosáhnout Ascensao v každé situaci, ve které se nacházíte, protože obsahuje 
moc, která přeměňuje omezování v harmonii či jakékoliv neštěstí v klid a mír, 
přemění chudobu v blahobyt a jakoukoliv nedokonalost v její opak - 
dokonalost. Tento Plamen a Jeho činnost patří do tzv. Boží Alchymie.

Většina žáků si ještě nedostatečné uvědomila použití tohoto 
Plamene. Jestliže ve vašem životě či okolo vás existuji těžko řešitelné situace, 
jestliže vaše starosti třeba i finanční jsou víc jak evidentní, pak tedy apelujte 
na naše Bratrstvo v Luxoru a proste o zaslání. Bílého Plamene, se kterým 
dokážete pokračovat ve svých úspěších, ve vašem běžném životě dokážete svoji 
Ascensao a veškeré situace se navrátí. Do svého řádu, obsahujíc jen štěstí, 
harmonii a radost ze života.

Jestliže apelujete na mne nebo na Archanděla Gabriela a Jeho 
milovanou Naději a tím také na moc Bílého Plamene, jsme připraveni vám 
pomoci vyzvednout vaši vibraci na úroveň vibrace Hudby afér, která je 
nositelem trvalého štěstí. Tento typ vibrace je dnes na Zemi absolutná nutný, 
nebol planeta se topí ve vibraci starostí, strachu z válek, atomových bomb a 
výbuchů, tak jako ve strachu ze zániku civilizace.

Vaše pravidelné a disciplinované užívání Ohně Nanebevzetí by 
mohlo být obrovskou pomocí, zvláště pokud to budete používat právě na ta 
místa velkých krizi a problémů, stejné jako na jejich obyvatele. Je to nutné 
zvláště proto, že éterická těla dnešního lidstva ještě obsahují zranění a 
poranění z již přešlých válek a k tomu příslušné nářky a bolesti jak nad sebou 
samým, tak i nad ztrátou rodinných   příslušníků, prostě veškeré utrpení 
lidstva tohoto století.
Já reprezentuji pro všechny příslušníky této planety Nesmrtelnost, Vzkříšeni 
a Nanebevzetí! Já vás utvrzuji. Já vás podporuji a Já vám vnucuji všechny 
tyto pocity a představy do vašich éterickych těl, do vašich éterických vědomí i 
do vašeho fyzického těla: Smrt neexistuje, existuje pouze Věčný Život! 

Oheň Nanebevzetí také má schopnost rozmnožit hmotu - 
substanci a dát lidem materiální potravu. Tento Oheň je velmi praktický a je k 
dispozici všem, kteří ho chtějí využít. Jsme v této době v naprosté blízkosti 
Země a ochraňujeme tento Plamen. Využijte toho tedy a použijte Oheň 
Nanebevzetí, abyste vyzvedli veškerou substanci a veškerou energii na úroveň 
čistoty, harmonie a dokonalosti.                             
- Pro  nejsvětějšího  Boha,  přijměte  Oheň Nanabevzetí!!  Snad,  když  budete 

myslet na Mne, vám to pomůže.
Mistr Ascensionado El Morya a já jsme jedinými reprezentanty této tvrdé 
discipliny, proto jsme často sami, bez tolika žáků okolo nás, ale přesto 



všechno váš chápeme a jsme benevolentní. Já vím, co vám může přinést Oheň 
Nanebevzetí. A vězte, že Já si přeji vaše Ascensao víc než vy sami! Bohužel 
neznáte ještě důležitost tohoto Plamene ani Jeho zvláštnost! Přeji si vřele vaši 
Ascensao a také aby bylo nastoleno již teď Království našeho Mistra 
Ascensionado Saint Germalna na této Zemi. A vězte ještě více: všichni, kteří 
jsou držiteli těchto dvou slov na hrudi svého éterického těla – „Kandidát na 
Ascensao“ jsou dnes vyvoleni a požehnaní představitelé lidstva!

Pátý paprsek
Pravda

Zelený Plamen

V dávných dobách, dříve než kontinent  Atlantida se ponořil 
definitivně do nynějšího Atlantského oceánu, mnoho sakerdotú a sakerdotek 
bylo pověřeno úkolem přenést do jiných zemí na povrchu  Země Vyšší Vědění 
magnetizované  Boží Moudrosti. Jedna z nich byla Pravda.   

Mistr Hilarion (v té době ještě  ne-nanebevzetý) se nacházel  ve 
skupině žáků - sakerdotú,  jimž byl svěřen Plamen Pravdy. Vyvolená skupina 
plula směrem na východ na  místo, kde se dnes  nachází pobřeží  a  ostrovy 
Řecka. Za  slavnostní ceremonie a vzdávání úcty a hlubokého  odevzdání, 
zakotvili Plamen Pravdy na dnešním ostrově  Krétě.  (Tehdy  Kréta byla ještě 
připojena k pevnině.) Odtud vyzařuje tento Svatý  Oheň  neustále na Zemi a 
její osazenstvo, vyzařuje do čtyř nižších těl každé živé bytosti Ctnosti Vědy 
Pravdy. Současný ochránce  Svatého Plamene je Mistr Hilarion. V době poslání 
Ježíše Krista byl tento Mistr apoštolem Pavlem.    

Vyznavači a  žáci Pravdy postavili na  tomto novém místě na Krétě 
nádherný chrám, který se podobal  katedrále Atlantidy, Později  tento chrám 
byl zničen osobami, které  nenáviděly žáky sloužící  Pravdě, Čistotě a 
Harmonii. Dnes proto existuje tento templ  pouze  v  éterickém  plánu  nad 
ostrovem Krétou. Tam Mistr Hilarion a příslušnici Jeho  Bratrstva pokračují ve 
výuce a rozšiřováni Vědy Pravdy u svých  návštěvníků, kteří v noci, když jejich 
fyzická  těla spí, sem ve svých  éterických  tělech přicházejí.

Tento chrám se nachází na  malém pahorku a když na něj 
vystoupíte, objeví se před vámi nádherné schodiště složené ze 400 stupňů, 
zhotovených z překrásného mramoru.

Obě  strany schodiště až k širokému vstupu,  který je tvořen 
obrovskými majestátními sloupy, jsou lemovány andělskými bytostmi, 
zahalenými  do nádherných plášťů v barvě duhy, v rukou držíc girlandy 
třpytivých květin, které se podobají korunám.

Hned při vstupu můžete vidět  obrovský oltář, který se zvedá do 
výšky 30 metrů. Z něho vystupují dva vypracované ozdobné sloupy z 
tepaného zlata, na nich jsou položeny zlaté mísy a na nich plápolá Oheň 
Pravdy. Tento  chrám se podobá nádhernému chrámu Parthenon,  který  byl 
450 let před Kristem vystaven na počest Milované Palas Athény  -  Bohyně 
Pravdy - Feidiasem (inkarnace Serapise Beye). Palas Athéna, jedna z 
ochránkyň Chrámu Pravdy, je Complemento  Divino  (Boží  Doplněk) 
Milovaného Aeola - Espirito Santo Cosmico (Duch Svatý Kosmický).

Bratrstvo na Krétě užívá bílý šat s krásnou výšivkou na hrudi, 
představující olejovou lampu. Tento symbol vyjadřuje neustálé hledání Pravdy 
a byl oficiálně uznán 412 let před Kristem jako symbol Diogenesova Bratrstva, 



jehož členem Mistr Hilarion tehdy byl.  Milovaný Mistr Hilarion ve  své 
inkarnaci jako apoštol Pavel se poučil, co dokáže vyprodukovat lidské vědomí 
v rostoucím pohoršení, přesvědčeno o svém  vlastním právu a moci 
pronásledovat druhé na základě chybných argumentů, nemluvě o lživých 
relacích. 

Z tohoto důvodu po dosáhnutí své Ascensao Mistr Hilarion 
přisahal být ochráncem a oporou všech, kteří se stanou obětmi 
nespravedlivého obvinění.  Jak si jisté vzpomínáte, Pavel z Tarsu byl  velkým 
pronásledovatelem prvních křesťanů.  Později ovšem se obrátil a stal  se sám 
křestanem, aby ho  pak lidstvo poznalo jako Svatého Pavla.

Vyzývá vás, abyste doporučili používat Jeho osobní ochrany a 
pomoci všem těm osobám, kteří nevěří na duchovní život, všem materialistům, 
skeptikům, aby  tak mohl nabídnout svoji pomoc a dát jim naprosto přesné 
pochopeni Pravdy. Proto se modlete a proste za ty, kteří pracuji v důležitých 
oblastech materiálního života  člověka,  aby byli  osvíceni,  požehnáni  a  aby 
obdrželi veškeré síly ke službě člověku ve smyslu Pravdy.

Každý Velký Avatár, každý Mesiáš, každý profesor různých církví 
tady na  Zemi přísluší  k tomuto Chrámu. Věnuje  svůj čas a své energie 
tomuto chrámu tak,  jako lékaři věnují svůj čas, své schopnosti a energie 
klinice, ve které pracují.  Tímto způsobem mocné  síly tohoto  Chrámu  Pravdy 
ztělesňují a  obsahují všeliké kombinace  Záření Božích Svobodných Bytostí, 
které během staletí a staletí přinášeli zákony lidstvu na této planetě.

Každá inteligentní bytost, jejíž snažení a touha míří k dosažení 
pravdy o čemkoliv, co později  by přineslo člověku a lidstvu  osvíceni, 
automaticky  se  stává  uživatelkou  Plamene Pravdy. Vždy  existovali ve všech 
dobách lidé, kteří  se věnovali obětavě  službám ve prospěch vývoje fyzického 
světa  na různých polích jako státnictví, výchova, věda, církev, umění. Právě 
těmto synům a dcerám na této Zemi slouží Bratrstvo Plamene Pravdy jako 
„ochranná přítomnost“ a to zvláště, když se věnují léčbě nemocných - jsou 
známými pomocníky například lékařů, nemocničních sester, jeptišek a 
misionářů, jako také samozřejmě všech těch, kteří se věnují odhalování 
původců fyzického utrpení.

V éterickém chrámě na ostrově Krétě se nachází nejstarší škola na 
této  planetě, která se věnuje výuce žáků Plamene Pravdy a Léčby. Zde se žáci 
učí magnetizaci Života  ve vesmíru, učí se vědomě  přijímat světelné záření 
Zeleného Plamene a  řídit je za účelem tvorby a zrušení jistých situaci a jejich 
původců v tělech člověka,  a to  vše v   souladu s požadavky Boží Inteligence, 
na kterou neustále apelují a kterou jsou řízeni.

Zde je vyučována precizní matematika každému slunci, planetě či 
individuálnímu atomu včetně kontroly trvanlivosti vlastní  formy jako takové. 
Zde se také studuje a vyvíjí věda precipitace   (vznik materiální formy), tak 
jako étérizace (přecházení formy do lehčího stavu - sublimizace).

Mistr Hilarion říká: 

„My všichni se zde  těšíme nad vědeckými úspěchy lidstva a nad 
objevením nekonečné cirkulace energie. Toto metafyzické odhalení vlastností 
energie se ve velice krátké době projeví ve všech plánech. Jako následek 
tohoto objevu si lidé zákonitě také uvědomí realitu slov Ježíše Krista: „Vše, co 
člověk zaseje, také sklidí“. Nebo ještě blíže: „Co každý zase je, sám také sklidí“.

Je velmi důležitý tento fakt, na který Vás chceme upozornit a sice 



ten, že veškerá energie od nejmenšího atomu až do největšího slunce, vlastní 
svou příslušnou inteligenci a že energie těch nejnižších plánů (fyzický plán a l. 
éter) je výsledkem tvorby myšlenek a veškerých citů člověka.

Kvalifikace energie (neboli použití Boží energie) zrodí svúj původ 
(akce). Tímto původem kvalifikovaná energie je vyslaná do vesmíru a podle své 
úrovně se rodí odpověď či dopad (reakce). Automaticky se stáváme vlastníkem 
jednou námi použité energie, jsme za ni zodpovědni a ona také nese na cestě 
vesmírem naše označení (pečeť).

Jednou tedy vyslaná energie se pod zákonem akce a reakce 
navrací ke svému majiteli. Ovšem v momentě návratu jednou již použité 
energie ke svému majiteli, tato v něm provokuje opět reakci na tento návrat v 
podobě nového Původu a to podle kvality myšlenek a citů či pocitů éterických 
těl a fyzického těla svého majitele.

Tímto způsobem vznikají nekonečné kruhy uvnitř kruhů neboli 
nekonečný řetěz akce a reakce až do momentu kdy autor rozpozná sebe jako 
zdroj této nekonečné cirkulace energie a pochopí, že „je nejmoudřejší používat 
Boží Energie pouze způsobem pozitivním a konstruktivním. 

Proto dopad zákona „akce a reakce“ všech negativních původů 
užití Boží Energie by měl být přijat uvědomělým žákem se srdcem plným 
vděčnosti právě  proto, aby nezapríčil další tvorbu nekonečných řetězových 
reakci. 

Ne všichni lidé chápou správně tento zákon. Jedni přijímají 
rezignovaně návrat svých špatné použitých energii se slovy: „To je  Vůle Boží“. 
Zatímco jiní se bouří tvrdíc: „Bůh neexistuje!“ Ani jedni ani druzí nevyjadřují 
pravdu. Tyto extrémní osobní reakce musí být za pomoci Bratrstva Pravdy 
uvedeny na cestu trpělivé instrukce, rad, vysvětlením a použitím jasných 
příkladů, aby se  tyto názory upravily.  Neboť každá myšlenka, každý cit či 
pocit, každá nectnost se po svém vysláni od svého stvořitele (uživatele) napojí 
na tzv. „vědomí mas“, kde se hromadí veškeré myšlenky, pocity a výtvory 
člověka, které přísluší momentálnímu vývoji.  

Jednou vyslaná myšlenka se tedy v tomto velkém rezervoáru spojí 
(poslušná zákonu přitažlivosti stejného ke stejnému) s myšlenkami stejného 
rázu a takto obohacena se pomalu vrací ke svému majiteli.

Samozřejmě také existuje sféra ctnosti a kvalit Nanebevzetých 
Mistrů. Tam  panuji tzv. „Aspekty Božího Vědomí“, jichž je nespočet např. 
Láska, Moudrost... Když  nějaká bytost miluje  Universální Láskou,  okamžitě 
se dostává do sféry Lásky a napojuje se tak na Boží Vědomí Lásky celého 
Universa.

Nebo – jestliže individum hledá Moudrost, ponoří se do vibračních 
vln Božího Vědomí Moudrosti a je jimi automaticky prostoupen. Individuum se 
tedy spojí ve svých myšlenkách a pocitech  se všemi ostatními individui na 
planetě, kteří produkují stejný typ vibrací, tedy myšlenek a pocitů.

Toto vše je výsledek svobodné vůle člověka, každého z vás a jedině 
tato vůle určuje, zda člověk - vy, v souladu se svými vibracemi neboli 
myšlenkami a pocity STOUPÁTE ČI PADÁTE.

Přítomnost Boží musí a  má být zapojena do veškerých životních 
procesů, jak osobních každého jednotlivce, tak národnostních  skupin. Toto 
ovšem  není  běžně zvykem u dnešního člověka. Proto se vyžaduje zásadně od 
uvědomělých duchovních žáků vyzývání a napojováni se na vlastní  Boží 
Přítomnost včetně apelů na Přítomnost  Boží celého lidstva, aby  tak bylo 
možno realizovat znovu  napojení  člověka  na  Boha  a  tak  se splnil důvod 



jejich existence.
Proč všem Přítomnost Boží připadá tak ideální a tak nedostižná a 

proč vlastní Boží Přítomnost má tolik těžkostí, aby se sama prosadila?
Protože již před mnoha staletími se externí vědomí prohlásilo za 

nezávislé od veškerých rad, zkušeností a láskyplné opory Boží Přitomnosti, 
čímž způsobilo obrovskou propast mezi těmito  dvěma dříve spojenými 
elementy, v každé sféře individuálního vyvoje je opakovaní a praxe jedinou 
zárukou dobrých výsledků a vůbec vývoje  veškerých schopností a vlastností 
každého individua.

A proto se cvičte v adoraci vaši Boží Přítomnosti ve vás Již Teď a 
čekejte, až se vám ozve: Čimž bude dosaženo znovunapojení dvou jednou 
člověkem již rozdělených částic a vaše Boží Přítomnost ve vás - její přirozený to 
příbytek - započne své rozšiřování a vývoj Nebeské Říše ve vás, přes vás a 
kolem vás.

Jistě vám není neznámé, že v tomto světě forem každé individuum 
přináší sebou svoji personalitu (svoji osobnost či osobitost), svoje vlastnosti, 
svoji auru, svoji atmosféru a tvoří ve svém prostoru, kde žije, svůj svět, ve 
kterém vyvíjí dále svoje externí  vědomí. Tím stejným způsobem pracuje také 
vaše Boží Přítomnost, pakliže je vámi znovu nastoleno spojení a je pozvána 
takto ke spolupráci a je jí dána takto příležitost k rozvinutí se. 

Poznámka: Melodie uznaná jako hymna Bratrstva na Krétě je 
„Kupředu Bojovnici v Kristu“ („Avante, Combatentes em Cristo“).

Činnost a zaměřeni našich Archandělů

Rozepsáno Archandělem Rafaelem

1. ADORACE  (Archanděl Samuel, Třetí Plamen,  růžová barva, 
Chohan Mistryně Rowena)

Dovoluji si vám představit mého ctěného bratra Samuela, 
Archanděla Adorace.

Jeho vyzařování zasahuje všechny Boží Vyslance, Anděly, všechny 
Dévy, a všechny síly, které existují pro dobro lidstva a planety. Když přijde 
hodina naší činnosti, všichni Andělé a příslušníci  Plamene Adorace společně 
začnou vyzařovat Růžové záření.  Archanděl Samuel, jejich velitel, nasměruje 
celé toto vyzařování na  Boha Otce-Matku a  jeho Světelné Bytosti a všechna 
tato energie se  spojí s veškerou již Nanebevzetou energií asistence a funkční 
spirituality.  Takto je celé vyzařování obohaceno a je nadále jejím velitelem 
Archandělem Samuelem řízeno nazpět do fyzického plánu, proudí do míst, 
odkud byla modlitbami žádána.

2. APELY (Archanděl  Ezekiel, Sedmý  Plamen, fialová 
barva,Chohan Mistr Saint Germain)

Můj ctěný bratr Ezekiel reprezentuje Moc a Sílu Apelu a rituálu ve 
spolupráci s Mistrem Saint Germainem.

Když z vašich srdcí vystupují apely, modlitby, adorace až  k 
andělským legiím, tyto energie se vracejí obohaceny požehnáním pro všechny, 
kteří je pravě' vyslali. Na tomto procesu spolupracují  svým vyzařováním 
andělé Fialového Ohně pod vedením Archanděla  Ezekiela, podporujíc  jejich 
intenzitu  a důraz,  čímž prodlužují jejich dopad a jejich světelnost.

3.  ODEVZDÁNÍ SE  (Archanděl Rafael, Pátý Plamen,  barva 
zelená, Chohan Mistr Hilarion)



Mojím vyzařováním (Archanděl Rafael) operuji za použití Zeleného 
Plamene odevzdání se a odříkání ku pomoci jakémukoliv individuu, Anděli či 
Dévovi či celým skupinám, které se tomuto směru věnují. Nabízim vám tuto 
vizualizaci.

Představte si silné světlo vycházející z obrovského Srdce Universa, 
které oživuje (znamená Život) každé z vašich čtyř těl.  Oddejte se  plně a  s 
odříkáním všeho ostatního,  při plném vědomí, pod klidem tohoto Světla 
tomuto utvrzování, že:

- Váš Duch, vaše Tělo je schopno přijmout Boží myšlenku od 
svého Stvořitele.

- Vaše City jsou schopny vyjadřovat pouze dobrotu a harmonii.
- Vaše Éterické tělo je souhrn čistoty a záře.
- Vaše Fyzické tělo zobrazuje pouze zdraví, sílu a mládí.
- Vaše Oči od tohoto okamžiku pod vlivem svého Boha Stvořitele 

vidí pouze dokonalost a přijmou jakoukoliv příležitost a možnost žehnat 
životu.

- Vaše Uši slyší pouze vnitřní harmonii, hlas Mistra, a prosbu o 
pomoc svého bližního.

- Vaše Rty vyslovují pouze slova plná Naděje, Víry a Důvěry ve 
vědomí člověka.

- Vaše Ruce jsou používány k léčbě.
- Vaše Nohy kráčejí pouze po cestě určené Bohem, který je 

tvůrcem všeho.
- Vaše Srdce je číše naplněná Svatým Ohněm a celá vaše bytost se 

věnuje v odříkání službě Bohu.

Toto je moje služba životu.

4. OSVÍCENÍ  (Archanděl Jofiel, Druhý Plamen, zlatá barva, 
Chohan původně Mistr Kuthumi, nyní Mistr Lanto)

Archanděl Jofiel, archanděl Osvícení, tato mocná Bytost, která je 
učitelem všech Andělů, se představuje v momentě,  kdy vlastní Mistr či Mentor 
dostal napojení na Externí Vědomí mluveným slovem a řídí tak motivaci a 
smysl individuální služby osvíceného člověka.

5. VISITACE (Archanděl Gabriel, Čtvrtý Plamen, bílá barva, 
Chohan Mistr Serapis Bey)

Ctěný Archanděl Gabriel, kterého znáte coby posla a 
„zvěstovatele“, se představuje v momentě Vizitace neboli v momentě, kdy 
zvedáte svoji číši (Gral, Externí vědomí) - gesto, kterým  vyjadřujete návrat k 
Bohu a touhu po naplnění se vaší Existence a všichni Archandělé, Mistři a 
velké Boží Bytosti se shromáždí, aby odpověděli na vaše zvolání.

Tak jako to učinil s Marií, tak také ve vašem vědomí řídí váš 
Neposkvrněný Plán vašeho vlastního Božství, které se musí konkretizovat.

6. OCHRANA  (Archanděl Michael, První Plamen,  modrá barva, 
Chohan Mistr El Morya)

Nyní  přišel  na  řadu  Lord  Michael, Archanděl Ochrany a strážce 
všech Andělů  a lidí.  Prostřednictvím mocného  Modrého Plamene 
spolupracuje  v  úzkém  spojeni  s  Mistrem  El Moryem na ochraně vaši Svaté 
Bytosti Kristovy.



7. SLUŽBA  (Archanděl Uriel, Šestý  Plamen, barva rubínu  a 
zlata, Chohan původně Mistr Ježíš, nyní Mistryně Nada)

Všichni Andělé  a Bytosti, kteří  slouží v tomto  Chrámu Slunce 
pod  vedením  Archanděla  Uriela,   byli  zasvěceni  Jim a Mistryni  Nadou. 
Pohybují  se  směrem  sever-jih,  východ-západ a přinášejí lidstvu 
požehnanou moc služby. Tak  jako Ježíš, Marie a Nada cítí a používají tyto 
Požehnané Služby, tak také vy jednoho dne pocítíte, jak tyto Bytosti 
shromáždi vaše energie, vaše Světlo při vašich modlitbách, přenášejíc je tam, 
kde je jich třeba, kde chybí pomoc a opora.

Příspěvek Archanděla Rafaela.

Mocny  Elohin Vista  (Elohin Pátého  Plamene, známý  pod 
Jménem Cyclopy nebo Cyclopeya)

Velký Elohim Vista je "Boží Oko, které všechno vidí" pro tuto 
planetu a současné také  Elohimem koncentrace a odevzdání se, léčby  a 
hudby.  Společně se  svým Božím  Doplňkem Crystal, Elohim Vista  se  ze 
všech  sil  snaží  užitím  hudby naplnit  fyzická, mentální,  emocionální  a 
éterická  těla  lidstva  harmonii,  bez přerušeni ji udržovat tak, aby se tímto 
umocněné  síly lidi mohly zapojit do zvyšování harmonie "Hudby sfér".

Aby této úrovně bylo  dosaženo, je třeba nutná schopnost 
koncentrace. Mocný Elohim Vista  poskytne svoji pomoc, kdykoliv se na  něho 
ve  formě apelu  obrátíte. Tak,  jak již  samo Její jméno vyjadřuje. Milovaná 
Crystal, rozlévá svoji crystalinovou esenci do mozku a duše,  do éterických těl 
a také do  fyzického těla, aby je omyla  a   očistila  ode  všech   špatných 
negativních  představ, nahromaděných lží a špatných názorů všech lidi.

Elohim Vista říká:
Já  jsem Vista, mnoho  let  známý  pod  jménem  Cyclope, 

vševidoucí oko našeho Nesmrtelného Otce. Jsem Elohim hudby a mnoha 
jiných činností. Jsem Elohim koncentrace  a odevzdání se. Co byste dokázali 
na této  Zemi ve  vašem denním  životě bez  koncentrace? Všude je ji třeba, 
počínajíc tou nejjednodušší knihou kuchařských receptů a konče dílem 
velkého umělce.

Kde  chybí  koncentrace,  tam  existuje pouze průměrnost a cílové 
látky se  dotkneme jenom  zlehka, povrchně.  Kdokoliv si přeje   vyniknout 
nad   masy  a   rozvinout  mistrovsky   některé z vyjádřeni života, ten se musí 
rozhodnout a odvážit se dosáhnout stupně  dokonalosti.  Energie  věnovaná 
koncentraci  urči posléze šířku a schopnosti vašeho mistrovství.

Potom,  co jsme my, vybraní Elohimové,  pozorovali krásu a 
dokonalost Božího  projektu pro tuto planetu,  co myslíte, že se od nás  dále 
očekávalo? Jediné a  pouze koncentrace! Magnetizovali jsme energii  a 
koncentrovali jsme  ji kolem příslušných  paprsků, které  již  byly  připraveny 
za  tímto  účelem - formace (tvorby) planety. 

Vzápětí  byla   nutná  naše  koncentrace   na  světelnou substanci, 
aby se  planetě dodala  síla a  schopnost udržet  moře a kontinenty ve 
správných tvarech.  Kdybychom prošli těmito stupni tvořeni  a  potom 
bychom nechtěli  dál  pokračovat v našem úkolu koncentrace  až  do momentu 
rotace  planety  kolem své  osy, co myslíte, že by se v tomto případě stalo?

Země  by  nikdy   nemohla  existovat!  Zákon,  absolutní vědecký 
zákon,  určuje,  že  všechno,  co  započnete, také můžete ukončit,  pakliže 



Vaše  činnost  je  v  souladu  a  Božím plánem dokonalosti,  at  je  to   léčení, 
nějaká  materiální  představa, finanční svoboda  (zabezpečenost), věcné mládí, 
či obnova některé části vašeho těla. Toto všechno  se může realizovat, musí se 
ovšem udržovat vytrvalost, koncentrace ve kvalifikaci  energie s moji bytostí, 
neboť toto je ta nejhlavnější  část mého záření. A to vše pokud chcete mít 
pozitivní výsledek!

Nevytrvalost  a  pochybnosti  jsou  překážky pozitivních výsledků 
precipitace  (tvorba, materializace). Viděli  jsme stovky a stovky  mužů  a  žen 
ukončit  předčasné  své snažení dříve, než dosáhli  vytouženého výsledku, 
pravě proto,  že neměli vytrvalost a disciplinu ve své koncentraci a  apelech! 
Často se jednalo třeba jen o hodinu koncentrace navíc. A  takový je proces ve 
všem, at se jedná o cokoliv.

Proto  vás  prosím,  vyberte   si  model,  který  chcete realizovat  a 
nenechte  se  odradit  ničím,  dokud se tento model nematerializuje! Vytrvejte, 
vytrvejte,  vytrvejte! Koncentrujte se na něj, až se stane reálným.

Koncentrace  a  odevzdání  se  nějakému  úkolu  jsou dvě činnosti 
o  stejné důležitosti. Pokud chcete  něčeho dosáhnout, je nutná  nejen vaše 
koncentrace, ale  i odevzdáni  se ve formě vaší životní energie.  Je tedy 
neodmyslitelná  veškerá vaše koncentrace a energie  k  realizaci  toho,  co  si 
přejete,  ve  světě  forem podporovaná vaši  důsledností a vytrvalosti. Vaše 
touha, či přáni zvítězit  nad  všemi  možnými   i  finančními  problémy  nebo 
nad manifestací ostatní fyzické chudoby, vám nikdy nesmí připadat jako 
egoismus, neboť energie z nahromaděného mementa vašeho mistrovství se k 
vám navrátí jako dar obohacující nejen váš život, ale i celou lidskou rasu!

Jelikož já jsem Elohim hudby a jsem považován za velkého 
hudebníka,  je mou  povinností a  mým velkým  potěšením se  starat o to, aby 
zvuk v kosmu a symfonie celého planetárního systému byla příjemná sluchu 
našeho Boha-Otce a aby  byla v absolutní harmonii s hudební  symfonií  všech 
ostatních  planetárních  systémů této galaxie.

Je také  mým úkolem udržovat  tuto Zemi a  její vývojové říše  ve 
speciální  substanci   (izolaci),  přes  kterou  nemohou proniknout do  vesmíru 
disonančni zvuky  této planety beze  Světla, které by rušily "Hudbu (harmonii) 
Sfér".

Vy,  kteří  se  chcete  podílet  na  vývoji  a nastolení Zlatého Věku 
na Zemi, chcete  se také snažit spolupracovat nějakou hudbou? Míním tímto 
hudbu vašich srdci! Není vždy nutné zasílat do "Hudby Sfér"  zvuky vyvolané 
strunami  hlasivek! Ale také  vše, co člověk myslí,  cítí a říká,  tvoří okolo něj 
auru osoby, příjemné vibrace,  mírové  harmonie  nebo  tvoří  auru 
disharmonie a tíhy, přesto, že není  vysloveno jediné slovo! Nebo-li, to  vše se 
cítí, když se vstoupí do kontaktu s jeho aurou.

Proto bychom si  přáli, co se týká hudby,  aby vaše duše (aura) 
zpívala  během vaši  denní  činnosti.  V oblastech Světla neexistuje  vyšší  či 
nižší  pozice,  pouze  existuje věčné Nyní. Nejkrásnější dar, který  oddaný a 
věrný žák může  věnovat Bohu, je realizace písně duše  v jeho auře a 
atmosféře.  Píseň takové čisté myšlenky stoupá do atmosféry  a píseň 
harmonického pocitu vyzařuje jako paprsky Slunce. A toto je  jedna z mých 
mnoha činností, které mé "Já jsem" vám skládá skromně k nohám.

Moje služba sahá také do oblasti léčby. Jistě souhlasíte se mnou, 
že vliv harmonie a  hudby je úzce spjat  s léčením všeho utrpení bez rozdílu, 
zda se jedná o depresi morální, sentimentálni či  mentální,  nebo  zda  se 
jedná  o  nedostatek  fyzického nebo éteriokého těla.



Tyto  typy léčby mohou se  realizovat stálým používáním apelů na 
nahromaděné  kosmické  momentum mé  bytosti, mého „Já jsem",  mého 
Božího Doplňku  Kristal,  Archanděla Rafaela, Matky Marie a  Mistra 
Hilariona. Apelujte na  mohutné působení a mocnost (potenci) 
nahromaděného "Mementa" Našich Léčivých Sil!

Každému  z  vás  je  určeno  být  Kristem  a  uvést ve skutečnost 
(realizovat) svou vlastni Boži Přítomnost "Já jsem".

Až  vás   nádherná  esence  milované   Kristal  prozáří, přijmete ji!
Až vás nádherná esence Ohně Odevzdání Archanděla Rafaela 

posvětí, přijmete ji!
Až   vás  milovaná   Matka  Marie   ozáří  svým   Svatým 

Milosrdenstvím, přijmete je!
Až  Mistr  Hilarion  promítne  do vašeho citového světa slova 

Pravdy, nabité jeho energií, přijmete je!
Přijmete naši pomoc, aby se tak váš Boží Plán realizoval v 

hudebním souladu, harmonii a míru.
Váš přítel Elohim Vista.

Šestý paprsek
Láska a mír

Rubínová červeň se zlatými špicemi

Ježíš - paprsek Míru
Šestý  Paprsek zahrnuje  tyto činnosti: úplné  odevzdání, nezištná 

spolupráce, služba léčbě a míru.
Mistr Ježíš  byl Chohan tohoto Plamene  až do roku 1954, kdy 

spolu  s  Mistrem  Kuthumi  byl  povýšen  do pozice Světového Instruktora.
Současným  Chohanem  Šestého  Plamene  je Mistryně Nada. 

Mistryně  Nada  ukončila  svoji  Ascensao  roku  700 před Kristem, užitím 
Růžového Záření  Boži Lásky,  čímž vzniklo  obrovské silné "Momentům".  Je 
také  jednou  z  apoštolkyň  Bohyně  a Boha Meru, jejichž "Chrám Osvícení" se 
nachází v Jižní Americe.

Svatému  úkolu křesťanské  dispenzace (období posledních 2000 
let)   poskytla   své   neocenitelné   služby.  Její  Láska a spolupráce proudí 
nyní Šestým Plamenem k požehnání lidstva.

"Templo Rubi" - rubínový chrám léčby
Obrovský  a  majestátní  "Templo  Rubi"  je  lokalizován uvnitř 

šesté sféry.  Již od  vzniku Země  z něho  vyzařují léčivé paprsky.  Celý  chrám 
oplývá  delikátním  růžovým oparem, vzácnou esencí, která  obsahuje 
neuvěřitelný mír,  nepostižitelný lidskému chápání, který neustále proudí 
vertikálně do zemské aury, do myslí a srdcí synů a dcer této planety.

Andělé,  kteří  slouží  v tomto  chrámě, užívají roucha růžové 
barvy  od  té  nejdelikátnější  a  nejjasnější  až  po  tu nejsilnější růžovou.

Na  konstrukci  tohoto  chrámu  se  podílel  také Elohim 
Cassyopeja, aby tak bylo do  něj zahrnuto "Momentům" odevzdání se, naděje a 
modliteb lidstva. Zde jsou  totiž vyslyšeny, užitím Boží alchymie, všechny 
prosby a modlitby  dětí Země. Andělské  bytosti zde zachycují  tyto modlitby a 
vedou je dále  do nebeských výšek, protože málokdy  je síla těchto modliteb 
dostatečná, aby ony samy vzlétly nad atmosféru Země.

V tomto  chrámě obětavá Marie,  matka Ježíšova, vykonává jednu 



ze svých  mnoha služeb   ve prospěch  lidstva, ruku  v ruce s Mistryni  Nadou. 
Celý  chrám  jakoby  vydechoval růžový parfém. Představíte-1i si, že tento 
chrám existuje již od prvních lidských inkarnací,  jisté si  také  budete  moci 
představit,  jak obrovské Momentum vlastní!

Podle lidských měřítek je tento chrám obrovský. V centru atria, 
krytého  kupolí, se nachází  oltář Plamene, v  jehož centru odpočívá  obrovská 
růžová  perla.  Její  nitro  je prozářeno Jeho delikátní růžovou září.

Oltář  je oddělen  zlatem  tepanou  stěnou  od  hlavni katedrály, 
kde můžete kdykoliv zahlédnout v růžovém oparu Mistryni Marii,  Mistryni 
Nadu či  jiného  z  Nanebevzetých  Mistrů,  jak přijímají zprávy,  předávané 
anděly. Tyto  andělské bytosti proudí neustále  chrámem, přenášejíc  ve svých 
delikátních rukou růžovou substanci a v rytmických intervalech ji vysílají 
směrem k Zemi.

Celý   chrám světelně   pulsuje  jako   obrovský  rubín prozářený 
Sluncem,  jehož  paprsky  promývaji  okolní  atmosféru, podobajíc se 
nádherné auroře.  Celé toto vyzařování je doprovázeno symfonií kosmických 
tónů, které  se nacházejí v inspiračně předané písni "Dokonalý den“. 

Když  první  Manu  se  svojí  Rasou  doprovázený  Lordem 
Michaelem, přišli  na Zemi a  vznesli modlitbu díku ke svému Otci
- Stvořiteli, utvořil se přitom nad nimi oblak nahromaděné energie delikátní 
růžové barvy, který plul směrem k nebesům.

Toto  první  malé  ''Momentum“  růžové energie obsahovalo sladký 
a  čirý chvalozpěv nevinných,  který vystoupili až  do šesté sféry,  utvořil tam 
jádro Plamene  Lásky  a  Míru a  stal se  tak energetickým  základem  později 
vyzvednutého  Rubínového  Chrámu
- "Temple Rubi".

Nanebevzetý Mistr Ježíš říká:
Milovaní synové a dcery  Boží, přináším vám moje vítězné 

Nanebevzetí!  To všechno,  co jsem  Já ve  fyzickém těle, podobném tomu , 
které užíváte, vykonal  a dosáhl, nebyl zázrak! Podobný cíl je určen pro 
každého z vás, pro každou bytost na této planetě.

Moje úsilí  předvést lidskému zraku  Kristovu Dokonalost
- má být příkladem  každému synovi a dceři této  planety a zároveň pobídkou 
ke snaze dosáhnout stejného výsledku, jako byl můj! Jedna z velkých chyb, 
které nechali uhádnout  křesťanskou dispensaci do bahna,  byla -  uznat jen 
Mě, pouze  Mě, právo  být Synem  Božím, zatímco ostatní Boží děti jsou 
zavrhovány. Potom, co jsme konečně dosáhli  období Osvícení,  bylo  možno 
tento špatný  názor změnit (objasnit) a tak napravit neplodné a sšatné lidské 
myšlení.

A  tak energickou  a  rozhodnou  silou se  mohla otevřít brána 
duchovní  cesty  lidstva  a  mohlo  se rozšířit poznání, že realizace Kristovy 
Přítomnosti nebyla umožněna  jen a pouze  mojí skromné bytosti, ale také 
všem ostatním.

Už dávno před mým vstupem do  poslední inkarnace, mnoho 
jiných bytosti již dosáhlo  úplného Mistrovství realizace Kristovy Přítomnosti. 
Tito  naši  Bratři  svoji  schopnosti zvýšit vibraci svých  nižších  těl  dosáhli 
Vítězství  -  Ascensao. V křesťanské dispenzaci jsem měl  jedinečnou 
příležitost manifestovat Ascensao, jaká se uskutečňuje každé jaro přirozenou 
cestou bez námahy v Říši přírody.

Mým úkolem  bylo přinést do  zemské substance Přítomnost Boží, 
která mě  stvořila, rozvinout  ji uvnitř  člověka (ve  Mně) a ukončit  tak 



vývojový  cyklus Bůh   -> člověk  -> člověk  + Boží přítomnost -> člověk + Boží 
přítomnost + Bůh.

Pro každého tvora Božího - ať je to anděl, déva, serafin nebo 
člověk -  existuje model  dokonalosti. Pro  člověka se tento model  jmenuje 
individualizace  Boží Přítomnosti  "Já jsem".  Boží model dokonalosti je 
formován z živoucího Světla a nesmrtelnost je zaručena sestoupením 
Trojplamene Života do srdce.

V  tomto  Plameni  je   zahrnuta  jak  inteligence,  tak i vědomí. 
Také  reprezentanti   menší  životní  kategorie  (např. květiny) máji svůj Boží 
model, který je udržován dévy.

Představíme si, že jeden z  nich má zajistit život jedné narcisky. 
Model je  utvořen v jeho myšlenkách a  citech ve vnitřní sféře   tzv.   primitivní 
substancí   Světla,   posílené  tlakem elementárního života a zakotvena v 
poupěti květu. Déva svým dechem a svoji  životní  esencí  uvede  rostlinné 
embryo  spolu s Božím modelem, který je přítomen v  poupěti, do propuknutí 
a manifestace dokonalé imitace  květiny (Božího plánu), čímž  se stane 
vyjádření tohoto modelu narcisky viditelným.

Vy všichni,  moji misionáři na  Zemi, byste Mě  poctili, kdybyste 
si prostudovali  a prodebatovali  tento přiklad  vývoje, který  jsem vám  právě 
podal.  Dojdete pak  zákonitě k závěru, že každý  narcis  či  jakýkoliv  jiný  keř 
nebo  strom,  co poslušně a přirozeně  sleduje   svůj  Boží  model  ve   své 
vývojové  říši (Přírodě), vlastně vykonává stejnou cestu  jakou i Já jsem 
vykonal v mém fyzickém těle, v mé vývojové  říši, a kterou také vy, stejně jako 
ostatní, budete muset realizovat!

Uvnitř  vaší Boží  Přítomnosti "Já  Jsem" vlastníte svůj Boží plán 
a váš vývojový model.  Byli jste stvořeni a  vysláni ze srdce svých Božích 
rodičů. Někteří  přišli z Kosmického Srdce Alfy a Omegy, druzí z Isis a Osiris, 
jiní od Apolla a Diany nebo možná od Krišna a Sofia. Mnozí z vás přišli od 
Helia a Vesty.

Vaše  individualizace  Boži  Přítomnosti  "Já Jsem" byla stvořena 
k   obrazu  a  podobnosti  vašich   Božích  rodičů.  Váš Trojplamen  vám byl 
dán z   Jejich Srdci  a kolem  tohoto Plamene vzniklo ze substance 
Kosmického Světla nádherné elektronické tělo. Později  část tohoto  Plamene 
se  promítla  do  vašeho  vnějšího fyzického  světa.  Přináší  si  tedy  každý  z 
vás aspekt, semínko Božství vašeho vlastního Boha, tak jako poupátko v 
našem předešlém případě obsahuje model narcisky.

Myslíte,  že  máte  menší   hodnotu  jak  poupátko  této květiny, 
které přináší  v sobě  kvalitu a  určení své bytosti? Či jste  horší, jak  list 
stromu,  jste něco  míň jako  malé kuřátko, které prorazí skořápku vejce a 
věrně sleduje model svých rodičů?

O,  to jistě  ne! Vy  jste mnohem  důležitější! Neboť vy vlastníte 
něco, co  není dáno  Říši přírody!  Vlastníte Svobodnou Vůli! Špatným  užitím 
této svobodné vůle  jste zavrhli Boha, který vás stvořil,  který žije ve  vašich 
srdcích a  tím jste nedovolili úplné rozvinutí vaší Boží Dokonalosti.

Čas  od času  různé bytosti  z vnitřních  sfér vám  byly zasílány 
přes  bránu fyzického zrození, aby  vám všem byla ukázána cesta Mistrovství 
a duchovního vývoje,  úplného rozvinutí květiny v "Kristu".

Jako  "druhý příchod  Krista" má  být chápáno  probuzení synů a 
dcer planety a  vítězná manifestace Božího plánu, vyvýšením svého vědomí - 
svojí Ascensao. Toto bylo také  mým úkolem a mojím posláním.  Proto jsem 
přišel na  Zemi, z  toho důvodu  bylo nutné projít  každou  zkušenost  života 



na  Zemi  až  do deformace mého fyzického  těla. Dopustil  jsem toto,  aby tak 
mohla byt dokázána nesmrtelnost a Božství Syna člověka.

Světelná přítomnost Ježíše Krista
Apel  začínající slovy  „Ve  jménu Nanebevzetého Ježíše Krista..." 

nese  s sebou tak  silnou vibraci, tak  silný náboj, že všechny  osoby, které 
ještě nepřísluší  k říši  Světla, jsou  jim přímo  smeteni.  Jestliže  cítíte,  že  se 
k vám blíží jakékoliv nebezpečí ve  formě čehokoliv, apelujte  okamžitě na vaší 
vlastní Přítomnost  Boží "Já Jsem“ a  přikažte tomuto  nebezpečí se ve jménu 
Ježíše Krista vzdálit! A to se také stane.

Jakákoliv manifestace, která nepřichází z oblastí Světla se 
dezintegruje (rozpadne)  před tímto  Svatým Jménem.  Sám Mistr říká: "O 
cokoliv požádáte v mém Jménu, vám bude dáno.“

Vše  se   realizuje :  vyléčení,   ochrana,  dokonalost - jestliže 
vizualizujete  zářící Přítomnost Ježíše  (nebo nějakého jiného Mistra ) a 
směřujete k němu svůj apel.

Vizualizovat, znamená  vašim duchovním zrakem  se snažit 
představit za vámi stojícího Nanebevzetého Ježíše Krista v zářícím bílém světlé 
a cítit, jak jeho  Světelná Esence prostupuje každou částicí vašeho těla.

Cvičte často tuto  vizualizaci a  nechtese  přesvědčit o skutečné 
existenci  této síly.  Můžete také touto vizualizací ozářit  jiné  osoby,  pokud 
jim  chcete nějakým způsobem pomoci. Ponoříte je do zářící Přítomnosti 
Ježíše Krista a budete přítomni uskutečnění se  vyléčení,  či  zdokonalení,  až 
světlo  rozptýlí temnotu.

Ascensionada Mestra Nada říká:
"Přináším vám záření  nejčistší Boží  Lásky, té  lásky, která 

prostoupí  všechny vaše city,  pronikne vaší duší,  rozpustí jakékoliv éterické 
nánosy a propůjčí energii celé struktuře vašeho fyzického těla.

Století  za  stoletím  jsem  byla  orientována, jak více a lépe 
ztělesňovat  Dobro.  Mnoho  a  mnoho  let před mou vlastni Ascensao jsem již 
pracovala pod orientací milované Charity (Boží Doplněk Archanděla Samuela), 
abych se naučila ovládat moje vlastní externí pocity, které se většinou snaží 
postavit do lepšího světla svou vlastní  osobnost a nedokáží  uznat ani pomoci 
k dokonalosti svému bližnímu.

Moje sestry a já jsme patřily ke skupině dcer Mezopotámského 
státu.   Moje   sestry   byly  výjimečně  nadané, uskutečňovaly krásné věci a 
sklízely také mnoho potlesku a chvály. Cítila jsem se ve srovnání s nimi velmi 
neschopná a k ničemu. V té době mi  nabídla milovaná Charita, jak  pod její 
orientaci zvětšit moc mé lásky a tak ještě zvětšit umělecké schopnosti mých 
sester.

Vracejíc  se do  těchto  časů,  tak vzdálených,  snad si pomyslíte, 
že to  nebylo tak těžké, pro takové  děvčátko jako jsem byla já, setrvat několik 
hodin v tichu a modlitbě, vyzařujíc k mým sestrám neosobní (univerzální) 
lásku.

Jejich  umělecké schopnosti  ve zpěvu,  přednesu a tanci rostly 
nad  běžné míry, dosahujíc tak  kvalit opravdových umělkyň. Nikdy se 
nedozvěděly, že jsem  to byla já,  která svými vibracemi a opravdovým úsilím 
jim umožnila  dosáhnout těchto výšin, které by byly  jinak  pro  ně 
nedostupné.  Naučila  jsem se ovládat závist a žárlivost,  které vznikají  z 



nejistoty  a ze  strachu. Zatím co jsem  viděla růst  krásu a  ladnost mých 
sester, stoupala  ve mně schopnost nezištně  a skromně sloužit,  a sílením této 
schopnosti jsem  se stala  nástrojem kosmického  zákona, sloužíc  a 
pomáhajíc lidstvu.

Poučila jsem  se také o  pravém významu mého  jména, což 
znamená  "Nic". Po  mnoho času  jsem se  věnovala práci  v různých 
spirituálních  řádech,  které  v  době  mé  existence  na Zemi již existovaly. 
Od   počátku   období   dispenzace   (rozšiřování) křesťanství,  která  se 
započala  velkou  manifestaci  Vítězství a Nanebevzetí   Ježíše   Krista,    mi 
byla   dána   příležitost spolupracovat se všemi křesťanskými řády.

Vždy a  všude, kde mi  to bylo umožněno,  jsem zakládala centra, 
jako  zdroje vyzařování lásky, na  ochranu různých oblastí (lidských 
seskupení) proti nedokonalosti a utlačování.

Proto mi  nebylo   zatěžko  přijmout  tuto  příležitost a 
zodpovědnost, být Chohanem šestého Paprsku. K indikaci na pozici Chohana 
Plamene  nerozhoduje  doba  od  dovršení  ascensao, nýbrž kondice  a 
schopnosti  navrženého.  Všechno,  co  kosmický  zákon vyžaduje, je 
dostatečné veliké momentům obsahující příslušnou kvalitu, či talent v 
kauzálním těle, dostatečné dynamickou sílu, znalosti dosahující úrovně 
posledního Chohana a schopnost řádné vykonávat služby spojené s touto 
pozici.

Možná, že budete toho názoru, že zatím, co někteří z nás 
vystupují, druzi sestupují, ale pro nás něco takového neexistuje. Chci tím říci, 
že mezi námi léta služby věnované lidstvu neznamenají ztracený čas.

Když byla nabídnuta příležitost Mistru Ježíši a Mistru Kuthumi 
zaujmout pozice Světových Instruktorů, oba bez reptání a s nadšením přijali 
tuto nabídku. Tehdy jsem požádala Kosmickou Radu, zda bych nemohla 
obdržet privilegium být Chohanem Šestého Paprsku,   dávajíc   k   dizpozici 
mé   zkušenosti   a znalosti o křestanství stejně jako můj velice úzký intimní 
vztah, který chovám k aktivitě Třetího Plamene (Plamen lásky) bratrstva 
Mistra Paula Veneziana a mé skromné oddané služby v zájmu rozšiřování 
pochopení a milosrdenství.

Tímto jsem vám dala krátké vysvětlení, proč jsem byla dosazena 
do pozice Chohana, o čemž jistě již víte. Čas od času jsou všichni Chohané 
vyměňováni a to tehdy, když k obsazení jejich pozic   jsou vyzváni   jiní, kteří 
dosáhli již   požadovaných schopností.

Archanděl Uriel - Archanděl služby
Archanděl Uriel slouží v Šestém Plameni a jeho služba spočívá ve 

spolupráci a ochraně vývoje této planety a jejího osazenstva (deset miliard 
bytostí), z nichž pouze 3 a půl inkarnují v nynějším čase.

Jeho šat je nádherný plášť v rubínové barvě a v jeho doprovodu se 
vždy nachází tisíce andělů. Jeho Boží doplněk je vám znám pod jménem Dona 
Gracia, což znamená milost, milosrdenství. Jeho Andělské Legie jsou 
nespočetné a jsou neustále přítomni ve vězeních, nemocnicích, v azylech  a v 
sirotčincích. Kde se vyskytuje jen jedna duše, potřebná jejich služeb, tam jsou 
také oni přítomni. Celou jejich činností prochází hlavní myšlenka a tou je 
poselství míru, neboť ten předchází léčbu jak duše tak těla, jakékoliv zlepšení 
osobní situace, neboť Mír je ten pravý vodič záření léčby.

Archanděl Uriel říká:
Já jsem Anděl služby,



Já jsem Anděl míru,
Já jsem Anděl milosrdenství,
Já jsem služebník našeho jediného Boha a jsem také stejným 

služebníkem pro každého z vás. Vždy, když je kýmkoliv apelováno na Boha, ať 
hlasem či jenom v myšlenkách, ve stejném okamžiku se objevím s hojností 
všemocné lásky, požehnání, léčebné síly, Víry a Boží Moci. To všechno 
prostoupí až k vám podle vaši schopnosti přijímat. Promlouvám k vašemu 
vědomí, vaším duším a vašemu tělu.

Ve jménu jediného nejmocnějšího Boha. Mír s     vámi!   Ať zavládne 
mír ve vašem vědomí, ať   zavládne mír ve vašich rozrušených myslích, ať 
zavládne mír ve vašich unavených tělech - ten Boží Mír, který všechno 
prostupuje a stojí mimo vnější chápání!  Nechte jim prostoupit hned teď 
každou  molekulu, každé místečko vaší bytosti, uvolněte všechno napětí a 
chápejte při tom, že jste ponořeni do Všemocné Přitoonosti Boži!

Uvědomte si,  že žijete,  pohybujete se, myslíte, pracujete, ale 
nikdy, ať jsou vaše Myšlenky či činnost jakákoliv, nikdy se  nebudete moci 
vzdálit  či oddělit od toho nejjistějšího místa a  to je srdce! Nic víc není od vás 
žádáno, než objevit tento nádherný láskyplný útulek

- Přítomnost Božíi ve vašem srdci!
Ze všech andělů, kteří se pohybuji kolem planety, jsou ti Lorda 

Michaela  a moji v největším počtu! Nám, služebníkům Božím, byla dána tato 
velká  příležitost  a  toto velké potěšení, moci ochraňovat na této planetě  syny 
a dcery  Boží,  kteří  svými myšlenkami a city upředli bolestné  zkušenosti a 
kteří nyní ve své velké beznaději prosí  a volají o pomoc Nejvyšší Moc, toužíc 
opět po svobodě! Naše legie andělů odpoví na modlitbu i toho nejmenšího a 
nejskromnějšího človíčka!

Říše Andělů  Služeb se prostírá ve stupnicích od Srdce 
Centrálního Slunce, prostupujíc všemi étery až do fyzického plánu. Naši 
andělé, skromní služebníci,  jsou poslové Toho Nejmocnějšího. Jsou inkarnací 
kvality či vlastnosti "Milosrdenství".

Můj Boží Doplněk v naší vnitřní říši je znám pod jménem Dona 
Gracia, nebo také "Madona Milosrdenství (milosti)", tak jako milovaná Marie 
momentálně reprezentuje Milosrdenství v říši lidí.

Existuje  Kosmický zákon,  nezměnitelný a  neobejitelný:
Oblasti  které  nutně  potřebují  pomoc,  musí  o ni samy apelovat 

(žádat). Kdyby toto nebyla neobejitelná pravda, my, kteří žijeme v lásce  a 
milosrdenství,  již  bychom dávno vyzvedli  lidstvo do oblasti Světla!

Tiši Ochránci (z oblasti  Dévů) velkých měst, jsou stále na svých 
místech - pozorovatelnách,  čekají na jakýkoliv  paprsek Světla,  vyslaný v 
modlitbě o  pomoc  a  toto SOS  je zasláno  do oblasti andělů naši sféry k 
jejich velitelům. Tito vyberou anděle vhodné pro  typ služby, o  kterou je 
žádáno,  urči charakteristiku záření, které má být odpovědí  na modlitbu a 
vyslaný anděl přenese toto záření do Plamene zakotveného v srdci apelujícího. 
V momentě, kdy  se  Plamen  v  srdci   a  záření  anděla  spojí,  odpověď  je 
magnetizována  vlastním  prosebnikem podle  stupně  jeho kapacity přijetí.

Upozorňuji vás  na toto: Jste  orientováni, aby jste  se stali 
Mistry.  Svoboda  přijde  tehdy,  až  vědomě  a v jakékoliv kondici se stanete 
Mistry a  budete dominovat situaci, užitím svého Trojplamene v srdci. Jiná 
trvalá svoboda neexistuje! Samozřejmě by bylo  mnohem jednodušší  mít v 
tomto životě  vždy po  boku osobu, která již s úspěchem prodělala tuto cestu a 
které by jste se mohli svěřit se svými  problémy a ona vám je  pomohla 



urychleně vyřešit. Ovšem,  kdo je   moudrý,  naučí  se  pravidla  života vlastní 
iniciativou, neboť by se mohlo stát, že v momentě nutnosti vyřešit těžkou 
situaci, váš instruktor nebude přítomen!

Není třeba ničeho jiného, než vyslat své myšlenky k Bohu a v tom 
samém okamžiku jsem po vašem boku.

Vzpomeňte si vždy a všude, že Uriel není vzdálen víc než váš apel! 
Neboť Já Jsem váš přítel! Já Jsem váš služebník! Já Jsem váš společník na 
cestě za Světlem.

Já Jsem Uriel. Posel Nejmocnějšího!



Tranauilitas. Velký Elohim Míru
Velký  Elohim  Míru  Tranquilitas  a  Jeho  Boží Doplněk Pacifica 

(Tranquilitas  = Klidný a  Pacifica = Mírová.)  jsou jedna z dvojic, které se 
podílely na stvořeni světa - Planety.

Tyto  Velké  Kosmické  Bytosti,  které  slouží  v Šestém Paprsku, 
rozvíjejí  a udržují již  po dlouhé věky  vlastnost Míru. Jejich nejhlubším 
přáním je podporovat každého  jedince i vlastní planetu, pakliže si lidé i 
celého srdce přeji - Žít v Míru. Odpoví na  každé volání  tím, že  ponoří 
žadatele  do svého záření Božího klidu  a  míru,  přinášejíc  tak  požehnání 
rodinám, společnostem, národnostním seskupením, prosté celému světu.
Klid a mír je jedna z nejdůležitějších vlastností, kterou  hlavně v  budoucnu 
bude  muset každý  člověk umět hromadit v sobě a svém okolí, aby se 
vyloučil jakýkoliv  neklid a rušení, které by  přicházelo z venku  či  zevnitř  ze 
srdce.  A  to je mistrovství.

Sedmý paprsek
Mistr Saint Germain
Éra Svobody – Fialový plamen
Nanebevzetý Mistr Saint Germain
Tato  nádherná  Bytost,  kterou  známe  pod  jménem  Saint 

Germain, realizovala svoji Ascensao roku 1684. Mnoho a mnohokrát přijal 
na sebe nové inkarnace a velmi se zasadil o to, aby podpořil v lidech na této 
planetě touhu po svobodě, neboť Jeho životní náplní a speciální vlastností je 
vyjadřovat a udržovat svobodu.

Proto  Mu  také  byla  svěřena  jako  Nanebevzetému  Mistrovi 
zodpovědnost v již započatém cyklu 2000 let - Éry Svobody. Tak jako   Ježíš 
Kristus  byl  pověřený  řízením  předešlého  cyklu  křesťanské  dispenzace, 
Nanebevzetý Mistr Saint Germain obdržel privilegium a zodpovědnost přinést 
v právě nastoleném cyklu svobodu každé bytosti, ať je to člověk, elementál 
nebo anděl.

Během tohoto cyklu přijde čas, kdy přestane existovat staroba, 
nemoc, chudoba či jakýkoliv jiný negativní jev a nebude existovat ani tak 
zvaná smrt.

Učení  předávané  "Mostem  ke  svobodě" obsahuje  orientaci  a 
indikaci  Nanebevzetých  Mistrů  k  dokonalému  pochopení  a  užití  Svatého 
Ohně, aby tak jeho použitím všichni dosáhli svobody ducha, svobody citů, 
svobody pro své fyzické tělo a osvobození se od negativních vzpomínek.

Dosažením totální purifikace a harmonizace svých čtyř nižších 
těl  a tím jejich vysvobozeni,  se  člověk dostává do kondice  Nanebevzetého 
Mistra  na  konci  své  inkarnace  a  tím  dosáhne  trvale  a  věčné  svobody. 
Veškeré  říše  Nanebevzetých  Nebeských  Bytostí  nabídly  Mistru  Saint 
Germainovi svou pomoc k realizaci tohoto obrovského díla a on sám přijme 
jakoukoliv spolupráci jakékoliv bytosti, která touží a hledá Světlo a Svobodu.

Již od dob své Ascensao, svého Nanebevzetí roku 1684, se Saint 
Germain  připravoval  na  pozici  Chohana  Sedmého  Plamene.  V  roce  1786 
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nastoupil  na místo Chohana Sedmého Paprsku,  střídajíc Mistryni  Bohyni 
Kuan Vin a od té doby až do l. května 1954 se věnoval intenzivně přípravě na 
úkoly a odpovědnosti Kosmického Direktora nastupujícího cyklu.

Tento požehnaný Mistr prosí pro důležitý nastupující kosmický 
Moment o vaše modlitby,  apely,  oddanou službu ode všech, kteří  chápou 
Jeho dílo a kteří tak, jako On touží sloužit Životu! Teď tedy přisel velký a 
vlastní Moment, kdy planeta obdrží Jeho dar - Svobodu!

Korunovace Mistra Saint Germaina
Každých 2 000 let Země vstupuje do kontaktu s novým zářením. 

Kosmické kolo vývoje potřebuje k jedné otočce 14 000 let. Každý Chohan, 
který je zvolen jako reprezentant nového záření, je korunován jako Kosmická 
Autorita,  aby  tak  pokračoval  vývoj  planety  a  jeho  lidu  během  tohoto 
vymezeného času. Šestý Paprsek, který byl řízen Mistrem Ježíšem, ukončil 
svůj  cyklus  1.1.1954.  Po  uběhnutí  tzv.  přechodného  času  asi  3  měsíců 
započalo oficiálně kosmické vyzařování Sedmého Paprsku.

1.1.1954 se konal v Shambale slavnostní ceremoniál předávání 
koruny,  cetru,  meče  a  pláště  odstupujícího  Chohana  Mistra  Ježíše 
nastujícímu Chohanovi Mistru Saint Germainovi.

Symbol Autority a pozice vládnoucího Chohana - koruna - byla 
přenesena na planetu na hlavě Archanděla Michaela, spolu s prvními lidmi, 
kteří  zde  inkarnovali.  Od  té  doby  je  používána  vždy  právě  vládnoucím 
Chohanem, každým po dobu 2000 let své působnosti.

Během slavnosti Mistr Ježíš osobně vložil do rukou Mistra Saint 
Germaina Cetr  moci  a  autority,  čímž Mu byla předána moc nad vývojem 
všech andělů, lidí a elementárních bytostí v nadcházející éře.

Maha Chohan předal  symbolický Meč,  který reprezentuje moc 
Ducha  Svatého.  První  gesto  Mistra  Saint  Germaina  -  vyzvedl  korunu  - 
symbol  nastupujícího  Chohana  a  posadil  ho  na  hlavu  svého  Božského 
Doplňku - Bohyni Spravedlnosti a Příležitosti - Milované Portii.

Všichni členové Hierarchie postupně přistupovali a s pohnutím 
skládali přísahu oddanosti před novým králem Saint Germainem, předávajíc 
mu požehnání a gratulace do počátku nové éry. Andělé a Elementární bytosti 
následovaly Jejich příkladu, přičemž všichni přítomní vyzařovali harmonii a 
lásku do Říše lidi a těch, kteří si byli vědomi této Velké kosmické Události.

Činnost a služby Sedmého Plamene
Úkolem Sedmého Paprsku   je orientovat lidstvo, jak dosáhnout 

užitím Fialového Zářeni Svobody, jak transmutovat své chyby a jak nastoupit 
nový způsob života obnovený očištěním a plný štěstí.  Fialové Záření je  se 
svojí ohromnou transmutační mocí a schopností Božím Nástrojem.

Vývoj planety a jejího lidu jsou již  zakotveny ve vědomí lidí  a 
mocnost apelů uvádí spirituální schopnosti k vzestupu duchovního života na 
planetě. Co je pravým původcem Svobody? Je jim Bůh. Spirituální zárodek v 
každé osobě přináší s sebou pojem či porozumění, že Svoboda a spirituální 
odevzdání se - se pojí  v jedno.  Boží Mantra života je vzestup, rozvinutí  a 
dokonalost.  Tyto  kvality  potřebují  nutně  svobodu,  aby  se  mohly 
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manifestovat. Bez svobody nemůže existovat vzestup ani rozvoj.
Svoboda a Bůh činnosti.
Je  spravedlivé  a  je  pravidlem  Božího  Plánu,  že  každá 

manifestace  života  má  vlastnit  svobodu,  aby  tak  mohla  dojít  ke  svému 
vyjádření. Toto neplatí   jen pro lidské bytosti, ale i jakéhokoliv živého tvora, 
zvířata, elementární bytosti i Anděle.

Sedmý  Paprsek  nepřináší  jen  transformaci  špatně  užité  Boží 
energie,  ale  i  novou životní  organizaci,  kterou jednoho dne budou muset 
všichni  realizovat.  Zde rozvíjí  svoji  činnost  Boží  doplněk Mistra -  Bohyně 
Portia, která v oblasti spravedlnosti a nových příležitostí nabízí pomoc všem 
bytostem, které touží po svobodě, aby tak mohly v sobě zakotvit a rozvinout 
Království Boží a to zde na Zemi.

Fialový Oheň milosrdenství je Božím Nástrojem, Jehož
pomocí  se  konkretizuje  tato  situace  a  tyto  podmínky.  Proto  Mistr  Saint 
Germain vás naléhavě prosí a žádá dynamickým způsobem používat Fialový 
Oheň, abyste nejprve dosáhli svého osvobození a pokračovali pak s aplikací 
Svatého Ohně pro dobro veškerého života na Zemi.

Co se týče teorie, mnoho knih bylo již napsáno, ovšem nutnost a 
požadavek  tohoto  času  je  následujíc.  Předávejte  všude  co  nejjednodušší 
orientaci, jak individnální, tak kolektivní o použití Fialového Ohně. aby se 
tak  energie  lidí  mohla  spolit  s  energií  Velkého  Bílého  Bratrstva  v  tedno 
společné snažení a ke společné práci.

Mistr Saint Germain říká :
Myslete  na  každého  z  nás,  kteří  jsme  každý  zvlášť  dosáhli 

svobody a vítězství! Století za stoletím jsme vyhledávali útulek v jeskyních, 
na opuštěných místech či jinde, kde bychom se mohli ukrýt, protože našim 
cílem bylo společně s několika jinými bytostmi se spojit  s  Nanebevzetými 
Oblastní Světla. Našim velkým přáním bylo obdržet jejich orientaci a moci 
uskutečnit v praxi aplikaci Plamenů a Záření za použiti apelů!

Neexistoval nikdo, kdo by nám mohl říci, zda jsme na správné 
cestě!  Neměli  jsme  žádného  jiného  vůdce  než  Oheň  v  našich  srdcích! 
Kdybychom dovolili, aby strach a negativní dojmy nás ovládli, pak bychom 
ještě dnes žili mezi vámi! Uvědomte si to!

Říkám vám proto s celou otevřeností: jestliže chcete mít pozitivní 
výsledky, musíte být rozhodnuti, mít důvěru v     sebe, a ve vaší Tajné Komnatě   
se  musíte  sami  rozhodnout,  zda  budete  či  nebudete  spolupracovat  s 
Nanebevzetými!  Jestliže váháte ve vaší seberealizaci   nyní,  budete muset 
čekat na jinou příští příležitost!

Musíte zvážit vše, co jsme vám předali, co se týče zákona pravdy, 
harmonie, čistoty, moudrosti a lásky. Pakliže jste se již rozhodli, setrvávejte 
neoblomní  ve  své  pouti  a  pohybujte  se  neodkladně  směrem  za  Světlem 
Svobody!

Jedinečná a největší příležitost v životě je užívat Plamen Svobody 
a bez výkyvů udržovat harmonii, spočívajíc přitom neustále v centru svého 
vlastního Trojplamene.
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Boží alchymie Fialového Ohně je opravdu věda, tak jako každá 
jiná, vyplývající z výzkumů elektroniky ve vašem externím světě. Neexistuje 
tu nic, co by záleželo na náhodě. Žijete v éře výzkumů a nacházíte se v tom 
samém  bodě  jako  já,  během  své  poslední  inkarnace  před  mojím 
Nanebevzetím,  když  jsem  zkoušel  různé  kombinace  myšlenek,  pocitů  a 
vyslovovaných apelů.

Momentálně  se  nacházíte  v  období  přerodu  vašeho  osobního 
života  a  světa  kolem  vás  a  během  několika  málo  let  celé  planety!  Tato 
podobná   období   transformace   vzbuzují pocity neklidu v mentálních a 
emocionálních tělech lidí a konečně také provokují vznik pocitů strachu a 
hrůzy.

V budoucích světových transformacích budete prožívat podivné 
dny a spousta lidí upadne do nouze a těžkých zkoušek. Všichni   tito lidé 
budou nutně   potřebovat vaše   apely na transmutačni silu Fialového Ohně!

Neomezujte   vaši Boží   Přítomnost "Já   Jsem"! Moji milování, 
přenechte vše vaší vítězné Přítomnosti Boží a uznejte opět její neomezenou 
moc, dobrou vůli působit, jak ve vás, tak přes vás v jakýkoliv moment tak, 
jak  tomu bylo,  když  jste  byli  stvořeni.  Vy  sami  osobně  se  nemůžete  ani 
pokusit, přivést znovu do primárního stavu čistoty lidskou rasu! Představte 
si 3,5 miliardy bytostí v konstantních inkarnacích - ale vaše Boží Přítomnost 
tuto moc má! Zatímco ostatní 6,5 miliardy čekají na novou inkarnaci!

Vaše  Přítomnost  Boží  nebo  moje  v  žádném  případě  nejsou 
omezené! Boží Přítomnost je všemocná a má schopnost okamžitě vyzařovat 
miliony paprsků světla, řídíc je na jakoukoliv situaci, na jakékoliv místo a 
jakoukoliv bytost.

Jsme na počátku nové éry, jejímž Chohanem z dobroty a Lásky 
Boží jsem se stal Já sám. Chci stát po vašem boku, při vaší duchovní práci, 
což se se vší úctou a respektem k našemu Otci bude manifestovat během již 
započatého cyklu 2000 let.

Jedním z hlavních úkolů a náplní Sedmého Plamene je znovu 
spojit Anděle, lidstvo a Elementy, aby ruku v ruce opět kráčely vědomě po 
cestě  vývoje.  Společně  budou  sloužit  a  společně  vybudují  tady  na  Zemi 
Království Boží. Budou skládat díky a lásku svému Stvořiteli při nádherných 
ceremoniích, jejichž krásu dnes nemůžete ani tušit.

Chci  vám  osobně  poděkovat  za  vaši  spontánní  a  úplnou 
oddanost myšlence  Svobody. Chci vám poděkovat za spolupráci a za vaše 
síly při udržování vlajky Svobody v tolika inkarnacích, v tolika epochách, kdy 
jsme  byli  současníky,  a  i  nyní,  kdy  otvíráme  bránu  do  Nového  Dne. 
Vzpomenu si na každého z vás, kteří jste v nějakém svém období stáli po 
mém boku a těmito svými zásluhami budete mít právo na členství v mém 
spirituálním Bratrství, které bude existovat na věčnost!

Ještě existuje mnoho věcí,  které bych vám rád řekl,  mnohé z 
nich  se  týkají  každého  z  vás.  Upředeny  v  mém  srdci  existují  osobní 
vzpomínky, které jsou mi velmi drahé, svazky, které spojují Nebe a Zemi.

Vaše spirituální závazky vás ještě nutí  ke spojení se Zemí, vy 
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"Osvobození  v  Bohu",  kteří  jste  se  vzdali  Požehnání  Božích,  abyste  se 
zdržovali,  třebaže  na  krátký  čas  života,  v  temnotách.    Je  opravdu 
nádherné,  co    vše  můžeme  společně  dosáhnout,  a  přes  vás  dokonce  i 
osvobodit zbytek lidstva!

Chovám  v  sobě  velkou  naději  a  důvěru,  že  se  také  těšíte  z 
příchodu  Sedmého  Plamene,  který  vám  přináší  štěstí  v  záření  a  kráse 
Království Božího. Ať vám Bůh Otec, náš Stvořitel, žehná ve vaší práci!

Archanděl Ezekiel
Archanděl  Ezekiel  byl  pověřen vedením Fialového Ohně,  ohně 

apelů  a  transformace.  Jistě  víte,  ře  Boží  doplněk  Archanděla  Ezekiela  je 
svatá Ametysta. 

Jestliže vyslovíte apel na ně pro očistu Fialovým Ohněm pro vaše 
těla  i  váš  svět,  okamžitě  se  dostaví  andělé  Fialového  Ohně  a  bez  otálení 
započnou svou práci  jako odpovědí na váš apel.  Nádherný éterický chrám 
Archanděla Ezekiela a svaté Ametysty se nachází nad ostrovem Kuba.

Archanděl Ezekiel říká:
"Moje  práce  spočívá  v  kontrole  sil  apelů.  Sloužím  Sedmému 

plameni.  Pro  dlouhý  vývojový  proces  jedné  bytosti,  Kosmický  zákon  určil 
časový  prostor  14 000.  Sadoému  Plameni.  Pro  dlouhý  vývojový  proces 
Kosmický zákon určil časový prostor 14 000 let. V každé periodě 2000 let se 
uvádí  do  činnosti  nová  centra  v  nervovém  systému  v  těle  a  tím  i  nová 
spirituální centra.

Po úplném otočení Kosmického kola na konci vývojového cyklu 
14 000 let každá jednotlivá bytost by měla docílit Mistrovství, tak jako před 
vámi to učinili všichni Nanebevzetí Mistři. To znamená, každá bytost by měla 
být  Mistr  v  akumulaci,  v  kvalifikaci  a  rozšiřování  Boží  energie,  má  být 
schopna vytvořit a udržet vše, co srdce a mysl si přeje.

V každé periodě do 2 000 let nastupuje jeden mocný Archanděl a 
jeden mocný Chohan na vedoucí místa, aby tak společně vedli lidstvo v jeho 
vývoji na další  stupeň. Zdržení vývoje obyvateli  této planety není dnes již 
možno obsáhnout a zvláště lidským způsobem není možno jej přesně určit či 
vypočítat.  Není  možné  sečíst  počet  otoček  Kosmického  kola!  Při  každém 
závěru jedné otočky, tedy po uplynutí 14 000 let při nastupování aktivity 
Sedmého Plamene, jsem vám sloužíval jako instruktor a učil jsem vás jak na 
sebe upoutat   záření Fialového Ohně a jak jím manipulovat.

Jeden cyklus následoval druhý, jedna otočka Kosmického kola 
za druhou a lidstvu se  stále  nedařilo dostat  se  ze  svých temnot a   tak 
toužebně  námi  očekávaný    duchovní  rozkvět  se  neobjevoval.  Ovšem po 
každé jsme byli aspoň trošičku blíže výsledkům. A nyní se nacházíme opět 
na konci dalšího cyklu a Sedmý Plamen již vstoupil do akce. Tento cyklus 
Kosmický_Zákon prohlásil za Rozhodující! A že teď, nebo nikdy musí vykvést 
v otupělých srdcích lidstva opět život!

Z  toho  důvodu  my  všichni  vyzařujeme  naše  Světlo  a  naše 
Plameny a přejeme si, aby všichni ti, kteří se již probudili ze svého spánku, 
také pomáhali ostatním, kteří to ještě neučinili!
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Pro použití  Fialového Ohně jsou nejúspěšnější  apely  ve  formě 
krátkých  vět  v  rytmicky  se  opakujících  odstavcích.  Apelujeme  denně  ve 
stejnou  hodinu,  kdy  jsme  si  jisti,  že  nás  nikdo  nebude  rušit.  Ráno, 
odpoledne či večer, apelujte na Fialový Oheň a proste, ať plápolá pro vaše 
dobro a ať se rozšíří po celé planetě!

Nechte zářit Fialový Oheň ve vás, okolo vás, vašimi čtyřmi těly, 
zvláště  vašim  mozkem  a  vašimi  city  a  hlavně  použijte  jeho  záření  k 
rozpuštění    lidské  zatvrzelosti,  která  nechce  odpouštět!  Právě  tyto  city 
zatvrzelosti, zloby a neschopnosti odpouštět   jsou zárodky   a původy   všech 
vašich   nedostatků a těžkosti! Zaměňte tyto city za vděčnost, dobrotu a tak 
se stanete mocným magnetem, který přitahuje všechno, co je dobré, co Bůh 
Otec si přeje pro vás.

Svatá Ametysta říká:
"Moji milovaní, Žit Svobodný život reprezentuje v tomto vesmíru 

jedou, z mých největších prací. Je to důvod mé existence a důvod méhoˇžití.
Ztělesňuji  Milosrdenství  Vašeho Boha Otce-Matky, který nikdy 

nedovolí, aby zlo přetrvávalo po zbytečně dlouhou dobu. Přemýšlejte o tomto 
Milosrdenství!

Ani slovo ani myšlenka, cit nebo čin, který je horší než Krása 
Boží  a  Jeho Dokonalost  a  který  se  manifestuje  ve  vašem vlastním světě, 
nebude  mít  dlouhé  trvání!  Zvažte  jen  velikost  Milosrdenství  Života,  které 
dovolilo mně a vám používat bez omezení Fialového Ohně, pod Jehož vlivem 
se veškeré negativní směry a výtvory transmutují v harmonické a šťastné 
vibrace!

Proto  vás  vyzývám:  místo  neustálého  rozšiřování  těchto 
negativních  kvalit  -  prokažte  dobrou  vůli,  těšte  se  společně  se  mnou! 
Přijměte  příležitost  ke  službě  a  apelujte,  ať  prostoupí  okamžitě  jistými 
osobami na jistá místa do jistých vibraci Inteligence a moc Fialového Ohně, 
ať se tito všichni harmonicky pročistí a transformují v harmonické a krásné 
vibrace! Já prosím osobně za vás! Ať purifikační síla Fialového Ohně působí 
ve vás, přes vás a ať vaše vlastní Kristova Bytost přes vás rozpustí všechno, 
co novyjadřuje harmonii a Lásku Nanebevzetých Mistrů!

Mocný Elohim Arcturus
Mocný  Arcturus  je  Elohimem Fialového  Ohně  Milosrdenství  a 

Soucitu, Apelu, Rytmu a Svobody. Spolupracoval na vzniku planety Země. 
Jeho Božím Doplňkem je Božská Diana.

Elohim Arcturus říká:
Já  jsem Elohim  Apelu  a  Rytmu.  Přináším  vám a  každé  živé 

bytosti použitím Fialového Ohně nekonečnou Svobodu, pakliže si ji opravdu 
přejete! Z  meziplanetárních  prostorů  můj  zrak  zahrne  všechny  planety 
přislušící k tomuto systému. Snadno vyhledá všechna srdce, která touží po 
Svobodě. Kde byste mohli najit tuto svobodu? Uvnitř vašeho vlastního života!

Na počátku vaší individualizace Bůh stvořil vaši Boží a vědomou 
inteligenci  -  vaše  vlastní  individualizované  "Já  Jsem",  Kosmickou  bytost 
Bílého  Ohně  se  schopností  připoutat  k  sobe  příslušné  Boži  vlastnosti  a 
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veškerou manifestaci Boží Dokonalosti. všechno, co je vám třeba,   všechno, 
všechno je ukryto v nitru vašich srdcí! Snažně vás prosím a vyzývám! Staňte 
se pány svých životů a nechte je rozvinout ve všech svých kvalitách, které 
sebou přinášejí.

Stejně jako vy, z tohoto primárního původního Světla Života byla 
stvořena i tato vaše planeta, na které právě žijete, tak jako všechny ostatní 
planety tohoto systému. Apelujte proto na váš vlastní Oheň života, proste o 
všechno, co je vám třeba! Neboť vše, co potřebujete, proudí k vám z vesmíru.

Apelujte na Mě, když vaším přáním je manifestovat ve fyzickém 
světe nějakou speciální  vlastnost nebo činnost,  aby se tak zdokonalil  váš 
svět,  abyste  osvobodili  svůj  život  či  vašeho  bližního  –  Apelujte,  apelujte, 
apelujte!!

Pokud bude existovat jedna jediná živá bytost s poctivou touhou 
po  svobodě  v  srdci,  nebo  kde  bude  existovat  rytmický  apel  a  žádost  o 
manifestaci,  tam budu přítomen, abych dal moji oporu, dokud se žádaná 
Svoboda nemanifestuje ve fyzickém světě.

Budte  opatrní  ve  výběru  individuálních  apelů  a  pozorní  v 
udržování přesného rytnu. Jestliže vaše denní apely budou vykonávány vždy 
ve stejnou hodinu, nahromadí se mnoho a mnoho sil k jejich manifestaci.

VÝVOJ ČLOVĚKA, ANDĚLŮ A ELEMENTŮ

Mocná přítomnost Boží "Já Jsem  "  

Úkolem hnutí  "Most ke svobodě"  je  mimo jiné,  objasnit  smysl 
života.  Toto  učení  upozorňuje  člověka  na  Moudrost,  kterou  Mistr  Ježíš 
vlastnil a kterou používal v Jeho pozemském životě, Jeho hluboké znalosti, 
které mu dodávaly schopnosti být Mistrem v jakékoliv lidské situaci a to i v 
té nejhorší, kterou zveme smrtí. Použitím svých znalosti Vesmírných zákonů 
Ježíš  ukázal  světu  vítězství  Vzkříšení  a  stal  se  opět  už  po  několikáté 
Nanebevzetým Mistrem.

Ukazoval  své  hluboké  přesvědčení  o  tom,  že  v  Jeho  srdci  je 
zakotvena část Boha Otce a je jediným původem jeho pulsace. Věděl velmi 
dobré, že je Synem Božím a tím i zákonitě dědicem Síly a Moci svého Otce. 
Neúnavné opakoval: „Nejsem to já, kdo dělá tyto skutky, nýbrž Otec ve mně."

V srdci každého jedince naší planety je zakotvena Boží miniatura 
reprezentovaná  nádherným  Trojplamenem,  růžovozlatémod-rým,  který 
obsahuje veškerou dokonalost Otce Stvořitele: Lásku, Moudrost, Moc. V této 
formě Boží kvality v každém srdci čekají, až jeho majitel -  člověk najde ten 
správný  klíč  k  otevření  této  Zlaté  komory  a  umožní  tak  pokladu  Boží 
dokonalosti proudit do svého světa.

Když jste přišli  sem na tuto planetu, forma, kterou jste tehdy 
vlastnili, byla úplné ponořená ve vaší Boží Přítomnosti. Tato vaše bytost byla 
prosvěcena Trojplamenem a vše toto bylo běžně viditelné fyzickým zrakem 
jakékoliv osoby. Použitím rytmu svého Trojplamene jste byli schopni upoutat 
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primární originální Boží světlo a použitím své moci Precipitace jste realizovali 
vše, co vám bylo potřeba k životu - jídlo, šatstvo, přístřeší, chrámy - jedním 
slovem prostě vše. Silou a mocí svých pocitů, které dávaly formu a tvar všem 
myšlenkám, jste realizovali okamžitě jakékoliv vaše požadavky.

Co se stalo s vaší nádhernou Přítomností Boží?
Člověk ji vypudil ze svého srdce a nechal do něj vstoupit svoje 

vlastni výtvory a nechal se jimi omámit a uvěznit. Plamen v srdci ztratil svůj 
velký vliv a to, čemu člověk věnoval veškerou svoji pozornost (stíny a úpadek) 
se začalo hromadit. A tak rostla karmická hmota a stíny, rozšiřovaly se čím 
dál více, až nakonec se do lidského srdce vešel jen malý, malinkatý plamínek 
Velké Boží Přítomnosti.

Tehdy  v  té  smutné  době  velkého  úpadku  se  dávalo  tomuto 
malému  plamínku,  samozřejmě  odůvodněně,  jméno  "nenasycený  oheň". 
Ovšem nyní tato Boží stopa v nás nese jméno "Nesmrtelný Trojplamen Věčné 
Moudrosti".

Jestliže tento oheň ve vašem srdci bude vámi, ve vašem denním 
životě, řádně a s láskou udržován, poroste s takovou silou a rychlostí, že 
brzy vaše těla dosáhnou dokonalosti a plné harmonie.

Přítomnost Boží "Já Jsem", která kdysi dávno naplňovala celou 
vaši  bytost,  se  postupně  zmenšila  a  zeslábla  a  to  vše  proto,  že  jste  dali 
přednost užití vaší svobodné vůle ve vašich minulých a přítomném životě, 
což  znamená:  Odpoutali  jste  vaši  pozornost  od  vaší  Boží  Přítomnosti  a 
věnovali jste ji vašim myšlenkovým formám a vašim pocitům a citům vašeho 
okolí. Přes to všechno, Přítomnost Boží "Já Jsem" bude opět růst, rozšiřovat 
se,  jakmile  odejmete  svoji  pozornost  od  neharmonických  výtvorů  vašeho 
světa,  obracejíc  ji  vytrvale  opět  na  dokonalost  vaší  Boží  Přítomnosti  "Já 
Jsem" ve vašich srdcích a její znovu odkrytá nádhera se představí lidským 
očím.

Jestliže uznáváte, že je to Boží Přítomnost, která působí přes vás 
ve všem, co činíte, stáváte se tak šiřiteli Světla ve světě!

Jestliže  ovšem  naopak  uznáváte  např.  intelekt  či  člověka 
samotného jako jediného autora všeho, co je realizováno ( i když si to jen 
myslíte  hluboko  ve  vašem  nitru),  odebíráte  tím  autorské  právo  Boží 
Přítomnosti, jako jediné mocné operační síle, čímž násobíte stíny, které souží 
planetu.

Prostý rolník, který uznává sílu Přítomnosti Boží, která proudí 
jeho pažemi, která mu dodává schopnost vykonávat svou těžkou práci, tak 
samozřejmě dopřává růstu Přítomnosti Boží, která naplňuje a ozařuje jeho 
auru a tím přispívá k rozšiřování Světla na planetě!

Zpěvák, který uzná Boha přítomného ve svém hlase, rozšiřuje 
Světlo ve světě! Žena, která ve Své roli matky a službě v domácnosti a rodině, 
uzná a rozpozná sílu Boží Přítomnosti, právě tak naplní svoji auru Světlem a 
tím rozšiřuje Světlo ve světě!

Boží Přítomnost naplní vždy auru každého jedince Světlem od 
toho momentu, kdy je uznána a je na ni apelováno. Proto si  uvědomujte 
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právě toto: „Žiji, existuji a pohybuji se jedině v Přítomnosti Boži! Bez životní 
energie  Přítomnosti  Boží  bych nepohnul  prstem a nevyslovil  jediné  slovo! 
Věnuji veškerou svoji inteligenci a všechny svoje city, vzpomínajíc vždy - při 
chůzi, při řeči, v myšlenkách opravdové Přítomnosti Boží ve mně a tak budu 
neustále  rozšiřovat  Boží  království,  abych  se  tak  stal  vpravdě  pochodní 
Světla pro lidstvo a celou planetu."

HISTORIE ZEMĚ

A Bůh řekl: "Budiž Světlo."
A tak se realizoval vznik poslušné, zářící a inteligentní substance 

originálního Světla, které naplnilo všechny prostory a všechno bylo dobré.
(Genesis 1/4)

Tato  poslušná  substance  Světla  na sebe  vzala  kvality  a tvary 
toho, co Bůh myslel a nařídil. Bůh je vlastníkem a dárcem veškerého života a 
je  zván "Velkým Centrálním Sluncem".  Naše  fyzické  Slunce  a  jeho  sedm 
planet tvoří společný systém, ke kterému přísluší naše planeta Země.

Hypotéza  jednoho  Boha  Otce-Matky  by  neměla  nikomu  dělat 
potíže, neboť každý člověk má svoji matku a svého otce. A vesmírný zákon 
určuje, že nahoře je stejně jako dole!

Bůh  Otec-Matka  našeho  systému  jsou  dvě  nádherné  bytosti, 
známé pod jmény Helius a Vesta  a  místem jejich  pobytu je  naše  fyzické 
Slunce. Z nich všechny živé bytosti tohoto systému přijímají životní energii 
neboli  -  život.  Tito  Boží  rodiče  působením svých myšlenek a  citů  a  svoji 
energii stvořili tuto planetu a všechny zbývající planety tohoto systému. Oni 
určili  počet  bytostí,  které  se  budou  vyvíjet  na  těchto  planetách  včetně 
planety Země.

Jedna z velkých Kosmických Bytostí popisuje tuto událost: "Když 
jste se vynořili ze srdce svých Božích rodičů, spolu s poznáním se dostavilo i 
vědomí vlastni individuality. Cítili jste a mysleli jste "JÁ JSEM, JÁ ŽIJI!" Žili 
jste v této nevinnosti, napojeni na vědomi vlastních rodičů, stvořitelů. Byli 
jste  si  vědomi,  že  originální  (původní)  život  vám  byl  k  dispozici  a  to  v 
jakékoliv podobě a způsobu, kterým jste ho chtěli  využít.  Byli jste bytosti 
svaté  a  nevinné  a  čistá  zářící  životní  energie  vámi  volně  proudila  do 
Nesmrtelného Ohně ve vašich srdcích.

Zdrželi  jste  se  spoustu  času  v  této  nevinnosti,  užívajíc  této 
životní energie k vytváření všeho, co bylo v dosahu vašich očí. Stále jste se 
pohybovali ve sféře vašich Božích Rodičů. Tam existuje jen krásno a dobro. 
Tam  všichni  andělé  vyzařují  nádheru  a  všichni  Mistři  se  mohou  rovnat 
Kristovi.

Podíleli  jste se na růstu krásy vašeho prostředí,  vašeho světa, 
bylo vám hračkou stavět překrásné chrámy či dávat život malým andělským 
cherubínům.  Tyto  droboučké  bytosti,  stvořené  vámi,  se  vznášely  ve  vaši 
auře, vyzařujíc radost a spokojenost.

V  doprovodu  jednoho  z  Velkých  Manuú  vám  bylo  povoleno 
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poznat,  7  vnitřních  sfér,  kde  jste  mohli  pozorovat  obdivuhodné  bratry  a 
sestry v jejich příslušných říších, kteří se podíleli na tvorbě hvězd a planet ve 
Vesmíru.  Pokračovali  jste  ve  tvoření  vašich  malých  drobných  objektů  a 
pozorovali jste, že vaše myšlenky a city jsou poslušny vaší vůle. To byla tzv. 
"Rajská zahrada".

Nebylo  třeba  schopnosti  rozlišení  zlého  od  dobrého,  neboť 
neexistoval žádný negativní vzor, jako také neexistovalo nic, co by vedlo na 
scestí. Nic, co by nebylo krásné a dokonalé, nevstupovalo do vašeho vědomi. 
Mnoho světelných bytostí zůstane v této sféře a nikdy neprojeví zájem se 
inkarnovat (vyzkoušet si vývoj) na nějaké jiné planetě.

Planeta  Země  byla  stvořena  působením  sedmi  Elohimů. 
Neexistoval  žádný  typ  nedokonalosti.  Květiny  se  podobaly  nádherným 
vibrujícím plamínkům, neexistovaly žádné stupně dekadence (úpadku) jako 
např. vadnutí, opadání listí, uschnutí. Květina prostě po ukončení ročního 
období  jednoduše zmizela.  K přípravě této nádherné vegetace na povrchu 
Země bylo potřeba 900 let.

Mezi Zemí a éterickými plány byl velmi malý rozdíl.  Obyvatelé 
Země běžně spolupracovali  s  chrámy ve vnitřních sférách a  po ukončení 
každé otočky Kosmického kola vývoje - 14 000 let - nezůstávala na povrchu 
Země jediná bytost, která by neukončila svůj cyklus dokonalosti a harmonie, 
který ji zaručoval návrat domů.

Po vypršení třech vývojových cyklů a po nastoupení tak smutné 
známého čtvrtého vývojového cyklu vzniklo Lidské Vědomí se svými věčnými 
chybami  a  utrpením,  ve  kterých  dodnes  žijete  a  ze  kterého  budete 
vysvobozeni  jedině  posílením  a  znovunastoupením  Božího  Vědomí  "JÁ 
JSEM“ a tak se věc navrátí ke své původní dokonalosti prvotního pramene. 

 
Opozdilci

Planeta Země se nabídla, že zde přijme k inkarnaci jisté bytosti, 
které postrádaly nutný vývojový stupeň a nebyly ještě připraveny, aby se 
mohly  navrátit  na  své  domovské  planety.  Planetární  systém,  odkud  tyto 
bytosti  přišly,  se  tehdy  nacházel  v  rozhodujícím  momentu  kosmického 
vývoje, něco podobného, jako důležitý kosmický moment ve vývoji planety 
Země nyní.

Rozvinutí  vývojového  plánu  obyvatelů  Země  bylo  hluboce 
zpožděno právě působením těchto opozdilců z jiných planet. Planeta Země a 
její tehdejší vývoj se pohyboval ještě v pomalejších vibracích ve srovnání s 
ostatními planetami. Z tohoto důvodu ona jediná měla možnost přijmout tyto 
bytosti s nadějí, že budou imitovat čistotu a jednoduchost života synů a dcer 
planety Země a v krátkosti se zařadí do jejího vývoje. Do tohoto osudného 
momentu obyvatelé planety Země znali pouze dokonalost.

A nyní si možná kladete tuto otazku: "Jak dokázali inkarnovat 
tito zaostalci do vývojového plánu této Země?" Odpověď je následující: přišli 
tak, jako všechny ostatní děti - přes čistá těla žen v dokonale harmonické 
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souhře. Tyto ženy byly vybrány vysokými kosmickými bytostmi, aby byly v 
roli matek nápomocny těmto bytostem v adaptaci na planetě a aby negativní 
sklony zaostalců,  jednou zakotvené v jejich vědomí,  se  pod vlivem Světla 
těchto žen co nejrychleji likvidovaly.

Tito zaostalci  dosáhli  svých inkarnací jen proto,  že jejich noví 
rodiče přijali dobrovolně tuto obci a nechali je vstoupit do svých domovů, 
nabízejíc jim tak svou pomoc. Bohužel vlivem těchto bytostí planeta Země se 
svými  obyvateli  upadala  ve  svém vývoji  a  na  těchto nízkých stupních  se 
nachází dodnes! Všechno zlo, které zde na planetě existuje, se započalo v 
období, kdy tito zpozdilci přijali svá první těla zde na planetě. V těch dobách 
jste také ztratili vědomí vašeho Božského "JÁ JSEM".

Po narození těchto bytostí a po dovršení jistého věku byl nutný 
zásah  Svaté  Bytosti  Kristovy  k  rozpuštění  alespoň  části  karmických 
záznamů, aby tak tyto bytosti vůbec měly možnost dalšího vývoje. Ovšem ani 
to nestačilo. Tito zaostalci pokračovali dál ve svých negativních sklonech a 
naopak  je  ještě  rozšiřovali,  vytvářejíc  tak  první  tmavé  a  ničivé  formy 
myšlenek a citů okolo planety.

Jako neprostupná černá mlha se tyto jejich výtvory rozšiřovaly 
do atmosféry Země a tato mlha byla okamžitě přijímána citlivými těly synů a 
dcer Země, kteří až do té doby znali a vyjadřovali pouze krásu a dokonalost. "

Tento negativní vliv mohl být ovšem lidmi Země odmítnut, ale 
bohužel se od pozemšťanů nedostavila správná reakce, a tak těmto novým 
vzorům nedokonalosti podlehli.

Tři   říše  
Po  stvoření  planety  Země,  která  byla  nevídané  krásy,  jí  byla 

přidělena s velkou pozorností říše přírody a její vládci. Ctěný Duch Země - 
milovaná Virgo, Amarylis - Duch Jara a Mana Chohan - představitel Ducha 
Svatého pro  tuto planetu,  přinesli  s  celou svojí  dokonalostí  jemné květy, 
stromy a keře.

Mocný Neptun přinesl třpytivé vody a milovaná Aries přinesla 
vzduch k  dýchání  dětem Země.  Jako ochránci  a  zastánci  Božích Ctností 
přišli  Andělé.  Boží  Plán  pro  tyto  tři  říše,  elementy,  anděle  a  člověka  je 
následující:  Spolupráce  všech,  aby  tak  každá  říše  odděleně  dosáhla 
nejvyššího vývoje a maximální dokonalosti.

Bytosti elementů byly stvořeny ke službě člověku, každý z nich 
ve své oblasti:

Salamandry prostřednictvím  ohně,  Ondiny (vlnky) 
prostřednictvím  vody,  Silfidy prostřednictvím  vzduchu  a  Gnomové 
prostřednictvím země.

S velkým úsilím, využívajíc veškerou životní energii,  připravují 
tyto   malé bytůstky lidská   těla, zajišťují vodu a potravu, která musí být v 
dostatečném množství  k  dispozici  člověku.  Zajišťují  vzduch,  aby tak Boží 
stvoření mohla dýchat, dávají jim tedy vše, co je nutné k životu zde na Zemi. 
Boží Plán říká následující: Tyto bytosti mají sloužit lidstvu s láskou a lidstvo 
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naopak je musí s vděčnosti milovat a být jim požehnáním!
Ničivé  jevy  v  přírodě,  které  se  objevují  ve  formě  furakanů 

(hurikánů,  větrné  smrště),  zemětřesení  a  jim  podobných  katastrof,  jsou 
způsobeny negativními myšlenkami a pocity lidí. Těmito jevy se elementární 
bytosti  pokouší  setřást  disharmonie,  nahromaděné  lidstvem během tisíců 
let.

Znečištování  vod,  tak jako  vzduchu a  veškerá nečistá  energie 
vyslaná  člověkem,  neovlivňuje  pouze  svého  tvůrce,  ale  i  Říši  elementů. 
Moudrý je ten člověk, který se snaží objevit pravdu a podle ní žít, to znamená 
-  věnuje  těmto  neúnavným  a  obětavým  bytostem  přírody  svoji  lásku, 
přátelství a vděčnost tak, jak to hlásá Boží Plán.

Jeden z úkolů milovaného Mistra Saint Germaina je též spojit do 
úzkého svazku tyto tři  říše  a dát  je  do pohybu v harmonii,  aby tak byla 
zaručena  ochrana  a  podpora  všech bytostí,  které  ze  všech sil  pracuji  na 
osvobození planety.

Vděčnost

Jeden z nejrychlejších způsobů, jak uvolnit Boží síly zakotvené 
v srdci   každého člověka, je hluboký,   otevřený a opravdový pocit vděčnosti 
k Životu a k úžasnému množství požehnání, jimiž jsme stále obdarováváni. 
Kdybyste chtěli věnovat trošku ze svého času k vyčíslení všech dobrých věcí 
okolo vás, ve vašem životě, byli byste překvapeni jejich množstvím a museli 
byste konstatovat, že jste vlastně velmi bohatí.

Pocit  vděčnosti  zvyšuje  hodnotu  všech  dobrých  věcí  a  má 
schopnost je ještě znásobovat a to tak, že ze začátku pouze rozpoznáte dobro 
již  existující,  které jste již obdrželi,  ovšem po probuzení vděčnosti  ve vás, 
pocítíte stále narůstající dobro a požehnání ve vašem životě!

Vděčnost je vpravdě proud energie vámi vyzařované, která
je doprovázena požehnáním! Z tohoto důvodu vás neustále Kosmické Bytosti 
vyzývají slovy i podpůrným zářením, abyste se pomoci svých pocitů lásky   a 
vděčnosti co   nejvíce osvobodili od   tlaku tisíciletých nánosů, pod kterými 
trpíte. Je to nedostačujícím vyjádřením vděčnosti ke všemu, co obdržíte, co 
brání každému z vás uvolnit proud všeho dobra, po kterém tak toužíte, a 
které tak očekáváte!

"Neexistuje náhrada za vděčnost a lásku"!

Člověk ve vztahu k říši elementů a k říši andělů

Člověk  představuje  se  svým  mentálním  tělem  magnetické 
centrum   pro Říši   elementů (ele-mental),   zatímco se   svým emocionálním 
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tělem představuje magnetické centrum pro říši Andělů.
Člověk se stane Mistrem tehdy, až vědomě dokáže spojit tyto dvě 

říše kontrolou energií svých pocitů a vědomým ovládnutím svých myšlenek, 
slovo "most" mezi těmito dvěma říšemi má velmi závažný význam. Všechny 
tři  říše  (tedy  i  lidská)  se  spojí  použitím apelů,  služby  Bohu,  duchovního 
vývoje a dobrou vůlí navždy.

Říše elementů   se musí naučit   kontrolovat energii použitím 
myšlenky, což znamená: udržovat model nebo konstruktivní plán, aby se tak 
veškeré lidstvo mohlo těšit z dokonalosti přírody.

Říše Andělů se musí  naučit  kontrolu citů,  aby tak mohla být 
udržována jistá vlastnost až do momentu, kdy bude použita. A člověk by měl 
ovládnout obě dvě říše (říše myšlenky a pocitů), aby se tak stal Mistrem.

Kdyby  bylo  možné  postavit  anděla,  elementa  a  člověka  před 
křišťálovou  číši,  pak  by  bylo  možno  pozorovat,  jak  by  reagovalo  vědomí 
každého z nich rozdílným způsobem. Bytost element by v krystalu číše viděl 
své drobné přátele, jejich zářící tvářičky, maličká těla. Člověk by odhadl číši 
podle jejího vzhledu, materiálně, zda je z krystalu, porcelánu, stříbra, atd. 
Viděl by pouze její fyzické vlastnosti a kvality. Zatímco anděl by v krystalové 
číši  viděl  síly  Svatého  Ohně,  které,  magnetizované  mantrami  a  apely,  za 
jistých okolností a příležitostí plní interiér číše.

Na tomto příkladě jste viděli, že k manifestaci úplné dokonalosti 
v tomto světě forem je nutná činnost všech třech říší.

MAHA CHOHAN - REPREZENTANT DUCHA SVATÉHO PRO 
PLANETU ZEMI

Tři  velké  Kosmické  Bytosti  spolupracují  současně  na  vývoji 
planety  Země.  Jsou  to  následující:  Manu,  Světový  instruktor  neboli 
Kosmický Kristus a třetí je Maha Chohan.

Manu je zodpovědný za nově zrozené, kteří jsou jim přivoláni ze 
Srdce Slunečního Systému a uvedeni do Sedmi vnitřních sfér. V souladu se 
zákonem  svobodné  vůle  nově  zrozená  individua  mohou  rozhodnout,  ve 
kterém ze sedni Plamenů budou vykonávat svůj vývoj. Poté obdrží tzv. Sedm 
pulsací,  odpovídajících  sedmi  Základním rasám a  sedmi  podrasám,  čímž 
jsou schopny inkamací.

Manu reprezentuje pro tyto individua Boha Otce. Jeho úkolem je 
své svěřence chránit a pomáhat jim až do jejich duševní zralosti. V tomto 
čase vykonávají svoji činnost na planetě Zemi čtyři Manuové.

Druhý    aspekt    Božství    je    reprezentován    světovým 
Instruktorem neboli  Kosmickým Kristem. Po mnoho staletí byla tato služba 
vykonávána i  ve fyzickém světe známým Lordem Maitreyou, který je nyní 
novým Budhou s  titulem Boží  Lord.  Nanabevzatí  Mistři  Ježíš  a  Kuthumi 
vykonávají  službu  Světových  Instruktorů  od  té  doby,  co  Boží  Lord  byl 
povýšen na Budhu. Jeden z úkolů Světového Instruktora je spolupráce se 
Chohanem příslušného Paprsku, který je toho času v činnosti.
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Instruktoři určují typy církví, způsob vyučování i veškeré ostatní 
činnosti,  které  jsou  plánovány  pro  duchovní  vývoj  lidu  v  tomto  krátkém 
období 2000 let.

Třetí  osobností  je  Maha Chohan,  který  ve  své  pozici  se  stává 
vodičem životní energie z Božího Srdce vesmíru na planetu, kde tuto energii 
rozvádí do sedmi Plamenů. Při tomto putování Maha Chohan magnetizuje 
tuto energii kvalitami Ducha Svatého, čímž se stává schopna vytvářet a oživit 
formu.

Za pomoci a orientace ostatních sedmi Chohanů je tato energie 
vedena kanály příslušných Plamenů, nejdříve ke svým žákům a pomocníkům 
na  Zemi  a  potom  k  ostatním  živým  tvorům  ve  světě  forem,  aby  se  tak 
realizoval Boží Plán. Boží světlo nejdříve vnikne do vědomí Maha Chohana a 
přes něj pokračuje vstupem do vědomí svých sedmi dokonalých Bratrů.

Procházejíc  jimi  se  rozdělí  do  milionů  a  milionů  malých 
světelných paprsků, které se na Zemi stanou původcem života a jednání ve 
vědomí synů a dcer Země. Inkarnované bytosti na Zemi tvoří otevřené dveře 
Chohanům, čímž jim dávají šanci moci realizovat alespoň část Božího Plánu.

Dříve, než vznikl "Most ke svobodě" a než bylo možno pocítit jeho 
blahodárné působení, Maha Chohan měl velmi málo kontaktů a to pouze s 
několika žáky, roztroušenými po světě. Musel tvrdě pracovat po Boku svých 
sedmi Chohanů. Naši  žáci  Světla dodnes nepochopili  dostatečné obrovské 
privilegium,  jakého  se  jim  dostalo,  že  tak  majestátní  Bytost  jako  Maha 
Chohan  jim  prokazuje  svoji  pozornost  a  osobně  jednou  týdně  zasílá  své 
zprávy.

Mocný Maha Chohan není jen vodičem Životni energie do Říše 
lidí,  ale  také  uvádí  a  orientuje  energii  do  Říše  dévů,  do  Říše  přírody  a 
znamená tedy život ve všech věcech, kterými je člověk obohacován.

Vy  neznáte  hodnotu  Energie  a  nevíte,  co  znamená  pro 
Nanebevzetého Mistra  či  jinou Kosmickou  Bytost  uvést  svoji  pozornost  k 
jedné  ne-nanebevzeté  bytosti,  za  účelem  předání  požehnání!  Nemáte  ani 
schopnost  si  představit  celou potenci a mohutnost  působícího požehnání, 
sladkého jako balzám, které se k vám snáší neustále z výšin!

Maha Chohan říká:
Pozice Svatosvatého Utěšitele Veškerého Života zahrnuje různé 

typy  služeb.  Existuje  mnoho  způsobů  a  cest,  jak  udržovat  a  rozšiřovat 
útěchu.  Každá  inteligentní  bytost  se  svým  samostatným  védomini 
(autovědomím),  stvořená  Bohem,  používá  vibrací  svých  vlastních  center 
vědomí  a  myšlení  a  dává  tak  do  pohybu  energii  Vesmíru,  ke  kterému 
přísluší.

V  mé  snaze  umístit  živé  bytosti  pod  dopad  aktivního  záření 
Vědomí Ducha Svatého, bych vás rád upozornil na život uvězněných   bytosti 
v oblastech hluboké temnoty, kde žijí v beznadějném stavu bolesti, fyzického 
a mentálního strádání, trpíc bez útěchy a naděje.

Útěcha přichází pouze s Přítomností Boží!
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Útěcha není ten negativní pocit jako produkt negativní myšlenky 
a citu, či špatného chováni!

Je    to    překypění    pozitivního    vědomí,  prospěšného  a 
uvědomělého, které působí ve svém prostředí svými myšlenkami, slovy a city, 
předávajíc   sílu těm, kteří ještě setrvávají v temnotách, aby se tak za jeho 
pomoci  naučili  používat  svá  vlastní  vědomí  ke  spolupráci  na  obnovení 
Zákona Lásky, Harmonie, Čistoty a Dokonalosti.

Útěcha znamená pro každou osobu něco jiného a to podle jeho 
již dosaženého stupně vývoje na cestě ke Světlu. Pro některé znamená, pouze 
stav klidu bez starosti,  jak udržovat  funkci  svého těla,  pro jiné znamená 
přítomnost milované osoby, nebo zase činnost, která mu dovoluje rozvíjet své 
duševní talenty.

Jedno z mystických přikázání Universa se zakládá na principu, 
že samostatná inteligence (autointeligence) musí ke svému vývoji vydat první 
impuls. Chci tím říci: „Hodnoty, které člověk   touží jednou   vlastnit, musí 
na prvním místě sám reprezentovat. Úsměv provokuje zase jenom úsměv a 
zlý  pohled  zase  jenom  jeho  kopii.  Rád  bych  Vám  pomohl  dosáhnout 
opravdového vnitřního klidu, s jehož pomocí byste se tak stali útěchou pro 
všechno živé. Vy sami potřebujete nejprve poznat tak vzácný pocit klidu a 
míru.

Apelujte  na  svoji  vlastní  Boží  Přítomnost,  apelujte  na  mne  a 
žádejte požehnání,  být přítomností  útěchy pro každou živou bytost  a pak 
dosáhnete  ve  vašem  vědomí  nové  chápání  pro  všechno,  co  vás  a  vaši 
existenci obklopuje. Po čase poznáte, že to vše, co vám kdysi připadalo jako 
boj o přežití, se změnilo jako zázrakem v potěšení a lehkost. A každého dne 
budete mít novou příležitost poznat důvod vaší existence, tj. rozdávat útěchu 
všude, kam vkročíte.

Každá,  bytost  by měla být  sama sobě Utěšitelem, měla  by se 
naučit setrvávat v harmonii, lásce, kráse, dobrotě, toleranci, čistotě a míru. 
Každá osoba jednoho dne by měla být užitím vlastních energii  Utěšitelem 
svého vlastního fyzického těla a svých ostatních nižších těl, všech elementů a 
elementárních sil, které jsou uvnitř i mimo něho a také pro jakoukoli živou 
bytost, která z různých důvodů je přitahována do jeho aury.

S  celou  svoji  silou  a  odříkáním  se  snažím  motivovat  každé 
individum ke vstupu do rytmu mých vibraci a ztělesnit vlastní útěchu za 
pomoci  Lásky  a  Harmonie,  což  považuji  za  mnohem  správnější  jak 
rozprostřít  nad  nim  ochranný  baldachýn  z  mé  vlastní  energie,  která  by 
správně měla přicházet od mých žáků!

Toto je výchova a cesta vašeho "Duchovniho Otce. Chápu, že je 
na vás přísnější jako vaši současní pozemští rodiče. Ale na rozdíl od nich, 
tento váš Otec je trvalý, neboť zůstává ve vašich vědomích i po tom, co se 
Slunce a jeho planety rozplynou ve vesmíru a přestanou existovat!

Chci vám dát tuto radu:
Ponořte se třikrát denně na pěť minut do vašeho nitra a oddejte 
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se kontemplaci toho Mistra, se kterým se nejvíce cítíte v sintonii (souladu) a 
ponechte plynout vámi vědomí tohoto Mistra a přijměte jak pro vás, tak i pro 
všechny osoby, se kterými se stýkáte, jeho vibraci a jeho city. Věřte mi, je to 
jediná cesta, jak dosáhnout úrovně vědomí Mistra Ascensionado.

Boži království je ve vás

Vnikněte,  vnikněte  hluboce  do  svých  srdcí  až  naleznete  vaše 
vlastni JÁ JSEM. Poklekněte v duchu a ponechte ho, aby Vás zahalil do své 
Boží ochrany. Ponořte se do jeho způsobů myšlení a cítěni.  Moje milované 
děti, buďte vítáni v mém vnitřním vědomi Ducha Svatého - Ducha Útěchy!

Váš Maha Chohan

SANAT KUMARA  .  
Zachánce naší Země

Jak milovaná Venuše pomohla naší Zemi  .  

Majestátní Bytosti z planety Venuše, která je částí vesmíru, ke 
kterému přísluší planeta Země, se na dobu neurčitou zřekly svého žití na 
planetě Štěstí,  aby urychlili  vývoj obyvatel Země. Tyto bytosti  inkarnovaly 
mezi  lid  naší  planety,  aby  vykonaly  svou  úlohu  pomocníků  lidské  rase. 
Jedna z momentálních velkých omezení života na Zemi je následující:

Každá inkarnujicí bytost je oddělena od svého vědomí původu. 
Tato skutečnost je pro obyvatele Venuše něco nového a obtížného, neboť na 
své  planetě  oddělení  od  původního  vědomí  neexistuje.  Když  tyto  bytosti 
inkarnovaly na naší planetě, musely zapomenout svou krásnou minulost, i 
vesmírný nadhled byl zatemněn a jejich poslání se stávalo zmatené. Ve svém 
vnějším vědomí neznaly vlastní důvod své inkarnace.

Přestože v nitru této bytosti plápolá Nebeský Oheň, tato cítí jen 
návaly  touhy  a  stesku,  má  záblesky  vzpomínek  jakoby  ze  sna,  který  ji 
připomíná její domovskou planetu.

Planeta  Venuše  je  zdrojem  nepřetržitého  vyzařování  lásky  a 
krásy.  Jejím posláním je  pomoci  Zemi přeměnit  její  výkřik hrůzy v píseň 
harmonie a míru.

Planeta Země mohla být  zachráněna díky příchodu nejvyšších 
vládců  planety  Venuše,  doprovázených  svými  pomocníky  a  vysokými 
kosmickými bytostmi.
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Jejich vůdcem je vám již známý Sanat Kumara.

Země se blížila svému rozpadu
Příchodem  "zpozdilou"  na  do  tohoto  momentu  překrásnou 

planetu  Zemi,  a  jako  následek  jejich  hluboce  negativních  sklonů,  které 
planetu úplné  zachvátily,  bylo  nejvyššími  Mocnými Světla  rozhodnuto její 
rozpuštění. Planeta již dávno nevracela do vesmíru vzácnou vibraci života, 
kterou obdržela na počátku svého vzniku. Nevyzařovala žádné světlo,  ani 
žádný  jiný  typ  paprsku.  Byla  proto  považována  za  planetu  v  hlubokých 
temnotách.

Harmonie  hudby  sfér  v  jejím  okolí  byla  natolik  snížena 
myšlenkami  a  city  lidu  Země,  že  na  svolané  Kosmické  Radě,  přítomné 
Sluneční Bytosti rozhodly zredukovat planetu na elementární substanci, ze 
které  byla  původně  stvořena.  Veškerá  životní  energie  planety  se  měla 
navrátit do původního zdroje, aby tak mohla vzniknout nová konstruktivní 
forma, která by byla ochotna manifestovat Vůli Boží.

V souladu se Zákonem Života, vesmír by měl udržovat na Zemi 
inteligentní formy prospěšné a použitelné. Dezintegrace Země by z Jejího lidu 
učinila tzv. planetární sirotky neboli individua bez příslušné fyzické planety, 
kde by mohli dokončit svůj vývoj.

Když se vážený Sanat Kumara při své přítomnosti na Kosmické 
Radě dozvěděl o plánu rozpuštění Země pro její absolutní absenci Světla, což 
ji  znemožňovalo  být  nadále  částicí  slunečního  systému,  nabídl  se,  že 
propůjčí Zemi Oheň svého vlastního srdce k rozšíření nutného Světla a k 
výchově jejich obyvatel, vyzařovat znovu Lásku a Světlo ze sebe sama.

Jeho návrh byl přijat. Počítalo se s několika staletími pro tento úkol. 
Bohužel pro velkou vzpurnost a vzdor pozemských dětí, pobyt milovaného 
Sanat Kumary a jeho pomoc ve vyzařování Lásky a Světla se protáhlo na 
několik milionů let. 

Nesměl se vrátit na Svoji domovskou planetu, dokud lidstvo nebude 
schopno vyzařovat samo od sebe jisté množství Světla a Lásky a dokud by 
nepřipravil jinou osobnost dostatečné schopnou nastoupit na jeho místo.

V  Kosmickém  Zákoně  je  psáno:  Pakliže  se  individum  nabídne 
svobodně, bez nátlaku, vykonat jakékoliv poslání, nesmí být vystřídán, či 
uvolněn z tohoto úkolu, dokud tento není splněn. Neexistuji slova, která by 
mohla obsáhnout úžasnou Lásku, která byla vyzařována a vydávána těmito 
nádhernými Bytostmi, ani jejich neutuchající a nepřestávající trpělivost a 
vytrvalost, se kterou zůstávali na této planetě beze Světla během dlouhých 
staletí.

Jeden z Nanebevzetých Mistrů, pomocník Sanat Kumary, jednou řekl:
"Dokonce i pro nás Mistry, bylo těžké pochopit Jeho (Sanat Kumary) 

nekonečnou trpělivost a Jeho neobsažitelnou Lásku." Přesto všechno tato 
obrovská bytost, vědoma si, že i vysocí nositelé Světla se raději distancovali 
od této beznadějné situace, jen dál vysílala svůj láskyplný pohled nad 
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spícím lidstvem a pokračovala ve vydávání maxima ze svých vibrací, aby 
zachránila tuto všemi zavrženou Zemi a její osazenstvo.

Sanat Kumara udělal vše, aby ji udržel při životě, nejen po dobu 
jednoho či dvou staletí, ale po mnoho milionů let. Tato planeta je jen 
malinkatý globus v naší Mléčné dráze a reprezentuje pouze malinkatou 
částici prachu.

A je tak bezvýznamná, že nepřítomnost jejich záblesků by si uvnitř 
záření našeho obrovského Slunečního Systému nikdo ani nevšiml.

Přesto všechno tento malinkatý globus reprezentuje planetární domov 
pro 10 miliard životů, kteří by mohli dosáhnout svého mistrovství na této 
planetě, a pokračovat tak ve své existenci.

Sám Sanat Kumara vypráví: "Je tomu dávno, velmi dávno, kdy jsem 
byl pozván účastnit se Kosmické Rady společně se Všemi reprezentanty 
naší Sluneční Galaxie. Já jsem byl jediným reprezentantem planety Venuše. 
O Venuše, planeto Světla, moje milovaná vlasti: Mé rty těžce vyslovují Tvé 
jméno! Taková je moje touha a stesk v mé hrudi při vzpomínce na Tebe!

Tak tedy na té Kosmické Radě bylo rozhodnuto, že bude uvolněna 
elementární substance planety Země, čímž by se vyprovokovalo její 
rozpuštění a návrat Originální (původní) energie, neboť jak již bylo řečeno, 
planeta přestala vydávat Harmonii a Světlo do vesmíru.

Když jsem se vrátil na moji planetu Venuši, stále mi ležel na mysli 
osud milionů bytostí, které byli tímto rozhodnutím odsouzeny stát se 
planetárními sirotky. Tak jako v nejdůležitějších a vážných momentech se 
vám vryjí do paměti drobné nedůležité detaily, tak se stalo i mně, když jsme 
se nacházeli při odpočinku v naší zahradě s mým Božím Doplňkem Venuší, 
milovanou mého srdce.

Ponořen do svých myšlenek ona mi ukazovala obláček na nebi 
pozlaceném paprsky Slunce, plující ve výšinách. Ještě dnes slyším šumění 
vody, která vytryskávala ze srdce pramene, vedle nás zvučíc jako hudba a 
tříštíc se na bílých kalichách lilií. Dodnes si pamatuji počet proužků, ze 
kterých byly upleteny moje sandály. Tolikrát jsem je počítal, zatímco jsem 
hledal nějaké řešení.

Až konečně, jelikož ji moje myšlenky a pocity nemohly být utajeny, 
Venuše řekla: "Proč tedy nejdeš na planetu Zemi, když tvoje velká touha je 
zachránit ji svou vlastni obětí?!" Nemohu ani popsat obrovskou úlevu, která 
mne zaplavila po tom, co jsem uslyšel její milá slova. Když jedna bytost 
miluje druhou víc než svůj vlastní život, pak odejít, abychom připravili 
svobodu pro naše bližní a vykonat velkou kosmickou službu (úkol) 
znamenající odloučení možné na stovky a stovky let, pak toto všechno je 
veliká oběť.

A tak jsem šel navštívit Zemi. Pohlédl jsem na její Boží Trojplamen, 
který obsahoval model dokonalosti pro každou živou bytost a poznal jsem, 
že to bude stát za to, urychlit její vývoj s velkou láskou, trpělivostí a hodně 
Světla. Vrátil jsem se na Venuši, abych oznámil svoje rozhodnutí mému 
milovanému Božímu Doplňku.

Hned poté jsem svolal mimořádnou radu složenou z bytostí, řídících 
život na Venuši. Bez výjimky se postavili za můj plán sestoupit na Zemi a 
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připravit ji na můj příchod, z této skupiny bylo vybráno 30 osob, jejichž 
jména budou na věčnost vyryta v mém srdci. Pracovali asi 1000 let a s 
velkými obětmi postavili sídlo Shambalu pro můj příchod.

Mezitím se zpráva o naší přípravě na záchranu Země rozšířila na 
ostatní planety. Z okolních hvězd, ba i z jiných planetárních systémů začaly 
přicházet karavany dobrovolníků, nositelů Světla, kteří se chtěli podílet na 
našem novém projektu. Nakonec bylo vybráno 9000 bytostí, z nichž 3000 
byli ochotni inkarnovat do říše lidí, další 3000 do říše přírody tzn. sloužit po 
boku Dévas a 3000 do říše Andělů.

Z vybraných 3 tisíc bytostí určených ke službě v lidském těle jako 
duchovní ochránci Země jich mezitím již tisíc obdrželo úplnou svobodu 
dosáhnutím Ascensao. Ostatní 2 tisíce pracovaly pod vedením Serapise 
Beye. Konečné Shambala byla připravena a Kosmická Hodina pro můj 
odchod odbila. Byl jsem připraven rozloučit se s mým lidem a krásnou 
planetou Venuší a dobrovolně se vydat do mého exilu na dlouhá staletí, 
možná i tisíciletí.

Zářivá hvězda, můj duchovní symbol, vyšla nad Venuši a všechen její 
lid poznal, že nadešla chvíle mého odchodu. Pohlédl jsem na planetu Zemi a 
s potěšením jsem zaregistroval 30 světelných bodů, mých 30 přátel, kteří 
mne již očekávali tam, kde ode dneška do daleké budoucnosti budu žít."

Třicet bytostí, které přišly z Venuše
První skupina třiceti požehnaných synů planety Venuše, kteří 

svobodně a dobrovolně sestoupili na planetu Zemi, aby připravili vhodnou 
rezidenci pro Pána Světa, ctěného Sanat Kumaru, se představila také 
Kosmické Karmické Radě, kde byli hodnoceni jako duchovni ochránci.

Těchto 30 bytostí svobodně a ochotně přidalo karmické omezení 
narozením v lidské rase. To neznamenalo pouze pro jedno či dvě období 
lidského života, ale po dobu neomezenou, třeba i po tisíce let. Byly uvedeny 
do vyšší atmosféry Země s povolením pohybovat se v osmém světelném 
éteru pod dohledem a ochranou Chohana Druhého Plamene a to vše do té 
doby, než byli schopni a byly dány podmínky k jejich prvním inkarnacím.

Všichni vlastnili vysoký vibrační stupeň a byli tak čistí a dokonalí 
jako vlastní Boží Světlo. Bylo velni těžké nalézt rodiče, kteří by mohli 
nabídnout tak dokonalá těla pro tyto delikátní bytosti. Konstruktéři forem 
(těl) vybírali mezi pozemšťany ty nejlepší bytosti a zvali je před Karmickou 
Radu k předběžným testům.

Pakliže vlastnili nutné kvality a vlastnosti a byli hodni sloužit jako 
prostředníci k inkarnaci těmto kosmickým návštěvníkům, byla jejich úloha 
rodičů schválena.

Pouze dvanáct synů Země vlastnilo požadované kvality a podmínky k 
těmto speciálním inkarnacím. Pak teprve mohl přijít moment spojení 
vybraných rodičů a příprava fyzických forem včetně závoje zapomnění pro 
tyto kosmické bytosti tady na Zemi. Každá z těchto bytostí po dozrání 
zplodila 5 potomků a tak byl dán počátek dlouhodobé přípravě příchodu 
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Pána Světla a Lásky.
Přešlo zhruba 900 let, během nichž se tyto bytosti snažily ve svých 

inkarnacích objevit svůj původ a ze všech sil si vybavit přísahy a sliby, které 
skládaly před počátkem své služby.

Pomalu a váhavě vznikalo "Město Spojení" se svými vybranými 
mramory, vzácnými šperky a čistým zlatem. Ze všech čtyř světových stran 
byly přineseny nejkrásnější květy, vzácné stromy, aby ozdobily toto město. 
Jeho tvůrci měli před očima jen a jen příchod svého Pána, a neúnavně 
pracovali jak svými těly, tak ve svých srdcích.

Nekonečné roky přešly, než se spojily všechny pilíře mramorového 
mostu, které se zdvíhaly z modrých mořských vod, aby spojily kontinent s 
Bílým Ostrovem.

To všechno se stalo mnoho staletí před tím, než se přiblížila hodina 
příchodu Pána Sanat Kumary. Nespočetní potomci Venušanů opouštěli 
vděčni svá opotřebovaná těla, aby se urychleně spiritualizovali a mohli opět 
obsadit nová těla a pokračovat v tomto díle lásky, než i přes jejich zastřená 
vědomí v nich zazáří polární hvězda Lemuria a oznámí jim hodinu příchodu 
Pána.

Během přecházejících staletí, kdy jedna generace následovala 
druhou, tito potomkové Venušanů si předávali vědomosti o této záhadné 
polární hvězdě, která oznamovala příchod velké kosmické události, pro 
kterou oni sami tak obětavě bez přestání pracovali.

Tato hvězda se stala jejich symbolem. Když dosáhla zenitu, vše bylo 
připraveno a tak dlouho očekávaný Pán Sanat Kumara se snesl doprovázen 
laskavě svou čestnou gardou a zakotvil svoji rezidenci na povrchu Země.

Stavba Shambaly

Milovaní žáci, považte jen, jak velká a neosobní Láska byla vyjádřena 
těmito třiceti bytostmi, pocházejícími z Venuše, které se odhodlaly opustit 
svoji planetu, kde existuje jen štěstí, harmonie a dokonalost a přijaly 
inkarnace přes matky planety Země! Růst a žít v této atmosféře, v tomto 
prostředí tuhé a těžké vibrace po boku lidstva, které se nacházelo v tak 
hlubokých temnotách, že pro její beznadějný stav kosmické zákony volily 
rozpuštění planety! Venušané přijali veškeré oběti spojené s přípravou 
vhodného místa pro příchod jejich milovaného Pána Sanat Kumary v 
předem určenou hodinu na Zemi!

Město Shambala, tedy jeho originál, se nacházelo na planetě Venuši v 
celé své nádheře, kterou si žádná lidská fantazie nedokáže představit. V 
jednom z jeho nejskvělejších paláců žila krásná Venuše, Boží Doplněk Pána 
Sanat Kumary, společně s milovanou Metou a ostatními Kumary. Z tohoto 
paláce Venuše vládla a řídila život na své planetě.

Oněch třicet dobrovolníků, kteří se z Venuše inkarnovali na Zemi, 
měli za úkol zakotvit ve svém vědomí a svých éterických tělech obraz města 
Shambaly, které existuje na Venuši. Ovšem potom, co prošli tělem svých 
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pozemských matek, přijali těžká fyzická těla a přijali tak automaticky 
charakteristiky rasy a národní karmu včetně závoje zapomnění, museli po 
dosáhnutí dospělého věku obdržet osvěžení vzpomínek, schémat a plánů 
tohoto města použitím intuice.

A tak všichni byli přímo posedlí touhou začít, pokračovat a dokončit 
urychleně  stavbu  tohoto  nádherného  města,  které  bylo  určeno  stát  se 
provizorní vlastí jejich milovaného Pána. Jejich situace se nijak nelišila od 
vaší dnešní, naši milí žáci! Neexistovala otevřená vize do nebeských oblastí 
ani  styk  s  ostatními  bytostmi,  ani  s  anděly!  Existovala  jenom  jedna 
myšlenka a představa díla, které mělo být realizováno.

Ona  oblast,  která  byla  zvolena  pro  výstavbu  Shambaly,  je  dnes 
široširá  poušt  v  západní  Asii,  známá pod jménem poušť  Gobi.  Ovšem v 
oněch dobách, o kterých mluvíme, tato poušť byla nádherné jezero a v jeho 
středu se nacházel okouzlující ostrov plný zeleně a bílého písku, nazývaný 
"Bílým ostrovem". V tomto místě vyrostlo známé město Shambala, aby tu 
stálo po dobu neurčitou.

Ne vždycky se rodili stavitelé této metropole poblíž moře Gobi. Mnozí z 
nich cestovali  tisíce mil,  křížili  moře a kontinenty pod vlivem impulsů a 
magnetické síly věřit svým snům a nadějím, setkat se se stejně laděnými 
srdci a duchy. Ve svých inkarnacích mezi pozemšťany se cítili jako cizinci a 
nalézajíc  konečné  místo  realizace  svých  snů se  všichni  společné  šťastni 
dávali do díla a konání svého obrovského úkolu.

Mnohokrát byli napadeni divokými hordami Vandalů, kteří bořili již 
vystavěné chrámy a ničili s láskou vysázené parky se svými ze všech koutů 
světa přivezenými vzácnými stromy a květinami, vybíjejíc úplně život, včetně 
těch, kteří se podíleli na výstavbě této nádhery.

A tyto obětavé bytosti  znovu inkarnovaly a znovu se dostavovali  k 
ruinám, aby pokračovaly na jejich obnovení. Všichni společně pracovali do 
úmoru a do úpadku, cítíc, že předurčená Kosmická Hodina se blížila. Mimo 
to, kosmický zákon nedovoloval hazardovat s energií určenou pro Zemi a 
pro příchod Sanat Kumary, tzn. že ať by bylo město hotovo či ne, Sanat 
Kumara se v určenou hodinu snesl na Zemi.

Ovšem jeho přátelé město za obrovského úsilí dokončili!

Příchod Sanat Kumary

Přišla rozhodující hodina iniciace (duch. vzestupu) Země. Příroda na 
planetě a několik vyvolených jedinců lidské rasy bylo připraveno. Polární 
hvězda  Lemuria  oznamovala  příchod  Sanat  Kumary.  S  velebností  sobě 
vlastni se rozloučil se svým lidem, se svou planetou a se svou milovanou 
Venuší.

Vystoupil do atmosféry následován doprovodem složeným z Andělů a 
Mistrů.  Z  nitra  Venušské  aury  se  vyhoupla  obrovská  pěticípá  hvězda  a 
vznášela  se  ve  výškách.  Srdce  všech  Venušanů  se  soustředila  na  tuto 
hvězdu s očekáváním posledních zpráv svého Pána v této Nejvyšší hodině. 
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Pomalu a majestátně se vznášel průvod nad planetou vyzařujíc na ni a její 
lid svá požehnání.

Skupina  a  její  doprovodná  hvězda  se  pomalu  vzdalovaly,  aby  se 
přiblížily k zemské auře. Všichni obyvatelé planety Venuše klekli na kolena, 
aby zapěli překrásnou hymnu lásky a požehnání, doprovázející svého Pána, 
do které se současně mísil smutek z rozloučení.

Když  se  vzácný  průvod  přibližoval  k  temné  Zemi,  která  pomalu 
rotovala  kolem  své  osy,  byli  spatřeni  třiceti  staviteli  "Města  na  Bílém 
Ostrově", kteří hluboce pohnuti padli na kolena šťastni a vděčni, že jim bylo 
umožněno dokončit v požadovaném čase toto nádherné město, které bylo 
předurčeno k přijetí tohoto úžasného Světce. Průvod se vznešeně snesl na 
Zemi a v tom samém okamžiku vytryskl nad nejkrásnějším chrámem města 
nádherný čistý Trojplamen. Tak se započala dlouhá, předlouhá služba Pána 
Světa -  znovuprobouzení duchovního Světla neboli Trojplamene v srdcích 
lidí!

V tomto rozhodujícím a svatém okamžiku, důležitém pro celé lidstvo, 
Sanat Kumara vstoupil do Trojplamene a roznítil jej do veliké výše.

Tato událost, která byla prvním krokem k záchraně lidstva, může být 
přirovnána k velkému měchu, který posiluje a oživuje Kristův Oheň v každé 
živé  bytosti,  vyskytující  se  na  planetě.  Ctěný  Sanat  Kumara  dodnes 
pokračuje  v  této  oživovací  činnosti,  která  znamená  osvobozovací  proces 
všech živých bytosti, připoutaných k planetě Zemi.

Když se požehnané nohy Sanat Kumary dotkly povrchu Země, celá 
planeta se ozářila obrovskou růžovou aurou a všichni její obyvatelé pocítili v 
srdcích, vlnu útěchy, míru a naděje. Dokonce i povadlé květy pozvedly své 
hlavy a jednotlivé lístky se znovu naplnily svěžím životem. Opět bylo možno 
slyšet cvrlikání a zpěv ptactva. Děti se daly do veselé a zábavné hry.

Co způsobilo tuto záhadnou změnu ve vibraci atmosféry Země? To 
vědělo  jenom  těch  30  vyvolených,  kteří  oslavovali  příchod  svého  Pána. 
Důvod  tohoto  obrovského  štěstí  v  atmosféře  Země  byla  Přítomnost  tak 
dlouho očekávaného milovaného Sanat Kumary!

Tímto  dnem,  milovaní  žáci,  započala  éra  působení  Boží  milosti  na 
Zemi, neboť od tohoto dne, kdy 30 Venušanů pokleklo přeplněno láskou a 
odevzdáním,  žehnajíc  příchodu  svého  Pána,  od  toho  dne  v  Shambale 
započal  rytmicky  pulsovat  Trojplamen  života!  Jeho  síla  rostla  úměrně  s 
rostoucím chápáním jeho požehnané činnosti lidmi. 

Sanat  Kumara  se  svými  přáteli  nezůstal  na  Zemi  jen  po  dobu 
několika staletí, nýbrž po dobu miliónů let, poslušní jen a jen impulsů své 
velké univerzální Lásky.

Až vy sami, milovaní žáci, a s vámi celé lidstvo, dosáhnete Ascensao-
Nanebevzetí a budete svobodně užívat svůj plášť nesmrtelnosti, až budete 
jako  kosmické  bytosti  užívat  svobody,  rozdávajíc  do  Vesmíru  své  zářící 
Světlo,  pak  nezapomeňte,  že  toto  všechno,  toto  celé  vaše  vítězství  bylo 
možno dosáhnout jen proto, že ctěný Sanat Kumara vlastnil nevyčerpávající 
Víru ve Světlo a Život, zakotvené v lidských bytostech zde na Zemi a pro ně 
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se také po milióny let obětoval. Kdyby On neuskutečnil svoji tak obětavou 
Službu Lásky, veškerý život na Zemi by prošel svoji duchovní smrtí a vy 
všichni byste dnes nevlastnili individuální vědomí.

Uvědomte  si  toto  všechno  a  zaplaťte  za  svůj  život  Jemu, 
Nanebevzetým Mistrům a všem ostatním služebníkům ještě dnes! Platíte za 
vaši nesmrtelnost po celou dobu vašeho vývoje! Za to, že vaše bytost byla 
zachována,  vděčíte  jen a jen Jemu, a to při  každém východu Sluce,  při 
každém vašem pohledu na květinu či  strom, vydávajících  vůni  či  plody, 
vděčni za každého přítele, který zahřeje vaše srdce!

Že  se  můžete  těšit  ze  svého  života,  bylo  umožněné  jenom díky  a 
darem Jeho trpělivosti, Jeho tvrdou prací. Jeho neutuchající Láskou, darem 
Toho, který kvůli vám přijal zodpovědnost za vás před nekonečným Božím 
Životem.

Pán Sanat Kumara a všichni ostatní, kteří přišli společně s Ním z 
planety Venuše, jsou nazýváni "Pány Nesmrtelného Plamene". Při svém 
příchodu do srdce Shambaly Sanat Kumara měl při sobě koncentraci tohoto 
plamene, který do té doby byl neznámý na Zemi, neboť obsahoval vibraci 
Venuše. Od svého zakotvení v Shambale, během těch několika milionů let 
až do dnešního dne, tento Plamen obrovsky vzrostl a zesílil.

Vyzařuje do atmosféry a do vědomí Země a jejich obyvatel klíčovou 
melodii Venuše a její vysokou vibraci.

Tento Plamen má za úkol znovuobnovovat v každém obyvateli Země 
světelná centra. Jediným důvodem přítomnosti Sanat Kumary na planetě je 
tvorba vědomých nositelů Světla. Každý muž, každá žena, každé dítě v 
souladu se svými schopnostmi je "Nosičem Světla".

Velké Bílé Bratrstvo

Po tom, co se milovaný Sanat Kumara usadil ve své rezidenci v 
Shambale, obdržel myšlenku a představu o Velkém Bílém Bratrstvu. Plný 
naděje vyhledal příslušné schopné bytosti, které by byly ochotny vnést 
Světlo do jistých lidských vědomí, které byly v kondici kontrolovat své 
energie. Mimo své nezměrné Světlo a Lásku ve svém srdci, Sanat Kumara 
nevlastnil nic, co by mu mohlo pomoci.

Mnoho století přešlo, než dokázal najít dvě bytosti, které souhlasily se 
spoluprací s Bratrstvem. Jedna z nich byl sám Lord Gautama - Budha, 
dnes Pán Světa, a druhá byla dnešní Kosmický Kristus a Světový Instruktor 
Lord Maitreya, momentálně nosící jméno Božský Lord.

Toto Bratrství během času rostlo a postupně se jeho vedoucí místa 
zaplnila i bytostmi z planety Země, které zde ukončily vývoj.

Bylo zvykem, že kandidát na vstup do Bílého Bratrstva byl uveden do 
přítomnosti Božského Lorda a v průběhu překrásného ceremoniálu jeho 
externí vědomí bylo navěky napojeno na vědomí Sanat Kumary. Tato 
ceremonie byla uskutečněna jen tehdy, když Plamen ve vlastním srdci žáka 
byl již uvolněn a individuální hvězda neboli Boží Plán byl v činnosti, což 
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bylo důkazem pro Bratrstvo, že tato bytost již byla připravena věnovat svůj 
osobní život službě Bohu ve vesmírném (kosmickém) rozsahu.

Pro Pána Sanat Kumaru neexistovalo větší potěšení, než tyto 
momenty, kdy zakotvoval svoji hvězdu do aury nových členů Bratrstva. 
Činnost Instituce Velkého Bílého Bratrstva, organizovaná Sanat Kumarou, 
byla nevyhnutelná k uskutečnění vědomého spojení mezi sférami 
Nanebevzetých Mistrů a mezi externím vědomím lidstva.

Pod závojem zapomnění utkaného vlastním lidstvem - jako následek 
svých myšlenek, citů, slov a činů - také členové pracující pro Velké Bílé 
Bratrstvo byli oddělení od svého Vědomí a od své vlastni Přítomnosti Boží 
"Já Jsem", stejně jako od Říše andělů a Říše Nanebevzetých Kosmických 
Bytostí, nacházejíc se tak opravdu v totálním zmatku a hlubokých 
temnotách. Proto inkarnace těchto členů byly soustřeďovány okolo několika 
jednotlivců, kteří si dokázali uchovat alespoň části či záblesky vyššího 
Vědomí, aby tak bylo možno realizovat Boží plán v úzkém vztahu s Mistry, 
Anděly a Elementy.

Až do onoho slavného dne, kdy Lord Gautama a Lord Maitreya byli 
představeni Sanat Kumarovi, tyto bytosti pokračovaly neúnavně po několik 
staletí ve svých nekonečných inkarnacích, v sebedisciplině, mistrovství a 
odříkání, hromadíc zkušenosti od jedné inkarnace ke druhé, aby tak jejich 
duše dosáhly dosti sil, Lásky a vytrvalosti a oni tak byli schopni splnit svá 
kosmická poslání.

Pozice duchovní hierarchie

Ze  všech  Kosmických  Bytostí,  které  vykonávají  službu  ve  vztahu 
planeta - Slunce, je na prvním místě jako jediná s přístupem do Centrálního 
Božího Srdce takzvaná Tichá Neposkvrněná Ochránkyně Země.

Další  pozice  v  Kosmické  hierarchii  se  nazývá  Budha  a  spočívá  ve 
ztělesnění Boží Lásky a v udržování Svatého Ohně v srdcích lidstva během 
jeho vývoje a uzrávání zde v atmosféře Země. Budha také přináší na Zemi 
esenci  a  vibraci  Nebeské  Říše,  aby  se  tak  lidská  duše  necítila  úplně 
vyhoštěna  a  oddělena  od  vyšších  plánů  a  také  aby  Boží  Trojplamen 
pokračoval  v  existenci  a  v  činnosti  v  tomto  světě.  Tato  služba  byla 
vykonávána po mnoho století velkým Lordem Gautamou, který přijal Pozici 
Pána Světa na Nový rok v roce 1956, kdy Sanat Kumara byl osvobozen od 
dobrovolně přijaté oběti a vrátil se na svoji domovskou planetu.

Pán Světa - další pozice v Kosmické Hierarchii, je Maximální Vedoucí 
Inteligence všech členů spirituální Hierarchie a také Nejvyšší Autorita na 
poli  transcendentálni  činnosti.  On je  jediným a pravým vodičem energií, 
vyzařovaných  z  Božího  mozku  a  slouží  na  prvním  místě  ve  spojení  se 
Světovými instruktory a s nejvyššími osobnostmi Karmické Rady (soudu).

Světový  Instruktor -  nebo  také  Kosmický  Kristus  pracuje  pod 
orientaci  Pána  Světa.  Jeho  cílem  je  rozvíjet  vědomí  synů  a  dcer  Země, 
napojujíc je na zářeni Budhy, aby tak byl uposlechnut směr vývoje planety 
a  dosažení  úrovně  Kosmického  Vědomí.  Je  to  On,  kdo  umožňuje 
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manifestaci či realizaci veškerých církví zde na Zemi. Většinou Jeho služba 
trvá 14 000 let, kdy po celou tuto dobu vyučuje všechny vyslance Božího 
Slova, způsob, jak proniknout k Duchovním Centrům všech sedmi různých 
úrovní lidstva.

Tato činnost byla vykonávána Velkým Lordem Maitreyou v době, kdy 
Lord Gautama ještě zastupoval úlohu Budhy. Potom, co Sanat Kumara byl 
osvobozen od svého závazku (který trval několik miliónů let) a vrátil se na 
Venuši,  Jeho pozice  byla obsazena Lordem Gautamou, který od té doby 
vykonává  službu  Pána  Světa.  Na  uvolněné  místo  Budhy  vystoupil  Lord 
Maitreya.  Uvolněnou  pozici  Kosmického  Krista  obsadili  Mistři  Ježíš  z 
Nazaretu a Kuthumi.

Lord Gautama, původně Budha, dnes Pán Světa
Lord Gautama byl ve své poslední pozemské inkarnaci synem 

indického prince a byl vychováván s velkou láskou a pečlivostí svými rodiči. 
Ochraňovali ho ode všeho zlého a snášeli mu vše to nejlepší. Když chlapec 
vyrostl do dospělosti, dolehly na něj náhle všechny neutěšené stránky života 
a evidentně špatný směr vývoje lidstva, který ho dostal do takového 
rozpoložení, že opustil svoji vysokou společenskou pozici i svoji rodinu, aby 
hledal odpověď na všechno toto lidské utrpení, které kolem sebe nedokázal 
nevidět.

Po dlouhých sedm let hledal východisko, řešení, vyzkoušel všechny 
možné a nemožné cesty a způsoby. Konečně unaven hledáním bez valných 
výsledků rozhodl se pro "Cestu do Nitra". Užitím meditací, koncentrací a 
extází prošel všemi plány a sférami, až dosáhl "Osvícení".

Stal se tak první bytostí na této Zemi, která vědomě pronikla do 
vyšších sfér od dob úpadku člověka a zatemnění jeho Boží Přítomnosti. Stal 
se tak Mistrem a vyzvedl se nad veškeré lidské chápání. Jeho největší 
zásluhou je, že po dosažení vysokých Světelných sfér, ve kterých měl právo 
zůstat, zřekl se této blaženosti svobodně a bez nátlaku.

Pro svoji velkou Lásku k trpícímu člověku se snesl znovu na jeho 
úroveň a přinesl mu svoje zkušenosti, aby každodenním cvičením a 
uváděním Jeho učeni do života dosáhli jako On velkého Osvícení. Od svého 
Nanebevzetí se Lord Gautama dostavuje každým rokem při úplňku v měsíci 
květnu do Wesacku v Indii, kde se setkává s lidmi.

Při této příležitosti se tato úžasná Bytost zjevuje svým žákům v celé 
své kráse a zářící Přítomnosti, rozdávajíc Lásku a Požehnání. Od roku 1953 
až do Nového roku 1956 se Lord Gautama v prostorách Chrámu Bohyně 
Kuan Yin nad Pekingem v Číně připravoval k vykonávání služby Pána Světa 
místo Sanat Kumary, neboť Jeho Aura musela být schopna obejmout 
každičkou částici života na Zemi a to až do posledního lístečku travičky.

Lord Gautama nám přináší zkušenosti o Zlaté Střední Cestě, která 
znamená vyrovnaný harmonický život a ovládání svých čtyř éterických těl.

Jeho slova: "Přináším vám pocit a substanci míru, která se po dobu 
eonů formovala a tvořila v mojí auře. Chcete-li Ji vlastnit, Ona se stane 
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částí vašeho světa. Před mnoha staletími jsem byl Učitelem Indie. Dnes 
prakticky všichni obyvatelé této Země se obrátili na moje učení, třebaže 
před dvěma a půl tisíci lety se o mé zajímalo pouze několik zaprášených 
mnichů a zvědavých poutníků.

Vím, co to znamená šlapat kamenité cesty Země a pozorovat neštěstí 
a úpadek člověka. V mé palčivé touze po svobodě Vědomí jsem prostudoval 
všech sedm sfér Vyššího Vědomí, kde jsem našel Svatou Životní Pravdu. A 
ta byla, že pokud je člověk poslušen Božích zákonů, které řídí život, veškeré 
bolestné situace se mohou naprosto rozpustit a dokonce vyloučit.

Po tom, co jsem dosáhl svého cíle a našel jsem Pravdu, dnes, po dvou 
a půl tisíci letech oživil jsem znovu mé tělo a vrátil jsem se mezi vás. Jako 
Pán Světa jsem pln vděčnosti a skromnosti, současně všem přináším své 
toužebné přání - rozšiřovat stále a čím dál více Boží Lásku, dokud vaše 
snažení nebudou korunována dokonalým úspěchem. Moje vibrace je 
zakotvena v každém z vás ve vašich srdcích. Přes ni k vám přichází moje 
láska, neboť vy jste nadějí Kosmické Hierarchie, pro vás, pro všechen lid a 
pro celou Zemi."

Návrat Sanat Kumary na Venuši
V  předvečer  Nového  roku  1956  bylo  dáno  povolení  Pánu  Sanat 

Kumarovi navrátit se na svoji planetu Venuši po jeho dlouhém, předlouhém 
pobytu  na  Zemi.  Slavnost  na  rozloučení  byla  pořádána  o  něco  později 
koncem  ledna  v  Shambale  a  pokračovala  ještě  v  Chrámu  Archanděla 
Michaela v Kanadě.

Mistr El Morya a jeho žáci "Mostu ke Svobodě" se značně podíleli na 
uvolnění potřebné energie. Z toho důvodu se přikročilo k několika změnám 
původního plánu, z čehož nakonec vyplynulo prodloužení pobytu Sanat 
Kumary na planetě. Byl ovšem oproštěn jakýchkoliv dalších povinností. V 
tento čas již Lord Gautaua byl připraven nastoupit na jeho místo Pána 
Světa.

Bylo velkým privilegiem a ctí pro Mistra El Morya moci předat 
oficiálně do rukou Sanat Kumary doklad o řádném ukončení svých služeb, 
vydaný Kosmickou Radou. Sanat Kumara sňal korunu z hlavy a obřadně ji 
umístil na hlavu Lorda Gautamy. Pak poklekl a poděkoval Otci za uvolnění 
ze služeb. Poté vyjádřil přání pokračovat zde na Zemi jako regent, až do 
vypršení lhůty, dané Kosmickou Radou.

A proto dodnes činnost Budhy - Lorda Gautamy a nového Budhy - 
Lorda Maitreyi jsou propojeny s činností Pána Světa Sanat Kumary.

Lord Gautama - udržuje Lásku, Mír a Osvícení
Sanat Kumara - působí jako kancléř a regent
Boží Lord, Lord Maitreya - působí jako Srdce a mozek všech služeb 

lidstvu a planetě.
Milovaní žáci, spojte se co neitěsněji s těmito třemi Kosmickými 

Bytostmi Lásky! Snažte se co nejvíce být kanálem (vodičem) jejich Lásky a 
jejich Míru, neboť toto znamená v tomto Okamžiku pro Zemi Mír, Svobodu a 
Vítězství Světla na Zemi!
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Ascensao
Během mnoha staletí každá živá bytost, která se inkarnovala zde na 

Zemi, měla příležitost se vyvíjet, užívajíc svoji svobodnou vůli, užívajíce svoji 
energii na různých polích činnosti.

Nahromadění léčivých sil, schopností učit a jiných uměleckých 
hodnot se jmenuje momentum. Tyto nahromaděné hodnoty, tkané úder za 
úderem každého srdce, reprezentují sklizeň každé bytosti a současně jediné 
dědictví lidského snažení, které si člověk může vzít sebou do vyšších sfér. 
Toto dědictví narůstá spolu s vědomím až do poslední chvíle, kdy se po 
ukončení poslední inkarnace duše navždycky odpoutá od přitažlivosti 
zemské.

Pánové z Karmické Rady prohlédnou nejen indivuduum, když se blíži 
hodina jeho Ascensao, ale také zhodnotí jeho globální momentum neboli 
služby, vykonané ve prospěch života. Vše je podrobeno pečlivému 
hodnocení. Jestliže se jednotlivec nachází na požadované úrovni, je 
osvobozen od povinnosti neustálého inkarnování a než je uznána oficiálně 
jeho Ascensao, je nutno ještě doplnit nahromaděnou energii v momentu, 
aby tak toto mohlo být dáno k dispozici pro všeobecné dobro.

Jestliže Kosmický zákon rozhodne po zhodnocení Svaté Bytosti 
Kristovy individua, že je schopen dosáhnout Ascensao, jeho kmotr, který 
vzal na sebe povinnosti a zodpovědnost za tuto osobnost po staletí, požádá 
o audienci u Karmické Rady, aby její členové ještě naposledy zvážili 
schopnosti a nedostatky jeho svěřence.

Je podrobně a pozorně prostudována kniha života individua a 
Karmická Rada udělí audienci také pro vlastního kandidáta na Ascensao. K 
tomu, aby individuum bylo oproštěno od povinnosti nových inkarnací, je 
nutno oficiální hodnocení a posléze schválení této Karmické Rady.

Jelikož každá osoba vlastní svobodu rozhodováni, může i v tomto 
momentě nepřijmout toto osvobození, rozhodujíc se například pro novou 
inkarnaci za účelem ukončit nějaké započaté dílo a moci tak pokračovat ve 
službě. Jestliže osoba odmítne ukončení svého vývoje a nabízenou 
Ascensao, je jí řádně objasněno, že je nadále plně zodpovědná za veškeré 
nové budování karmy a možnost zamítnutí nové, pozdější žádosti o 
Ascensao.

Ty bytosti, které ukončí své mistrovství, ovládají Boží energie, 
osvobozujíc se tak od svých osobních karma a přece odmítají vydobytou 
svobodu, aby mohly ještě více sloužit lidstvu, jsou nazývány Svatými syny a 
dcerami Nebeských sfér. Na svých čelech nesou svatý symbol ve formě 
rozpukajícího lotosového květu. V říjích éteru jsou běžné známi a žádná jiná 
skupina neužívá tento symbol. Všude, kde se objeví jakákoliv vyšší 
inteligence Universa, se klaní před jejich obětí lásky.

A když konečně definitivně přijmou svou Ascensao a svobodu, květ 
lotosu se rozplyne. I v těch nejvyšších nebeských sférách je udržován a ctěn 
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tento symbol charakteristický pro lásku a služby pokládané k nohám 
života. I Mistr Ježíš je členem Svatého řádu lotosového květu!

Každá bytost, která se rozhodla přijmout Ascensao, se nachází před 
dalším rozhodnutím a to, zda vystoupí do sfér Míru a Blaženosti, či zůstane 
jako aktivní spolupracovník Velkého Bílého Bratrstva ve službě dětem Země 
nízkého vývoje.

Nanebevzeté bytosti, které přijaly pobyt v Nirváně, odevzdají dévám 
své nahromaděné momentum, ať je jakéhokoliv typu a tyto energie jsou 
udržovány v nádherných chrámech Svatého Ohně, kde jejich síly a 
vyzařování slouží Zemi a jejím obyvatelům. Tak opravdově odevzdají své 
dědictví lidstva. Ony samy, tyto Nanebevzeté bytosti, vystoupí se svým 
Božím vědomím "Já Jsem" do těch řiší, kde jsou navždy odpojeny od 
strádání v pozemském plánu.

Všichni Nanebevzetí vzpomínají i přes nemožnost se vyjádřit slovy, na 
štěstí a blaženost, kterou pociťovali, když byli konečně osvobozeni od 
pozemských hrůz a beznaděje, když se konečně osvobodili od fyzického těla 
a od závoje zapomnění!

Slova Mistra Saint German
Beze spěchu

V poslední době vstoupilo do činnosti zvýšené zrychlení času a to jako 
následek neustálého narovnávání zemské osy (tak jak jistě všichni víte, 
zemská osa je po mnoho tisíciletí nakloněna), zatímco současně planeta 
pokračuje ve svém kroužení kolem Slunce.

Celý systém, jehož Boží Rodiče jsou Helios a Vesta, se stejným 
způsobem také pohybuje kupředu se zvýšenou rychlostí. Toto všechno 
samozřejmě působí na vaše těla zvýšenou vibrací a to během celých 24 
hodin ve dne i v noci a proto je třeba učinit jistá opatření pro tuto situaci.

Dovoluji si proto vás opět upozornit na tento důležitý bod. Jako 
následek neustále zvyšované vibrace vašich čtyř nižších těl se dostavuje 
mnohokrát tendence ke SPĚCHU!

Je ovšem samozřejmé, že vibrace tohoto světa se musí zvyšovat, neboť 
stále více a více se očisťujete a přijímáte naše služby, které jsou vám 
nabízeny či podávány přes naši světelnou vibraci a Lásku. Samozřejmé tyto 
naše vibrace, pocházející ze substance Naši Bytosti, mají mnohem vyšší 
vibraci, než lidská hmota zde na Zemi.

Je třeba si ovšem uvědomit, že spěch přináší sebou téměř vždy nějaký 
typ utrpení a proto je třeba najít harmonický soulad mezi zvyšováním 
vibrace a chováním se v běžném životě. Neboť od žáka Světla se vyžaduje 
klid, harmonie a porozumění!

Apelujte na duchovní vyrovnanost (pokračování slov Saint Germaina)
Pro žáky Světla je neodmyslitelné pochopení velikosti a vážnosti doby, 

kterou prožíváme. Musí vědomě kontrolovat veškeré pocity a city, udržujíc 
je na hladině vyrovnanosti. Proto je třeba apelovat na některého z 
Nanebevzetých Mistrů ze Světelných Legií (např. Lord Gautama) a prosit Ho 
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ve jménu Vaší Boží Přítomnosti „Já jsem“, aby prozářil váš svět a všechny 
vaše činnosti jeho dokonalou vyrovnaností a aby vás tak udržoval na Zlaté 
Střední Cestě. Toto vám umožní plně využít tohoto všeobecného zrychlení a 
celou svoji osobností se z něho těšit.

Tak by to správně mělo být, neboť Zemi očekávají hluboké změny k 
lepšímu. Pakliže apelujete, bude vám dána schopnost vědomé a stálé 
kontroly vašich energií a to nejen po krátké momenty, ale během každého 
dne. Obdržíte tím citovou vyrovnanost, veselou a pozitivní mysl, éterickou 
jasnost a fyzické síly. Tímto také vaše vnější smysly dosáhnou dokonalé 
vyrovnanosti co do činnosti, dovolujíc vám tak absolutní kontrolu vašeho 
života.

Všechny tyto kvality odpovídají charakteristickým znakům Sedmého 
Plamene a všem těm, kteří slouží odevzdaně celou svou bytostí a celým 
svým srdcem mým cílům.

Uvědomujte si neustále, že nyní náležíte k "Dynastii Svobody"!
Vy jste přijali Energii a Lásku mého Života!
Užíváte Mé Jméno a jste to Vy, kteří představujete ve světe forem Moji 

Osobnost a jsem přesvědčen, že Mně vždy budete reprezentovat s Láskou a 
se Ctí, jak individuálně, tak kolektivně!

Ó, jaké jsme nekonečné slastné Bytosti v tomto našem spojen! Těšíme 
se ze života a často se společně i zdravě zasmějeme! Samozřejmé prožíváme 
situace, kdy zosobňujeme i přísnost.

V budoucnosti  moje vlastní nahromaděné zkušenosti vám budou k 
dispozici, abyste tak dosáhli všech schopností Nanebevzetého Mistra, pokud 
o to bude ovšem z vaší strany zájem.

Rád bych dokonce ve vás vypěstoval kvality Pána Sedmého Plamene, 
jehož  nyní  reprezentuji,  pakliže  mi  k  tomu  dáte  svolení.  To  vám  velmi 
pomůže,  pokud  chcete  úspěšně  zvládnout  situace,  kterými  nyní  musíte 
procházet. Jste ochotni mi dát příležitost vám pomáhat?

Váš Saint Germain

Buďte vodiči Světla!
(mluví Mistr Saint Germain)

"Pakliže jste zakotveni uprostřed velkého Božího Srdce - Otec působí 
přes vás. Vaše oči se stanou třpytivými, protože jimi vyzařuje Jeho Světlo, 
vaše paže se stanou otěžemi Jeho Moci, vaše rty jsou nástrojem, jimž On 
tvoří svá slova k projekci do světa forem. Vaše nohy se propůjčí Přítomnosti 
Mistra procházející světem a vaše energie se stane vodičem všeho, co si Bůh 
přeje, aby se uskutečnilo přes vás, přesně v té pozici, kterou zastupujete v 
Universu a ve svém nynějším světě.

Království Nebeské existuje nyní!

Přítomnost Boží, v srdci je naději pro celé lidstvo! Je Jeho poslední 
osobní spasení, jeho individuální mistrovství nad substancí a je energií pro 
každou sféru, ve které lidské vědomí má setrvávat.
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Přítomnost Boží "Já Jsem" znamená to, co již Jeho Jméno prozrazuje 
- že Přítomnost je zde a nyní! Mimo to Jeho Jméno znamená, že se nejedná 
o bytost slabou, vzdušnou a pomíjející. Znamená ještě víc - že neexistuje 
pouze v budoucím čase, což je velmi obvyklé u lidi si myslet, že jen po tak 
zvané  "smrti"  všechny  tendence,  situace,  výsledky,  a  osobní  omezení 
každého jednotlivce jsou změněny, transmutovány a purifikovány.

Uvažujte  nad touto pravdou:  Existuje  jistá  Přítomnost  v  člověku s 
kapacitou sublimizovat a purifikovat jeho život, což se má dít nyní, aby on 
sám vstoupil nebo se navrátil do nadějného vítězství a míru, následovanými 
blažeností v této Přítomnosti!

Ježíš řekl:  "Království nebeské je ve vás. Není v žádném vzdáleném 
místě ani v žádném mystickém království, nýbrž ve vás!"

Moc ticha
(pokračuje řeč S. Germaina)

Opravdový žák by měl uznat a přijmout nutnost setrvat několikrát 
denně v tichu a to tak, aby energie, instrukce, vyzařování a síla Přítomnosti 
Boží "Já Jsem" mohly proudit do jeho nižších těl a jeho vnějšího vědomí. V 
Orientě koncentrace a meditace tvoři základní zdroj každé činnosti.

Na Západe naopak, kde síla a pozornost žáka jsou úplné zabaveny 
okolnostmi a požadavky každé chvilky, čas pro toto duchovní napojení je 
většinou opomíjen s vysvětlením, že je to únavné a není na to čas, aby 
člověk mohl pobýt v tichu, aby "Věděl, že Je Bůh!"

Jednotlivec věří, že požadavky jeho čtyř nižších těl, jeho přání, jeho 
návrhy, vycházejí pod impulzem jeho externí bytosti, což mu stěžuje 
kontakt s jeho Přítomností Boží "Já Jsem". Poctivý žák proto z tohoto 
důvodu musí očíslovat svá nižší těla a poddat se tvrdé disciplině a 
nemilosrdné sebeanalýze a umístit se na své místo jako služebník 
Přitomnosti Boží "Já Jsem“.

Tento proces usnadníme, když uvádíme energii mentálního těla ( tělo 
myšlenek) do Klidu, Utišením mořského přílivu světa smyslů (emociální 
tělo), jako také Zákazem opakování stejných chyb z minulosti éterickému 
tělu a Převýchovou svého fyzického těla.

Samozřejmě tento plán přerodu vyžaduje mnoho času, trpělivosti, 
neúnavnosti a silné vůle. Jedině po realizaci tohoto plánu, tohoto přerodu 
může žák uvnitř sebe poznat Hlas Ticha neboli přejemný tón Přítomnosti 
"Já Jsem".

Nanebevzetí Mistři informují, že apely na Přítomnost Boží "Já Jsem" a 
Legie Světla jsou základní a neodmyslitelnou činností k realizaci tohoto 
přerodu. Žák, který se denně věnuje neodmyslitelným apelům, musí 
setrvávat v Tichu, aby mohl obdržet a přijmout vyzařování, které svými 
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apely žádal, ovšem musí počítat s jistou spotřebou času, aby k tomu mohlo 
vůbec dojit.

Stává se mnohokrát, že i přes vytrvalé apelování, prosby a 
kontemplace, žák pro nedostatek času věnovanému uklidnění nižších těl, 
které je nezbytně nutné ke spojení s vyšší vibrací, nedošel k žádnému 
výsledku!

Musí zde dojít k jisté harmonizaci a vyrovnání mezi energií vyslanou v 
apelech a obdržení žádané milosti. V Opravdovém vstupu do Ticha se nesmí 
nechat rušit vnějšími podněty. Vědomí musí udržovat positivní vibraci. 
Všechna čtyři nižší těla musí disciplinovaně řídit své energie ke zdroji 
Přítomnosti "Já Jsem". Nesmí se nechat unést všelijakými myšlenkami, 
pocity, vzpomínkami či fyzickou únavou, které se často objevují při snížení 
fyzického tlaku.

Je mnohem jednodušší pro žáka dělat apely, mantry a vizualizace, 
neboť tím energie nižších těl je úplně zaneprázdněna, zatím co je podstatné 
těžší provádět duchovní cvičeni v tichu, udržovat svá nižší těla v úplném 
stavu klidu, aby tak požehnání a vysoké vibrace jako odpovědi na apely 
mohly být přijaty! Většinou se žák oddá příjemné ospalosti, či si pohrává s 
různými myšlenkami a pocity, čímž je uzavřen k přijetí pozitivních výsledků 
apelů.

Veškeré dobro, ať je to zdraví, víra, síla, láska, životní potřeby či 
purifikace - přichází od Boha - Pramene Života. Tyto milosti jsou 
rozdělovány vysokými Kosmickými Bytostmi a jejich vyslanci. Ovšem žák 
Světla nemůže obdržet hojnost těchto požehnání, dokud se nenaučí tuto 
lekci a nevycvičí si svá nižší těla!

Jedině tak bude znovu obnoven užitím apelů, vstup veškerého 
milosrdenství Božího do jeho těl. Říkám vám všem:

Mír s vámi, utište se!

Cvičte se v tomto Božím Přijímání s vašim vnitřním Bohem "Já Jsem" 
v Přítomnosti Boží, abyste se mohli zúčastnit Jeho Požehnání!

ABC "Mostu ke Svobodě“
Jádro srdce Stvořitele

Jádro Vesmírného srdce, které lidstvo jmenuje Bůh a současně je 
nazýváno mnohými spirituálními kanály „Velké Centrální Slunce“ je doslova 
a do písmene absolutní původ všech individuálních bytostí, jejichž cílem je 
dobýt Mistrovství v ovládnuti energie, která je pulsací v jejich vlastních 
srdcích a základním obsahem neboli esencí jejich života.

Bůh, "causa primera", prvotní myšlenka - vyzařuje do Vesmíru Boží 
myšlenky. Člověk také je Boží myšlenka, již zhmotnělá. V souladu s tímto 
plánem (Boží myšlenkou) každá bytost, každé individuum vlastní 
svobodnou vůli, aby mohl vládnout a užívat Boží sily i každou myšlenku - 
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Boži Semínko, odpovídající charakteristice své vlastní osobnosti a to vše 
tak, až dosáhne své závěrečné velikosti.

Velké Bílé Bratrstvo
Jakmile člověk během svého studia Spirituálních Zákonů na Cestě 

vývoje dosáhne jistého bodu chápání a všímání, pak porozumí s 
překvapením, že Božství přestalo býti abstraktním principem, jak je běžné 
prohlašováno metafyziky.

Místo toho je člověk nyní zván k úzkému spojení s jistými 
Kosmickými Bytostmi a podle stupně jeho individuálního vývoje a podle 
autority, která je mu příslušná podle Kosmického zákona, jsou mu dány i 
zodpovědnosti a úkoly pomáhat ve vývoji vesmíru. Tyto bytosti jsou pro nás 
běžné známy jako Nanebevzetí Mistři Lásky a Moudrosti. Oni doplňují a 
vyplňují řád Velkého Bílého Bratrstva.

Je možné normální osobě pomocí svého spontánního oddání a úrovně 
svého života státi se čestným členem tohoto velkého Řádu, jehož smyslem je 
služba, jak hlásá Plán Vývoje, učit lidstvo vytvářet a udržovat Dokonalost. 
Bylo nám řečeno, že v tomto Bratrstvu neexistuje vnější řád. Ovšem pakliže 
se nějaká inteligentní bytost s láskou nabídne ke spolupráci s jistou denní 
dávkou své životní energie k realizaci Místního Plánu, je Bratrstvem přijat a 
stává se živou částicí této Nebeské Kongregace Ochranné Přítomnosti.

Synové sedmi sfér

První obyvatelé planety Země patřili z velké části k sedmi typům 
člověka, kteří se zdržovali po delší triodu ve specializovaných chrámech. 
Následkem toho byli uznáváni jako příslušnici prvního, druhého a třetího 
paprsku, vždy podle svého osobního charakteru. Vždy, když 
charakteristické rysy individua se shodují se sférou jistého záření, je nutné 
během svého vývoje doplnit také charakteristiky ostatních paprsků a to 
vždy, než se může realizovat Ascensao. Jinými slovy: člověk musí 
dosáhnout všechny charakterové kvality všech sedmi paprsků, dříve než 
bude moci být osvobozen od nutnosti se znovu narodit a opět zemřít (tj. 
inkarnací). Proto se od něj očekává, že během všech svých inkarnací 
dosáhne a vyvine všechny nutné kvality a nastolí harmonii mezi paprsky ve 
své bytosti.

109



Posloupnost kosmického vývoje

Jeden kosmický cyklus má délku 14 000 let a dělí se do sedmi 
menších cyklů, v nichž vždy jeden z paprsků vládne po dobu 2000 let. 
Cílem a obsahem těchto menších cyklů je vytvořit vhodnou atmosféru pro 
vývoj inkarnovaných lidských individuí, odpovídající každé sféře 
Spirituálního Osvícení. Obvykle se během každého cyklu inkarnuje jeden 
nebo více Avatarů, jejichž úkolem je stimulace vývoje lidstva. V nynějším 
cyklu 14 000 let měla šestá dispenzace (tzv. dispenzace Křestanství) 
počátek nedlouho před narozením Ježíše Krista a skončila l. května 1954 v 
den oficiálního počátku Sedmého cyklu (dispenzace). Tak jako Mistr 
Ascensionado Jesus byl dominantní osobností během Křesťanské 
dispenzace, tak také Mistr Ascensionado Saint Germain, Pán sedmého 
paprsku, je a bude pro planetu Zemi nejvyšší autoritou příštího 
dvoutisíciletí.

Důležitost pevného zdraví

Bůh si přeje pro každého ze svých synů a dcer dobré zdraví. Jestliže 
pevné zdraví chybí, je to více jak evidentní důkaz o tom, že jedinec porušil 
některý z Božích zákonů. Jedině on je zodpovědný za tento špatný postup a 
ne Bůh-Otec. Pravdivými důvody a původy nemocí jsou: strach, nenávist, 
kritika, honba za penězi, honba za pozicí, touha po moci, starosti, 
zklamání, beznaděj a hrůza, pesimismus a všechny myšlenky a pocity 
postrádající mír a harmonii. Všechny tyto pocity jsou negativního původu.

Přesto všechny tyto pocity mohou být neutralizovány, pakliže je 
nahradíme pocitem míru, důvěry, lásky a naděje, pocitem vítězství a jinými 
pozitivními kvalitami Nanebevzetých Mistrů. Jestliže si jedinec uvědomí, že 
jsou to osobní návyky, vyjádřené myšlenkami a pocity, které jsou těmi 
pravými původci nemocí, pak je možné vlastním vědomým úsilím udržovat 
stále konstruktivní a pozitivní myšlenky a city. Jedině tak se člověk může 
těšit dokonalou funkcí každé části svého fyzického těla.

SEDM TĚL ČLOVĚKA
Člověk je bytost sedmitělná, jehož sedm těl bylo stvořeno, aby se staly 

nástrojem manifestace během jeho vývoje. Těchto sedm těl je třeba k 
projevu jedince ve fyzickém světě neboli k inkarnacím. Každé tělo je složeno 
ze substance té Říše, ve které působí. Sedm těl člověka se dělí na 3 vyšší 
(superiorní) a 4 nižší (inferiorní).

Vyšší těla člověka
Vyšší těla jsou: Boží přítomnost "Já jsem"
Svatá Bytost Kristova
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Kauzální tělo
Tato tři těla působí ve spirituálním plánu vyšších stupňů, v éterech 

Mistrů Ascensionados a jsou důležitou částí celého těla jedince. Pod jejich 
vedením dosahuje mistrovství, nad životni energii a svého vývojového cíle - 
věčné svobody.

Mezi Boží Přítomností "Já jsem" a nižšími těly se nachází také tzv. 
Svatá Bytost Kristova. Je světelnou bytostí se svoji inteligenci a se svým 
vlastním čistým a dokonalým vědomím. Roste a rozšiřuje se přímo úměrné s 
duchovním  vývodem  jedince.  Má  nižší  vibraci  než  Boží  přítomnost"  "Já 
jsem", ale spojuje se s její činností.

Je jakýmsi  mezičlánkem mezi  Boží  Přítomnosti  "Já jsem" a čtyřmi 
nižšími těly jedince. Speciálním charakterem Svaté Bytosti Kristovy je její 
emocionální ráz. Je uznávána jako Tichý Ochránce člověka. Jestliže je  jí 
dána.  příležitost  zasahovat  do  života  jedince  jako  individualizovaná  Boží 
Bytost, ujme se řízení veškeré činnosti v materiálním světě.

To nastává tehdy, když žák světla dosáhne již  jistých markantních 
úspěchů na duchovní cestě a Svatá Bytost Kristova je uvolněna ze zakotvení 
ve fyzickém srdci a dostává tak svobodu v jednání a svobodu k akci užitím 
fyzického těla žáka.

Toto je tzv. druhý příchod Krista a je to životní cíl každého jednotlivce. 
Proto je nutné chápat, ze nestačí jen věřit v Ježíše Krista, ale je třeba, aby 
každý sám v sobě a ve svém životním procesu se stal Jím - tedy "Kristem v 
akci".

Přítomnost Boží "Já Jsem"
Přítomnost Boží "Já Jsem“ neboli "elektronické tělo", je živoucí bytost 

se  svojí  Božskou  individualizací,  se  kterou  můžeme  komunikovat.  Slyší 
jakýkoliv apel a jakoukoliv modlitbu. Tato přítomnost zná pouze Božskou 
dokonalost,  -  která  z  ní  vyzařuje  bez  přestání  do  světa  forem.  Boží 
přítomnost "Já Jsem" je stejného původu jako původ Kosmu a je napojena 
na Kosmickou Boží Přítomnost "Já jsem", neboli na Boha. Světelné paprsky, 
které proudí z elektronického těla do těla fyzického, jsou stejné (identické) 
jako záření,  které nám přichází ze Slunce, aby zásobily veškeré tvory na 
Zemi Světlem, Energii a Životem. Jestliže vědomí a intelekt člověka udržuje 
stále pozornost a spojení s tímto zdrojem energie - se svoji Boží Přítomností 
"Já  Jsem",  pak  jeho  fyzické  tělo  po  jisté  době  vyjadřuje  pouze  Boží 
dokonalost.

Kauzální tělo
Nádherná  stupnice  barev  kauzálního  těla  vyjadřující  sedm  sfér 

Kosmického Vědomí tvoří přirozenou auru Slunce našeho systému. V lepší 
formě zobrazuji  viditelnou energii,  kterou je  obdařena fluida živá bytost, 
když  se  vynoří  z  čistého  stavu  nevinnosti!  Během svého  vývoje  veškeré 
zkušenosti a veškerá energie positivně kvalifikovaná se hromadí v této sféře 
(momentum).  Jakmile  fyzický  svět  dosáhne  dostatečné  harmonie,  bude 
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moci čerpat požehnání z tohoto Božského rezervoáru.
Kauzální tělo každého individua se liší  ve velikosti  i  barvách, vždy 

podle  kladných  vlastností  a  množství  pozitivní  energie,  které  jedinec 
nashromáždil během staletí a to jak během inkarnací, tak i mimo ně.

Inferiorní (nižší) těla člověka
Nižší těla člověka jsou (od největšího a nejlehčího k nejmenšímu a 

nejtěžšímu):
Emocionální tělo – element voda, manifestuje pocity a očekávájí se od 

něj projevy Božích citů
Mentální  tělo –  element  vzduch,  je  tvůrcem a  příjemcem 

myšlenkových forem
Éterické tělo – element ohěň, obsahuje akašické registry a veškeré 

záznamy  a  zkušenosti  nahromaděné  během  nynější  a  všech  minulých 
inkarnací (převážně negativní).

Fyzické tělo – element země je interpretací předešlých tří popsaných 
těl.  Jeho cílem je  být  „Chrámem Božím“ po dosažení  nanebevzetí  neboli 
kompletního vrcholu vývboje – transfigurace.

MAHA CHOHAN říká:
"Rád bych vámn popsal, co vím o Božím Srdci. Úkol to není snadný, 

neboť  je  prakticky  nemožné  popsat  Ho  s  dokonalou  jasností  s  použitím 
pouhých slov. Přesto všechno se budu alespoň snažit probudit ve vás zájem 
a uvést vás do nitra vašeho vědomí, až tam, kde začíná směr vašeho života, 
stále hlouběji a hlouběji až do Velkého Ticha ve svatém Božím Srdci tohoto 
Universa, z kterého jsme vyšli, vstupujíc do života.

Tam v Pravdě, v hluboké meditaci, je váš Domov. Tam panuje jistota, 
ochrana,  pochopení  a  Láska  bez  hranic  a  nekonečný  Mír.  Tam  panuje 
Světlo  nade  všechna  Sluneční  světla,  které  současně  je  světlem 
uklidňujícím,  jako  je  záře západu Slunce.  Asi  tak jako  zde,  ve  fyzickém 
světě,  panuje  klid,  když  Slunce  zapadá  po  realizaci  své  kosmické 
povinnosti.  Stejným  způsobem  je  i  zde  tento  klid  naplněn  těmi 
nejkrásnějšími  tóny  té  nejdokonalejší  harmonie!  Řekli  byste  -  zde  jsou 
spojeny dvě dokonalé hodnoty - nebot každá kvalita má dva póly: ticho a 
zvuk, činnost a klid.

Lidstvo ovšem stvořilo v tomto světě forem jiné kontrasty: např. pro 
lásku nenávist, pro ticho rámus.

V  tomto  Velkém  Kosmickém  Srdci  existuje  opravdu  překrásné 
království. Mistr Saint Germain ho definuje jako Velké, Velké Ticho. Ježíš se 
o něm zmiňoval jako o Království Nebeském, jiní mu dávají jméno Moc Boží 
Lásky.

Ať je jmenována jakkoliv, tato Říše je ten Poslední a Nejvyšší Cíl každé 
živé bytosti putující k dokonalosti. Každé vyspělé vědomí, jakékoliv ještě ne-
nanebevzetí  bytosti,  může  vkročit  do  tohoto  království,  jakmile  dosáhne 
jistého nevyhnutelného stupně klidu.
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Komu se podaří Vstoupit do Srdce tohoto Kosmického Ticha, potká se 
tam s těmi bytostmi, které dokázaly ovládnout s mistrovstvím své vnější Já, 
objeví zde svůj Boží Plán, který je pro každou bytost předurčen a tak jako 
Já nikdy víc již tuto Říši neopustí. Vaše fyzické srdce je malá kopie tohoto 
Velkého  Kosmického  Srdce  Universa,  a  je  vstupní  branou  do  Velkého, 
Velkého Ticha.

Čím častěji budete procházet touto branou, hledajíc vnitřní mír, tím 
více budete cítit vliv tohoto Ticha na váš život a tak Velké, Velké Ticho a 
dokonalý mír z Kosmického Srdce se stane ve vás skutečností.

Když  pozoruji  lidstvo,  např.  při  dalekosáhlých  přípravách  na 
dovolenou na jachtě či jinde, nemohu se ubránit úsměvu. V jednom jediném 
momentě  by  lidé  mohli  vstoupit  do  této  vnitřní  Říše  a  navrátit  se  z  ní 
mnohem odpočatější a jako znovuzrození. Nikdy překotné a pracné cesty na 
pláže za fyzickým sluncem vám nemohou přinést tolik úlevy a obnovy jako 
jediný moment dobré meditace.

Milované děti mého srdce! Přesnažně vás prosím! Vstupte do Velkého 
Ticha Božího Srdce a věřte, že tam naleznete hojnost všeho pro váš život, 
zdraví, štěstí, klid a mír!"

Váš přítel
Maha Chohan

Poděkování a apel žáků – Požehnání (závěr)

Zakotveni v Nejvyšší  Moci  Velkého Ticha,  děkujeme vám, Bytosti  z 
Nanebevzetých Legií Světla za Vaši Asistenci a Ochranu. Pomozte, prosím, 
každé bytosti s uskutečněním jejího osvícení! Střežte a chraňte nás, veďte a 
řiďte nás, udržujte nás v nepřetržité harmonii až do úplného Vítězství, naší 
Ascensao!

Z CELÉHO SRDCE VÁM DĚKUJEME.           Žáci Světla

                                                    

Část věnovaná těm nejoddanějším, duchovně vyspělým a 
rozhodným žákům
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Úmyslně jsem nechala tuto část na konec knihy, aby se tak k ní dostali 
přirozeným tříděním jen ti, kdo ji jsou schopni chápat, využít a zpracovat pro 
dobro a blaho svého duchovního vývoje.

Obsahuje znalosti a zkušenosti nejen z mého osobního duchovního 
dozrávání zde na Zemi a v tomto životě, ale i zkušenosti z práce s nemocnými 
lidmi v éteru, tj. mimo fyzický svět v době mezi mými inkarnacemi.

Jak vlastní obsah knihy zdůrazňuje, nacházíme se v období 
obrovských a hlubokých změn nejen planetárních, ale současně i v myšlení a 
celé struktuře manifestace člověka jako celku.

Pro tyto důležité a ojedinělé, ovšem za normálních podmínek pravidelné 
změny ve vývoji Všeho ve vesmíru, se naskýtají také speciální energetické 
podmínky, aby tak byl zachován i jeho směr ve svém pravém slova smyslu.

V oblasti vývoje člověka jsou tato období zvláštní a výrazná tím, že se 
plánuje a umožňuje, v zájmu hladkého průběhu vývojového vzestupu z 
předešlého stupně k následujícímu, inkarnace již zkušených osob, které jsou 
schopny svými znalostmi a v přešlých dobách získanými schopnostmi, být 
nápomocni svým bližním v tomto procesu změn, vyžadující od uvědomělého a 
vyspělého člověka jistou aktivní participaci (podílení se), coby platného, 
tvořícího a svobodnou vůlí obdařeného božího tvora.

Z pozice, která mi vzhledem k mému Božímu Plánu a dosaženým 
duchovním hodnotám jak v éteru tak zde na Zemi přísluší, předávám zde od 
mého Vedoucího Mistra povolené znalosti těm, kteří jich chtějí použít a to s 
upozorněním, že se jedná o informace vážné, delikátní a pro osoby 
neorganizované v žádné ochranné a silné skupině přímo nevhodné a pakliže 
nepozorné a špatně aplikované dokonce i nebezpečné.

Přejdeme tedy k informacím, které nenaleznete v žádné knize světa. Pro 
úplného laika, se tyto budou zdát nesmyslnými a patrně bude prohlašovat 
celou záležitost za totální blaf, vždy podle svého typu osobnosti. Musím tedy 
podotknout, že těmto informacím rozumí jen zasvěcení a tedy jen ti, kteří mají 
"uši k slyšení" a "oči k vidění".

Tak to Bůh moudře zařídil!
Ten, kdo tuto vysokou nauku nechápe, ani ji nepraktikuje, neboť by 

byla pro něj nebezpečná.
Ty, kdo stojí na rozhraní mezi nevědomostí a Pravdou a jsou plni 

zvědavosti, nabádám k opatrnosti, aby se nestali obětí své vlastni zbrklosti.  
Vše má svůj čas, jak veškeré zrání v lůně Přírody, tak i vlastní dozrávání 
člověka.

Jestliže chcete sklízet úspěch, dodržujte charakteristický rytmus vašeho 
vlastního dozrávání!

Jak již bylo řečeno, celá planeta se nachází v neustále se stupňujícím 
procesu obrody, který posléze vyvrcholí tzv. "vibračním zlomem" (název 
navržený Nebeskými bytostmi) jako závěrečným aktem hluboké očisty v 
zájmu harmonického soužití planet naší sluneční soustavy.

Této očisty se logicky účastní i osazenstvo planety, tedy člověk, pán 
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tvorstva a všechno živé s ním.
Jakým způsobem je tato očista provozována?, ptáte se. Bylo mi 

odhaleno a zároveň se mnou cvičeno při mých meditacích toto:
ZÁKLADNÍ HNACÍ ENERGIÍ OČISTY ZEMĚ A VŠEHO ŽIVÉHO JE 

KUNDALINI!
Zasvěcení a zkušení vědí, že se jedná o známý a obávaný první 

základní čákra v energetickém lidském systému.
Tento vstup životní, primitivní, poměrně hrubé energie je v různých 

obměnách, vždy podle stupně vývoje, zastoupen u každého živého tvora.
Vlastní planeta má svůj obrovský " Kundalini'", který je napojen na 

všechny obyvatele planety a udržuje je takto na svém povrchu - zemská 
přitažlivost.

Velmi inteligentně a jednoduše je tedy zrychlována rotace zemského 
Kundalini, čímž se automaticky zrychluje Kundalini každé živé bytosti, a tím 
se zaručuje očista všech! - neboť všichni tuto energii vlastní, bez ní by nemohli 
žít.

Rychlost a hloubka očisty závisí na mnoha faktorech, z nichž některé 
jsou;

a) velikost Kundalini a jeho síla
b) stupeň zanešenosti Kundalini
c) duchovní úroveň jedince
d) vibrační stupeň jedince
e) hloubka praxe v meditacích jedince
f) rozsah senzibility (citlivosti) atd.
Zaměříme se na člověka a poučíme se, jakým způsobem u něj očista 

probíhá.
Každý z nás je obdařen tzv. "spirituálním kanálem", který je jedno z 

hlavních míst, kde probíhá duchovní vývoj člověka a tedy i jeho očista. Je 
umístěn podél páteře, má u normálního člověka průměr asi 5 cm a jeho spodní 
otvor se nachází na úrovni prvního Čákra Kundalini, zatímco jeho horní otvor 
je umístěn v prohlubni zátylku (viz obrázek 1).

U normálního člověka je kanál kompletně zanesen v několika vrstvách 
různými již prošlými zážitky, a zčásti i stravou nebo lépe řečeno jejími efekty. 
Jeho horní otvor je ucpán a uzavřen zatvrdlou, zaschlou a zkamenělou náplní 
kanálu.

Ten, kdo se chce tímto vším probít a stát se opět uvědomělým synem 
svého Boha-Otce, musí vykonat práci horníka s tím rozdílem, že jako nářadí 
vlastní jen touhu k návratu, touhu po odpuštění a snad ještě úplně úpadkem 
neudušenou lásku ke svému Otci-stvořiteli.

V éterickém těle člověka jsou rovnoměrné rozmístěny právě kolem 
spirituálního kanálu veškeré karmické mikro-zaznámy, které by měl jedinec 
během inkarnace zpracovat.

Za normálních okolností by měl základní čákra Kundalini působit jako 
vtažná síla - vír, který vtahuje tyto záznamy dovnitř spirituálního kanálu, kde 
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dojde postupně k jejich přečtení a prožití. Pakliže je spirituální kanál ucpán, 
dochází k jeho prorážení a vylévání karma všelikým jiným provizorním 
způsobem. To je dnes ovšem prakticky běžný stav normálního, materialisticky 
zaměřeného a civilizací totálně pokřiveného a zničeného člověka. Jedinec 
pozvedající se z tohoto stavu musí prodělat takové změny, o jakých se 
nikomu, natož jemu samému, ani nesnilo.

Budeme se zde věnovat pouze těm, kteří již objevili nutnost hledání 
nové cesty, nového smyslu života a něco z tohoto urputného boje o sebe sama 
již mají za sebou.

Jestliže je tedy první čákra zodpovědný za očistu člověka, on sám, již 
uvědomělý člověk, by měl být schopen při této práci také pomáhat a na ní se 
aktivně podílet.

Pro schopného bojovníka o svou vlastní očistu nám byla předána velmi 
jednoduchá meditace a vizualizace.

Zde je její postup:
Po vykonání každodenních apelů jak na Fialový oheň, tak na Oheň 

příslušného dne, požádáme svého Mistra, případně svého Anděla strážného o 
ochranu a připravíme se na meditaci.

Posadíme se pokud možno před světlou plochu (stěna, dveře, skříň) asi 
2 metry od ní vzdáleni, do pozice lotosového květu nebo jeho jakékoliv 
varianty (pokud možno nekřížíme nohy, spojíme je před sebou šlapkami). Pod 
hýždě položíme nejméně 10 cm vysokou podložku aby tak vznikl nutný rozdíl 
k realizaci meditační pozice. Za zády bychom měli mít oporu, aby páteř 
zůstávala vzpřímena. Oděv by měl být volný, měkký, aby při složení nohou 
nevznikaly nepříjemné otlaky a zamezení cirkulace. Takto připraveni můžeme 
přejít k meditaci.

Upřeme zrak před sebe na prázdnou stěnu, ruce volné na stehnech, 
dlaně vzhůru.

Začneme koncentraci na základní čákra Kundalini. Volně rotuje na 
úpatí naší páteře. Vnitřním zrakem ho pozorujeme a nejdříve se jen několikrát 
zhluboka nadechneme a vydechneme. Dýcháme plníc nejdříve břicho a potom 
teprve hrudník.

Po několika nadechnutích a vydechnutích se zhluboka naplníme 
vzduchem a zadržíme dech, koncentrujíc se plně na rotaci Kundalini.

Nyní si musíme uvědomit jeden základní a velmi důležitý fakt. 
Primitivní nebo spíše jednoduchá životni energie, vystupující z planety do 
čákra, vlastní červenou barvu se vším všudy, tj, i s její vibrací a hudebním 
nábojem. Po vniknutí do prvního čákra je její tendence vtékat jako voda volně 
do sexuálních orgánů. V dřívějších dobách její tlak byl mírný.

Ovšem po roce 1952, kdy se rotace a vibrace každým dnem pravidelné 
a neústupné zvyšuje, reakcí fyzického těla na tuto zvýšenou dávku energie je 
také zvýšená aktivita sexuálních orgánů.

Proto také ta část lidstva, která se ani ze zvědavosti ani intuitivně 
nezajímá či nepraktikuje svoji duchovní obnovu, prožívá ve většině případů a 
to vždy podle velikosti Kundalini a schopnosti se ovládat, vážné problémy s 
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vlastní sexualitou.
Je proto třeba si uvědomit tuto skutečnost a celou svojí bytostí se 

věnovat vlastní očistě, aby pak později nedošlo k totálnímu nezvládání 
situace.

Vraťme se tedy k vlastní meditaci:
Zadrželi jsme dech a veškerou naši pozornost věnujeme rotaci prvního 

čákra. Rotuje volně, široce, červeně. Nyní je třeba tuto energii přeměnit, neboť 
takto je pro očistu spirituálního kanálu absolutně nevhodná a její vibrace do 
něj NESMÍ vstoupit. To platí jak pro začátečníky, tak pro pokročilé! Primitivní 
energie Kundalini nesmí se svojí červení nikdy vniknout do spirituálního 
kanálu! Mění vibraci všeho, co jí stojí v cestě, na svoji vlastní! Má životní náboj 
a ten má převahu nad ostatními.

Co je tedy třeba učinit?

První částí této meditace je PŘEMĚNA ZABARVENÍ ENERGIE 
KUNDALINI!

Zadržujeme tedy dech a ze všech sil vnucujeme čákra BARVU ZLATOU! 
Vydržíme. Až nemůžeme, zprudka vydechneme, představujíc si, že spolu se 
vzduchem z úst se valí ven i nečistota a rudost vašeho čákra!

Takto trénujeme několik minut a nepřeháníme, zvláště na začátku! 
Posléze ukončíme meditaci prosvětlením celého těla jemně fialovým světlem, 
poděkujeme našemu ochránci za asistenci a jdeme po své práci.

Tuto první část meditace praktikujeme tak dlouho, až čákra vidíme 
úplně zlatý. Trvá to různé dlouho, neboť každý člověk je jiný.

Druhá část meditace:
Po delším cvičném období si troufneme na další stupeň meditace. Po 

tom, co jsme s jistotou přebarvili náš čákra Kundalini na zlatou zářivou barvu, 
barvu Slunce, dáme tuto energii do pohybu vzhůru spirituálním kanálem. A 
tak začínáme naši pracnou očistu.

Jde to těžce. Probíjíme se milimetr po milimetru, pozorujíc bedlivě barvu 
vháněné energie. Jakmile postřehneme, že se znovu ze zvyku zabarvila do 
červena, vracíme se okamžitě ke zdroji a pracujeme na posílení zlaté barvy. 
Po úpravě opět vystupujeme spirituálním kanálem.

A tak kousek po kousku trpělivě očistu jeme tuto drahou část naší 
bytosti, aby se tak mohla opět navrátit ke své bývalé činnosti.

Nečistoty v spirituálním kanálu se vytlačují otvorem v zátylku ven, 
čemuž se napomáhá občasným otřesením ramen a hlavy. Tento pohyb 
vyplyne automaticky z vlastní potřeby těla. Během odlupování zaschlých částí 
se tělo instinktivně otřese, aby se jich lépe zbavilo.

Při této meditaci je třeba kolem sebe udržovat fialové pole, aby se tak 
uvolněné nánosy měly možnost okamžitě transmutovat.

Trvalým užíváním této meditace se posléze spirituální kanál úplně 
pročistí a navždy se naplní světlem. Pročistí se správný směr nabíjeni všech 
čákras a to právě ze spirituálního kanálu (viz nákres) jako hlavního zdroje, a 
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ne hltáním a lovením energie z okolí. Člověk sám se stane zářící bytosti a 
velkým ambulantním zdrojem energie slabšímu bližnímu, přesně tak, jak to 
má být. Fyzické tělo si zvykne na pravidelné vyrovnávání svých 
energetických zdrojů, harmonizuje se a nastává zlepšení nervového systému i 
celkového zdraví.

Intenzivní transmutace základního čákra z jeho původní červené barvy 
na zlatou přináší úžasnou úlevu pro ty, kteří bojují se svoji příliš silnou 
sexualitou a neustálé vedení transmutované energie směrem nahoru 
spirituálním kanálem zmírňuje a posléze úplně likviduje tlak na sexuální  
orgány.

Tím nepříjemné nutkání či nucení k sexuálnímu styku úplně mizí, 
člověk na své tělo úplné pod kontrolou a může se plně věnovat svému 
duchovnímu vzestupu.

Tato meditace a vizualizace by byla obrovským přínosem pro léčbu 
schizofrenie a všech ostatních nervových onemocnění, kde hlavní úlohu hraje 
nekontrolovaný čákra Kundalini vyhnaný jako odpovéd na vnější impuls 
spirituálním kanálem až na úroveň mozku v celé své rudé nádheře, kde 
páchá přímo obrovskou spoušť.

Pacient většinou řičí hrůzou a prožívá všemožné strašlivé vize a ubíjející 
scény. Na uklidnění stačí často jen několik pohybů pravé lidské, dobrotivé 
ruky směrem od zátylku dolů po páteři, čímž se Kundalini sníží a uklidní. 
Léčebné spirituální masáže a ozařování modrým uklidňovacím světlen na 
úrovni mozku a páteře mají daleko větší úspěch, jak otupování pacienta 
psychiatrickými léky.

Pakliže se jedinec trvale věnuje duchovním cvičením, je navždy a bez 
jakékoliv pochybnosti rozhodnut věnovat svůj život záchraně sebe, svého 
bližního a své planety, a praktikuje neustále tento právě vám objasněný typ 
meditace, zaslouží si po jisté době napojení na zvláštní, jiný zdroj energie než 
ostatní lidé. Do jeho základního čákra nevstupuje již energie červená, ale již 
upravená vyšší a s jemnější vibrací - energie zlatá. I vlastni zaoblené lůžko 
čákra Kundalini, kde energie rotuje, se časem zbarví zlatě.

A to by bylo vše k této speciální meditaci. Ještě snad pro vylepšení je 
možno i při běžné denní činnosti obracet pozornost čas od času k základnímu 
čákra a prosvětlovat jej i náš spirituální kanál beze vstupu do meditační 
práce. Tak se celý proces usnadňuje, urychluje a utvrzuje.

Přeji vám hodně silné vůle!

VIZUALIZACE BOŽSKÉHO TROJPLAMENE
Každý živý tvor má v sobě jako důkaz svého původu zakotven na 

úrovni srdce Boží jiskru nebo také (běžné užívaný název) Boží Trojplamen. 
Tento je pro každého zdrojem života, jimž je řízen, třebaže v materialistickém 
člověku o toto vedeni neúprosné bojuje mozek.

Základní nejnižší velikost Trojplamene je asi 5 cm - nizoučká kytička tří  
barev:

Bleděmodrá = Boží Vůle našeho Stvořitele, která vše řídí
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Růžová            = Univerzální Láska - všepronikajicí stavební hmota 
celého vesmíru

Zlatá                 = moudrost, všude obsažený Duch osvícení a Boží 
inteligence

Povinností každého individua, které je poslušno Božího zákona vývoje, 
je dát možnost a volnost růstu svému Trojplameni, čímž zaručuje správné 
řízení svého vlastního života. Pokud je vliv Trojplamene potlačen, do vedení a 
řízení života se dostává mozek-ego a tím nekonečně porušuje harmonický 
vývoj všeho Živého, za normálních okolností řízeného svým Stvořitelem.

Růstu vlastního Trojplamene dosáhneme obrácením se k Bohu jako 
svému jedinému Otci-Stvořiteli, svým duchovním dospíváním, vybrušováním 
své vlastní osobnosti ve smyslu Božích přikázání zanechaných Mojžíšem a do 
praxe uvedených Ježíšem Kristem.

Evangelizace neboli uvádění Božích zákonů do života, zaručuje růst 
Božího Trojplamene s naprostou jistotou. Ten, kdo do slova a do písmene žije 
zákon Ježíše Krista: "Miluj Otce-Stvořitele jako jediného Boha a svého bližního 
jako sebe sama!" - rozšiřuje Království nebeské již zde na Zemi a jeho výstup 
na nebesa je víc jak zaručen.

Jako podpůrnou vizualizaci pro růst Božího Trojplamene uvádíme 
meditaci na Velký Boží Trojplamen Země - planety, umístěný v Shambale a 
chráněný a udržovaný Lordem Gautamou.

Postupujeme jako při předešlé meditaci. Vykonáme nejdříve příslušné 
apely dne, požádáme o ochranu a řízení meditace a provedeme základní 
očistnou meditaci všech čákras prozařováním spirituálního kanálu.

Poté se soustředíme na srdeční čákra, který je vlastním zdrojem energie 
pro růst Trojplamene. Rozšiřuje-li se srdeční čákra, roste i Trojplamen.

Představíme si srdeční čákra, jak rotuje volně, plynule. Předáváme mu 
naši lásku a vděčnost. Snažíme se ho rozzářit na maximum. Volněé, ale 
výrazně při tom dýcháme.

Posléze necháme čákra rotovat a snažíme se nahlédnout za něj. 
Představíme si, že za ním plápolá malý Trojplamen. Touhou všech je Ho mít co 
největší, ale přesto začínáme od základní malé velikosti.

Rozdmýcháváme láskyplněé tento ohýnek a trpělivě mu vnucujeme 
růst. Dech nezadržujeme. Věnujeme něco málo času na tuto práci a pak 
přejdeme k další části meditace. Jistěé nemusíme připomínat, že naše mysl je 
při meditaci klidná a plněé soustředěná na duchovníi cvičení!

Zaplníme náš mozek slovem - SHAMBÁÁLÁÁ, jemně zpěvně 
protahovaným. Nadechneme se a dlouze vyslovíme SHAMBÁÁLÁÁÁÁÁ do 
ztracena. Přitom stále udržujeme představu našeho rostoucího Trojplamene. 
Rytmicky, klidně dýcháme a co výdech, to slovo - Shambala.

Po krátkém čase nastává napojení vašeho Trojplamene na Trojplamen 
planety Země. To vše podle zákona, platného ve Vesmíru

- silnější předává slabšímu - Velký Trojplamen pomáhá v růstu 
malému Trojplameni. Ocitáte se buď u nohou Velkého Trojplamene nebo přímo 
ponořeni v Něm.
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Váš plamínek slastně mihotá a roste. Setrváme tak několik minut a 
ukončíme meditaci poděkováním Lordu Gautamovi a svému ochránci za 
úspěšné cvičeni.

Musím ovšem upozornit ty, kteří si bláhově myslí, že jejich Trojplamen 
touto meditací naroste a tím bude jejich duchovní boj vyhrán bez žádných 
dalších oběti, že Trojplanen opravdu meditací vzroste, ale pokud jedinec 
nejedná úměrně k jeho velikosti a rozsahu, začne se posléze doslova 
scvrkávat na předešlou velikost!

Proto ruku v ruce s těmito očistnými a podpůrnými meditacemi musí 
kráčet evangelizace a charakterové vybrušování, prostě celá vnitřní proměna 
člověka ke své dřívější, původní dokonalé podobě - Božímu modelu!

Výkřik RA!
Další pomůckou k vyrovnáváni energetického systému a k očistě 

druhého čákra zažívacího systému a k posílení třecího a čtvrtého čákra je v 
cizině poměrné rozšířený Výkřik RÁ!

Postavíme se k otevřenému oknu k východu Slunce, pakliže to není 
možné, vybereme si co nejvzdušnější místo. Oblečení uzpůsobíme teplotě a 
potřebě.

Stojíme ve stoji rozkročném, nohy vzdáleny od sebe na šířku ramen. 
Jsme vzpřímeni, paže spuštěny mírně od těla, dlaně otevřeny směrem ven. 
Upíráme zrak na vycházející Slunce nebo si je pouze představujeme. Chvíli 
tak stojíme, volně dýcháme a soustřeďujeme se na ohnivý sluneční kotouč.

Poté pravou ruku přiložíme na podbřišek asi 4 prsty pod pupek, prsty 
mírně roztaženy, celá ruka přitisknuta k povrchu břicha (ne příliš zlehka, ani 
příliš netlačit). Ostatní tělo zůstává beze změn.

Hledíme kupředu a začneme si představovat to stejné slunce před námi 
také uvnitř břicha pod naší rukou. Slunce svíti a pálí a rozhání černé mraky, 
které se nám pod rukou všelijak honí. Stahujeme a koncentrujeme všechny 
tyto stíny a mraky do dlaně přiléhající ruky.

Pokračujeme ve vizualizaci tak dlouho, až sluníčko v našem podbřišku 
září naprosto čistě a všechny mraky jsou jakoby nalepené a nahromaděné 
pod dlaní ruky.

V tomto momentě sevřeme ruku v pěst, uzavírajíc v ní všechny špinavé 
nánosy a trhnutím je vyrveme z těla! Jak pravá, tak levá paže letí do 
otevřeného vzpažení, přičemž pravá ruka při prudkém pohybu nahoru a 
dozadu zároveň odhazuje nálož předtím uzavřenou v pěsti.

Při tomto vyhození paži nahoru vyrazíme silný a krátký výkřik "RA!", 
který zároveň se vzduchem z vašich plic odnáší spoustu nečistot z vašeho 
těla. Celé tělo se při výkřiku zakloní dozadu a po doznění výkřiku se pomalu 
vrací do vzpřímeného postoje, paže ohnuté v lokti, dlaně otevřené na úrovni 
ramen obráceny ke Slunci.

Tělo je očištěno, volně dýchá a plno vděčnosti se nabíjí sluneční zářivou 
energii. Plníte sluncem svoji hruď, přehříváte se a prosvěcujete se.

Přísun nové energie je tak velký, že se nedoporučuje provádět tento cvik 
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v odpoledních hodinách, večer byste těžko usínali.

Po prosvěcení celého těla zkřížíme ruce na prsou a děkujeme Slunci za jeho slu
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