TRANSFORMACE
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Co to je ...
Proč se to děje ...
Jaký to má na nás vliv a jak to ovlivňuje Mistrovství Alchymie.
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Kapitola 1

Transformace. Co je to?
Tak dlouho jiz slyšime o Transformaci, že si ani neuvědomujeme, že už ji prožíváme. Ale co to přesně je? Co
to znamená? A kterým směrem se transformujeme? A co je ještě důležitější, jaký dopad to bude mít na naše
okolí, na náš život, na naší rodinu a na nás?

Všimli jste si, že...
čas, zdá se, utíká rychleji?
vaše paměť není co bývala?
problémy, které jste považovali za vyřešené přichází najednou zpět?
a nic nefunguje jako dříve?

Nejste sami!
Možná jste zaslechli diskuze o přechodu ze Třetí do Páté dimenze, ale nemáte ponětí, jak to bude probíhat,
nebo dokonce co ta Pátá dimenze vlastně vůbec je. Nejste sami. Důležitější je, že není náhodou, že právě
čtete tuto knihu. Byla napsaná pro vás.
Účel této knihy je dvojí: představit vám souhrn informací, které jsou vám (i když možná podvědomě) již známé.
A zároveň vám představit souhrn pomůcek, schopností a možností, které vám umožní vybudovat základnu, ze
které můžete přestoupit z bezvědomí třetí dimenze do vědomí dimenze vyšší. A to za plného vědomi a v plném
souladu s vyšším Já - tak jak jste vždy byli, i když se momentálně nemůžete upamatovat.
Vytvořit život naplňený štěstím, blahobytem a pohodou je ve skutečnosti docela jednoduché. Ale je to,
podobně jako i ostatní stránky života, obtížné pochopit - čím jednodužší, tím obtížnější. Například čtyřstupňový
recept na vytváření je velice prostý:
1
Vytvořte Záměr
2
Soustřeďte veškerou Pozornost na tento Záměr
3
Přidejte emoci, jako například štěstí, vzrušení, radost k tomu, čemu věnujete Pozornost
4
Vesmír vám prostřednictvím Zákona Přitažlivosti opatří přesně to, čemu jste Pozornost věnovali
Vaše práce spočívá v obdržení... v připuštění, aby to k vám přišlo... dovolit si mít to, o co jste žádali.
Jinými slovy „Požádej a bude ti dáno”.
Proč je tedy většina z nás neschopná postupovat podle této jednoduché formule a vytvořit si život podle
vlastního přaní?
Je to proto, protože hluk a rušnost třetí dimenze je pro nás tak rozptylující, že strhuje naší pozornost buď do
minulosti, nebo do budoucnosti. Tam často sídlí strach a úzkost. Jakmile vyvstanou emoce jako obava,
pochybnost a nedostatek, pak je obtížné udržet naší Pozornost na Záměru štěstí a blahobytu. Zákon
Přitažlivosti nás vždy opatří přesně tím, čemu jsme věnovali Pozornost. Nerozumí „přines mi jen vše dobré”.
A tak Vesmír interpretuje naší žádost podle naší schopnosti soustředit emoce a myšlenky. „Požádej a bude ti
dáno”.
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Jsme svědky Transformace a s ní přicházejících VELKÝCH změn.
Probíhá transformace, která ovlivňuje veškeré stránky naší třídimenzionální reality. Tato přeměna je tak
dalekosáhlá, že naše limitovaná představivost není schopná chápat transformace a změny, které se právě
kolem nás odehrávají. Tato transformace má vliv na veškeré stránky života na této planetě. Politické,
společenské a ekonomické struktury, životní prostředí, instituce a války, náš náhled na naše vztahy, práci,
každou myšlenku, každou emoci. Mění to čas, naší paměť, DNA, naše fyzická a emocionální těla, naše
přesvědčení, vnímání špatného a dobrého, správného a nesprávného. Vlna Změny zejména ovlivňuje naše
chápání, co vše je možné. Nabízí nám mnoho nových porozumění, instrukce a možnosti, jak opět žít ve
vzájemné harmonii mezi sebou, s životním prostředím a s veškerou existencí.
Nicméně mezi naším současným stavem a mezi naší brzkou, novou, vyšší dimenzí ”Nebem na Zemi” zbývá
ještě malá mezera.

Začínáme si uvědomovat, že si začínáme uvědomovat.
Právě probíhající transformace vědomí je především transformací vnímání světa. Většina z nás se snaží
“zapadnout” a respektovat pravidla hry života a vytvořit lepší podmínky pro nás a pro naše rodiny. Ale zároveň
mnozí z nás objevili, že ve snaze vyvořit víc = větší dům, lepší auto, vyšší plat, atd., jsme ve skutečnosti
vytvořili méně. V tom velkém domě strávíme méně času, máme méně času radovat se s rodinou, s přáteli.
Máme též méně příležitostí radovat se ze západu slunce, a tak ocenit krásu přírody, která nás obklopuje.
Mnoho lidí začíná pociťovat, že je něco v nepořádku, že jsme ztratili něco hodnotného. Co doopravdy
postrádáme, ať si to uvědomujeme, nebo ne, je část sama sebe, kterou jsme pozbyli cestou. Více, větší a lepší
to nemůže nahradit. Oddálili jsme se od toho, co nám skutečně dodávalo živiny a zbyly nám fyzické nemoci,
emocionální nespokojenost, mentální vyčerpání a duševní nejistota kdo vlastně jsme.
To se nyní začíná měnit.
Stále větší množství lidí se probouzí a začínáme se upamatovávat, kdo vlastně jsme. Začínáme rozpoznávat
nevyrovnanost v našich životech a začínáme se ptát „co je pro nás skutečně důležité” a „co nás dělá
doopravdy šťastnými”. Odpověď nelze nalézt neustálou akumulací vnějšího světa, nýbrž obohacováním světa
vnitřního.
Ve shonu a spěchu na vrchol jsme ztratili část sebe sama. Vyměnili jsme respekt za soutěživost, laskavost za
výhodu dávání za braní. Ztratili jsme kontakt s vlastní „vnitřní intuicí”, která nás vždy vedla k vyššímu,
vyrovnanějšímu místu. Toto vyšší místo je tam, kde spolupráce, pomoc a porozumění vytváří hlubší důvěru,
přátelství a soucítění.
Transformace se odehrává v srdcích veškerého lidstva a milióny lidí se začínají probouzet. Jde o „probouzení
vědomí!” Odehrává se po celém světě, ve všech městech, ve všech vesnících a v srdcích každého ditěte,
ženy a každého muže. Pociťujeme nové nadšení a uvědomujeme si, že něco znamenáme. My VŠICHNI něco
znamenáme a my VŠICHNI máme čím přispět. Toto probouzení vědomí nemá hranic. Je to transformace,
která nás vede k vyššímu dimenzionálnímu povědomí, k vyrovnanějšímu způsobu života. Začínáme si být
vědomi, že si začínáme uvědomovat.

Nové Vlny Světla
Dvě masivní Vlny Světla a Energie se šíří vesmírem, pronikají Zemí a každým z nás. Tyto transformující Vlny
jsou perfektně synchronizované a posouvají vše k vyššímu vědomí.
Jedna Vlna se rozpíná vně, jako neustále se rozšířující vlna na jezeře. Šíří větší Světlo, znalost a moudrost, a
otevírá cesty k vyššímu vědomí. Tato vlna transformuje hromadné vědomí z perspektivy třetí dimenze, přes
dimenzi čtvrtou, do pětidimenzionální perspektivy. Vytváří pětidimenzionální komunitu vyššího vědomí na zemi
a přivádí nás do souladu s veškerou existencí.
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Zatímco se tato první Vlna zrychluje, je fascinující pozorovat,. jak nás pozitivně a silně ovlivňuje.
Druhá vlna se liší od té první. Jejím účelem je vytvářet harmonii. A přestože usiluje o harmonii, nabouravá,
rozpouští a čistí vše, co neexistuje v souladu se Světlem, pohodou a rovnováhou. Vše nevyrovnané v našem
životě se začíná uvolňovat, abychom se toho mohli zbavit.
Tato Vlna nám pomáhá zbavit se všech dysfunkčních struktur, a to na všech úrovních. Vše, co postrádá
integritu se rozpustí a bude nahrazeno novými strukturami energie Světla, znalostmi a moudrostí, které jsou
nám k dispozici prostřednictvím první Vlny. Jakoby jedna Vlna Světla vyprazdňovala nádobu a druhá Vlna ji
naplňovala.
Tyto transformační Vlny nám umožňují abychom se zreorganizovali, přivedli se do souladu a upamatovali se
kdo vlastně jsme a co jsme sem přišli docílit. Podobně jako tsunami, tyto Vlny nabývají na intenzitě.
Nastávající měsíce a roky přinesou nesmírné změny.
Proč se to vše odehrává teď?
Odehrává se to teď protože jsme o to my všichni požádali. Protože jsme všichni úspěšně splnili účel naší Hry
ve třetí dimenzi a je čas se upamatovat kdo jsme, a navrátit se Domů, do Srdce Tvůrce Veškeré existence.
Je to dobrá zpráva? Ano. Radostná? Ano. Je to jednoduché? Ano. Bude to snadné? Ne tak docela, ale
zároveň to nemusí být obtížné.
Žijeme ve velmi vzrušujícím období a abychom si tento přechod usnadnili, budeme potřebovat jisté schopnosti
a pomůcky, které nám pomohou plavit se po Vlnách s lehkostí a elegancí.
Také budeme potřebovat nově pochopit jak jinak vnímat a interpretovat co nás obklopuje a jak si zvolit realitu,
kterou chceme prožít.

Kapitola 2

Jaký to může mít na Vás vliv?
Čas plyne rychleji
Mnozí lidé si nejsou vědomi jaký je přesně charakter změn, které prožívají, ale uvědomují si jejich dopad.
Kdybyste se například zeptali jestli čas utíká rychleji, mnozí by souhlasili „jakobych ráno vstal z postele a než
se otočím, už jdu zase spát. Kam se ten den poděl?”
Čas souvisí více s rytmy a cykly našeho nižšího těla, než s hodinami na zdi. S postupem transformačních Vln
skrz nás a skrz Zemi se mění referenční body, se kterými jsme se identifikovali, na které jsme naladěni.
První změna, způsobená vlivem Vln Světla, se projevuje v oslabování magnetických polí obklopujících Zemi.
Změna zemských magnetických polí také ovlivňuje a oslabuje naše magneticá pole, cykly a rytmy našich
duševních, mentálních a fyzických těl. Zatímco některé cykly se zrychlují, jiné se zpomalují. Mění se i náš
koncept času.
Ačkoliv máme pocit, že čas plyne rychleji, čas ve skutečnosti ztrácíme. Čas se bortí do jedinného momentu
Přítomnosti, NYNÍ.
Představte si, například, že vám trvá 5 minut dojít z bodu A do bodu B, a že jste tuto cestu podnikali každý den
svého života. Za tu dobu jste si vytvořili vnitřní dojem, pocit fyzického těla o tom, jak dlouho to trvá a kolik času
to vezme. Ale jak se čas hroutí, je zde méně času na překonání té samé vzdálenosti z A do B a máte teď
fyzický pocit, že musíte jít rychleji, přestože vaše hodinky ukazují, že cesta je časově stejně dlouhá. Co se ve
skutečnosti děje je, že vaše vnitřní smysly vám říkají, že čas plyne rychleji, protože jste měli pocit, že musíte
spěchat, abyste překonali tu samou vzdálenost, a za stejný (podle hodinek) časový úsek.
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Vlny Světla mění naše vnitřní cykly a ty nás postupně vedou blíže k Přítomnosti.
Přítomnost je jediný prostor, ve kterém existujeme. S oslabováním vnitřních magnetických polí přichází naše
cykly a rytmy postupně do souladu se singulárním proudem vědomí. Naše biorytmy, srdeční tep a pulsy
meridiánového systému se začínají sjednocovat do singulárního rytmu, rytmu v souladu s tepem Země.
Zatímco se toto odehrává tak vzpomínky, myšlenky, emoce a přesvědčení, které nejsou v souladu s vyšším
vědomím ztrácí na důležitosti. Jedna Vlna čistí některé vzpomíneky na minulost, protože již nemají s námi co
do činění. Všechny ty hádky, trapné momenty a bolestivé zkušenosti uložené v podvědomí již nejsou součástí
nás a proto nemají v momentu Přítomnosti žádný význam. Druhá Vlna Světla zároveň expanduje šíři možností
uvnitř naší reality a nabízí tak více příležítostí k prožití sebe sama v plném rozsahu.

Ztráta paměti, nález vlastní pravdy
Stalo se vám někdy, že jste si uprostřed věty nemohli vzpomenout na určité slovo? Nebo jste si nemohli
vzpomenout jak se řekne „lžička”, přestože jste jí právě drželi v ruce? Jestli ano, tak se nestrachujte. Nejste
sami. Nejedná se ani o Alzheimerovu nemoc a ani to nemá nic společného s pohlavím, či věkem.
Účelem Druhé Vlny Světla je vyčistit staré myšlenky, názory, zvyky a emoce, které nejsou nápomocné
dobrému bytí. Když jsme si v dětství nevěděli rady s ponižováním a urážkami, naučili jsme se nepříjemné a
neprospěšné myšlenky a emoce odkládat stranou. Vzdali jsme se tak vlastní identity, pravdy a přesvědčení,
které odpovídaly osobnímu blahu a nahradili jsme je názory ostatních lidí.
Jakmile se začneme probouzet a upamatovávat se kdo ve skutečnosti jsme tak mnohé naše nepravdy a
protichůdné názorové struktury poleví a ztratí na významu. V tomto procesu ztratíme mnohá z našich
přesvědčení a referenční body, se kterými jsme se identifikovali a podle kterých jsme vystavěli naší realitu ve
třetí dimenzi. Ztrácíme je, protože není možné, abychom si s sebou nadále nesli negativní myšlenky,
přesvědčení, názory a emoce. Druhá Vlna Světla je čistí z našeho podvědomí a jak se tyto staré referenční
body, které vytvářely a udržovaly pocit chyby a nedostatku rozpouští, jednoduchá slova, jako například
„lžička”, se někdy ztratí v čistícím procesu.
Nic není špatně. Jen to, čím NEJSME a nikdy nebyli ztrácí na významu a rozpadá se.
Zároveň námi proniká první Vlna Světla, rozšiřuje naše povědomí a porozumění kdo vlastně jsme a kdo jsme
vždy byli. Zdroj tohoto porozumění není v analytickém racionálním vědomí, ale spočívá v našem širším pojmu
vnímání, ve vyšším vědomí a ve Vnitřním Intuitivním Systému v našich Srdcích. Jak se upamatováváme, kdo
vlastně jsme, začínáme se oprošťovat od všeho, čím nejsme. A ačkoliv je velmi žádoucí zbavit se toho, čím
nejsme, oprošťení se od zarytých názorů, přesvědčení, myšlení a starých konceptů světa není vždy snadné.
Tyto vnitřní změny transformují naše myšlenky a názory a mění tak způsob jakým vnímáme okolní svět. Až
donedávna jsme se srovnávali s okolním světem. Náš způsob myšlení, vlastní názor jak vypadáme, jak
myslíme a jak jednáme byl podmíněn vnějším světem třetí dimenze.
Naše myšlenky vytváří naše názory, naše názory utváří naše zvyky a naše zvyky formují naše životy. To, o
čem jsme přesvědčeni vytváří myšlenky, které pak provází naše zkušenosti a vše čím procházíme. Tak se
formují naše úsudky, názory. Avšak mnohé z našich myšlenek a názorů nejsou ani naše vlastní. Byly předány
matkou, otcem, učitelem, ministrantem a realitou třetí dimenze mimo nás. To neznamená, že matka, otec či
kdokoliv jiný nás úmyslně klamali. Oni jednoduše předávali, co jejich rodiče a rodiče jejich rodičů (spolu s
celou společností) je naučili přijmout za „pravdu”. Mnozí z nás měli v dospívání intuitivní pocit, že co ostatní
převzali jako „pravdu” nám nějak nesedělo, ale kolektivní názor je mocný činitel. Není vždy snadné povstavit
se davu, nebo přesvědčovat starší, či naše blízké. Proto se mnozí z nás naučili „sekat dobrotu”, potlačit vlastní
intuitivní smysly a otupit vlastní pocity. Postupně jsme znecitlivěli. A to je důvod, proč je mnoho lidí
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ínešťastných, aniž by přesně věděli proč. Je to proto, protože jsme se odpojili od našeho vlastního vnitřního
Intuitivního Systému.
Nyní se začínáme probouzet a otevírá se v nás nové poznání. Jakmile začneme hledat naší vlastní pravdu a
vydáme se na pouť náší unikátní cestou, mnozí z nás si uvědomí, že jsme mnohem víc, než nám okolí dovolilo
věřit. Jakmile nahlédneme dovnitř zjistíme, že jsme mnohadimenzionální duševní bytosti, schopné souladu s
Vyšší Pravdou. S postupnou transformací si začínáme uvědomovat, že pouze vlastní pravda vede ke štěstí,
úspěchu, zdraví a navíc i jednoduchosti našeho života.
V minulosti okusila Vyšší Pravdu pouze hrstka bližních, ale nyní se pravda stává vyhledávaným
dobrodružstvím. Díky vám a všem ostatním, kteří nyní procitají se před námi prostírá nové vědomí! Svět třetí
dimenze, který byl formován pravdami, strukturami a názory našeho okolí přestává fungovat a rozpouští se.
Prožíváme obrovskou změnu. Urychlení vědomého poznání.
Velkolepé Probuzení!

Kapitola 3

Co to jsou Třetí a Čtvrtá dimenze?
Čas plyne rychleji
Mnozí z nás ví nebo intuitivně cítí, že kolem nás probíhají změny, ale jen hrstka má dostatek informací, aby jim
to vše dávalo smysl. Zkrátka vystupujeme z reality třetí dimenze a na cestě do páté procházíme dimenzí
čtvrtou. Ale co to jsou ty dimenze?
Dimenze nejsou místa. Jsou to spíše stupně vědomí, každý stupeň se specifickou charakteristikou a
způsobem myšlení, cítění a vnímání. Skutečné porozumění aspektů, pravidel a struktur třetí a čtvrté dimenze
nám pomáhá vystoupit z hluku a strnulých struktur třetí dimenze a umožňuje nám vstoupit do proměnlivé sady
možností obsažených ve čtvrté dimenzi.
Pro zjednodušení si představme třetí a čtvrtou dimenzi jako dvě krabice. Tyto krabice se prolínají a tak nám
umožňují procházet z jedné do druhé. Ve skutečnosti žijeme ve třetí a čtvrté dimenzi posledních 60 let. Jedna
krabice obsahuje hluk, šum, strnulost a obtížné emoce, zatímco ta druhá krabice obsahuje možnosti, krásu,
blahobyt, porozumění a uznání. Víme jaké to je a známe se v obou krabicích. Ale bez jasné definice, co
přesně se v každé krabici odehrává, je obtížné se pochopit a mistrovsky zvládnout i tz nejsnažších situace.
Znalost rozdílu mezi oběma krabicemi nám umožní zvolit si život, jaký si přejeme, namísto pouze reagovat na
takový život, jaký nám každé ráno přinese do cesty. Pochopením rozílu mezi oběma krabicemi se můžeme
naučit, jak si vybrat lepší cestu.

Kapitola 4

Tří-dimenzionální krabice a struktura
Forma
Zeměkoule, hory, řeky, lampa, židle a květiny kolem nás nejsou třetí dimenze. To jsou aspekty formy. Forma je
důsledek hustoty. Forma má tvar, hmotnost, texturu a váhu a existuje jak ve třetí, tak i večtvrté dimenzi.
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Co není tak patrné je, že forma je také obsažená v našich myšlenkách a emocích. Myšlenky ve
skutečnosti způsobují reakci, přestože ji nebudeme vnímat jako fyzickou. Těžké a depresivní
myšlenky vyvolávají určitý druh reakcí a jak lze očekávat, lehké a krásné myšlenky vyvolávají velmi
rozdílné pocity a reakce.
Například přejali jste někdy názor někoho jiného, že jste udělali něco „špatně” a strávili jste pak
zbytek dne s těžkým pocitem viny? Takové obvinění či vina je jeden z příkladů myšlenkové formy. Jak
budete tuto myšlenkovou formu vnímat a zadržovat, ovliní váš duševní stav, vaše emoce, dokonce i
vaše fyzické zdraví a také to podmíní vaší schopnost úspěšně formovat váš život.
Těžší, emocionálně nabité myšlenky jsou držené v realitě třetí dimenze, zatímco lehčí, vzdušné,
krásné myšlenkové formy sídlí ve čtvrté dimenzi.
Tři aspekty třetí dimenze
Podívejme se blíže na charakteristiku třetí dimenze. Mějte na paměti, že je to jako krabice, která
obsahuje podíl vašich životních zkušeností.
Pro hlubší porozumění následující části bude také nápomocné připomenout si „Zákon Přitažlivosti”.
Můžete namítnout, že již o „Zákonu Přitažlivosti” víte, ale vědět a Zákonu Přitažlivosti a žít Zákon
Přitažlivosti vytváří velmi rozdílné zkušenosti.
Zákon Přitažlivosti říká, že „Vesmír, který vás zbožňuje, vám opatří to, čemu věnujete pozornost”.
Zákon Přitažlivosti je tak důležitý, že představuje základ VŠEHO, co jste kdy prožili.
Zákon Přitažlivosti nerozumí jazyku. Nerozumí slova jako „prosím” nebo „děkuji”. Zákon Přitažlivosti
rozumí myšlenkám a energetickým vibracím emocí, které vědomě, či podvědomě vyzařujeme. Věříteli, že něco je či není, Zákon Přitažlivosti bude podle toho reagovat. Zdůrazníte-li, podtrhnete-li
myšlenky nebo názory emocionálním nábojem, pak vám Zákon Přitažlivosti opatří to, o co jste žádali,
ale rychleji a ve větsím rozsahu. Vždy obdržíte to, čemu věnujete pozornost kombinovanou s
emocionálním nábojem. Absolutně zaručeno.
Čas ve třetí dimenzi
Většina lidstva se naučila a uvěřila, že čas je neměnný a lineární - minulost, přítomnost, budoucnost
a pak smrt. Ačkoliv je to všeobecně přijatý názor, není správný. Čas ve třetí dimenzi operuje jako kruh
sestávájící se z toku myšlenek a prožitků. Myšlenky a prožitky rozlišujeme jako pozitivní nebo
negativní. Ty pozitivní přivítáme a těšíme se, že je znovu prožijeme, zatímco těm negativním se
bráníme a doufáme, že „už se to víckrát nestane”. Jednoduše řečeno, bereme událost z minulosti,
promítáme jí do budoucnosti a tím pádem vkročíme do té samé události v momentu budoucnosti /
minulosti. Tak prožíváme to samé, pořád dokola, jen v jiné barvě, velikosti, tvaru a s jinou příchutí.
Řekněme, například, že mi bylo řečeno, že stanu-li se lékařem, právníkem, učitelem, nebo zdravotní
sestrou, potom budu úspěšný a šťastný. Nemám z toho vnitřně úplně dobrý pocit, ale přesto to
přijmu, promítnu si tuto informaci vpřed a budu ten názor následovat do budoucnosti. Doměnku lze
jen zdřídka prožít v přítomnosti. Obyčejně jí prožíváme jako zkušenost promítnutou na pozadí
budoucnosti.
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Anebo řekněme, že jsem kdysi měl známost, nejlepší z nejlepších. Partnerka odešla a obvinila mě,
že jsem hrozná osoba, že nebudu nikdy úspěšný, že jsem sice hodný, ale nemám k nabídnutí nic, co
by přispělo k vytvoření úspěšného, trvalého vztahu. To mě bolelo. Cítil jsem se zavržený, trápil jsem
se a nedařilo se mi to překonat. Nemohl jsem uvěřit, jak je možné, že jsem tak hrozná bytost. Časem
jsem se rozhodl, že jsem v pořádku, alespoň na povrchu, a abych se vyhnul podobnému zranění, již
nikdy jsem nechtěl mít takovou známost. A tak jsem křičel do Vesmíru: ”Bože, nepřipusť, aby mě
ještě jednou potkalo něco tak hrozného. Jestli se kdy jen přiblížím k podobné osobě, dej mi znamení,
abych si znovu neublížil.”
Vidíte jak jsem vzal nepříjemnou část minulosti, vložil ji do budoucnosti a přidal značnou dávku
emocionálně zdůrazněné bolesti, strachu a vyhýbavosti ve snaze se ochránit? Zákon Přitažlivosti
nezná slova Ne, Nedělej a Přestaň. Zákon Přitažlivosti reaguje na energetickou interpretaci toho,
čemu věnujeme pozornost. A protože nás Vesmír a Zákon Přitažlivosti zbožňnují, a protože Vesmír
vášnivě plní každé naše přání, hádejte co jsem našel následující ráno ... a to následující, a
následující, a následující? S každým krokem do momentu Přítomného Času prožívám přesně to, o co
jsem prostřednictvím energetické vibrace požádal. Jinými slovy, jestliže mají moje emoce a myšlenky
negativní energii, sklidím přesně to, čemu jsem věnoval pozornost. ”Obstarám Vám přesně to, o co si
řeknete,” usmívá se Zákon Přitažlivosti.
Takže třídimenzionální čas není struktura. Je to aplikační program, který nám umožňuje vytvářet nové
zkušenosti, postavené na základě minulosti, ale prožité v budoucím čase. Realita třetí dimenze
obsahuje pouze zlomek přítomnosti. V takovéto přítomnosti, známé jako Reakční Přítomný Čas,
vstoupíme do budoucnosti, které jsme se chtěli vyhnout a shledáme se, jak v Přítomném Čase
reagujeme na situaci, o které jsme přísahali, že se jí navždy vyhneme. Takhle operuje čas ve
třídimenzionální krabici. V realitě třetí dimenze není na vybranou - volba není volba a výběr vlastně
ani neexistuje.
Součástí Třetí dimenze je naštěstí velmi užitečná funkce, která nás ochraňuje od mnohých nesnází.
Jedná se o tlumič, zpožďovací mechanizmus, který nám poskytuje možnost rozvážit si následky
našich reakcí, činů, myšlenek a emocí jestě před tím, než stačíme uspěchaně reagovat a způsobit
něco, čeho bychom litovali, nebo za co bychom se museli později omlouvat. Tato vestavěná funkce
nám umožňuje se pozastavit a dopředu zvážit následující krok. Nicméně tato funkce v důsledku
Transformace slábne. Mnozí lidé zjišťují, že se věci začínají manifestovat rychleji, než kdy jindy. V
nástávajícím Přítomném Čase přestane tento zpožďovací mechanizmus existovat a dostaneme to,
co nám budeme mít právě na mysli... okamžitě... přesně v takové formě, v jaké nás to napadne.
Dualita
Další důležitou součástí Třetí dimenze je Dualita. Život obklopený podvojností nás měl opatřit
různorodostí, širokou škálou příležitostí a možnostmi, kterými jsme se o sobě něco dozvídali. Dualita
je převládající složkou vnímání. V dávné minulosti, před Úpadkem Vědomí, bylo účelem Duality nás
naučit životu v rovnováze, zatímco jsme byli obklopeni kontrastem. Kdyby bylo všechno modré,
kontrast by neexistoval. Například, jakmile se vedle modré přidá červená, je zde kontrast. Obklopeni
kontrastem jsme se učili o volbě - horký a studený, malý a velký, ostrý a tupý, atd.
S rostoucími zkušenostmi ve třídimenzionálním vědomí jsme přidali do duality koncepty správný a
milný, dobrý a špatný, měl by a neměl by. Dokud jsme žili ve vyšší čtvrté dimenzi a výše, tak nebylo
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dobro a zlo, správně a špatně. Odsuzující kritika neexistovala. Nic nebylo rozbité. Nebylo se čeho
bát. Existovaly pouze jednoduché variace kontrastu nabízející více způsobů sebepoznání.
Ale s Úpadkem Vědomí přišel strach, odsuzování a separace. Naučili jsme se „my a oni” a naučili
jsme se „jim” vzdorovat. Tyto koncepty odsuzování, separace, dobrý a špatný, měl by a neměl by a
správný a nesprávný postupně vytvořily ztuhlou, nepoddajnou strukturu, která neposkytovala
dostatek prostoru pro výběr, rozhodnutí a pružnost. Výsledný třídimenzionální systém přesvědčení
omezil naše myšlení a emoce, a vedl k postupnému vytvoření extrémní víry v „nikdy” a „vždy” - ztuhlé
myšlenkové formy s nedostatkem prostoru pro změnu, pohodu a dobré bytí. Systém přesvědčení
založený na hustých, těžkých myšlenkových formách je živnou půdou pro strach a bolest. Rolí druhé
Vlny Světla je toto vše neutralizovat a vyjmout z paměti, zatímco se připravujeme na vstup do vyšších
dimenzí.
Racionální myšlení
Racionální myšlení je analytický, logický myšlenkový proces. S Úpadkem Vědomí jsme také z velké
části ztratili schopnost vnímat realitu našeho okolí. Jakmile jsme se naučili prožívat strach z minulosti
a obavy z budoucnosti, ztratili jsme mnohé z našich spirituálních schopností, jakož i přístup k 90%
našeho mozku - odtud zrod racionálního myšlení.
V kontextu se současným prostředím nám byl vývoj racionálního mzšlení velmi užitečný, ale
postupně se jeho účelem stala naše ochrana a snaha přimět nás, abychom zapadli. Protože
racionální myšlení operuje převážně na bázi strachu, tak vede spíše k omezení než k odhalení
nových možností a příležitostí. A protože jsme připsali racionálnímu myšlení roli, pro jakou není
stavěné, naše povědomí a rozsah spirituálního výběru volby možností se stal značně omezen.
Logický myšlenkový proces je úžasný a důležitý nástroj při měření, porovnávání a rozhodování, ale
racionální mysl ví pouze to, co ví a nemá přístup k tomu, co neví. Racionální mysl tak po tisíciletí
udržovala lidstvo soustředěné v doméně třetí dimenze. To se ale teď mění.
K úplnému porozumění třídimenzionální reality je potřeba nejprve pochopit tři energetické struktury Časový Okruh, Dualitu a Racionální Myšlení, které jsou nedílnou součástí spletité třídimenzionální
sítě. Uvědomíme-li si základní šablony, podle kterých se třetí dimenze řídí, naskytne se nám možnost
ze třetí dimenze vystoupit. Můžeme přestavět, znovu propojit podstatné části sebe a vyprostit se tak z
omezující třetí dimenze - vstříc možnostem dimenze čtvrté a páté.

Kapitola 5

Čtyř-dimenzionální krabice a struktura
S postupným probouzením si začneme uvědomovat, že nabýváme na vědomí, a také začnáme
prožívat možnosti a výběr jaké nám nebyly k dispozici ve třetí dimenzi. Komponenty krabice čtvrté
dimenze jsou sice velmi jednoduché, ale protože trávíme tolik času v pohybu, v reakci na minulost a v
obavách o budoucnost, zbývá nám jen velmi málo času na přítomnost. Kvůli tomuto rozporu mezi
minulostí a budoucností je pro nás obtížné ztišit se natolik, abychom se mohli soustředit a plně
věnovat naši pozornost jednoduchosti života.
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Ve třetí dimenzi reaguje Zákon Přitažlivosti na hluk, pohyb a reakce, které v sobě držíme, a tím
pádem nám poskytuje jen větší množstí toho samého. Pochopením a praktickým zažitím tří
komponentů čtvrté dimenze přerušíme ty povětšinou bezvědomé, emocionálně nabité reakce a
zvolíme si tak život podle našeho přání. Svolíme, aby nám Zákon Přitažlivosti splnil nová, pozitivní
přání.
Přítomný Čas
Naučit se vnímat sebe v prítomném čase je jediné a nejdůležitější rozhodnutí, jaké můžetme udělat
pro vlastní vývoj.
Zatímco přítomný čas třetí dimenze je nabitý reaktivní moment ovlivněný naší minulostí, Přítomný
Čas čtvrté dimenze je moment klidný, okamžitý. Existujeme pouze v přítomnosti. Právě teď. Ale
většina z nás je schopná udržet v přítomnosti jen velmi málo pozornosti. Jsme zahlceni prožitlky z
minulosti a obavami z budoucnosti a protože nechápeme struktury dimenzí, tak paradoxně jsou to
právě tyto myšlenky a emoce založené na strachu, které nás omezují ve třetí dimenzi.
Minulý a budoucí čas se ve čtvrté dimenzi výrazně liší. Minulost bude jednoduše zredukovaná do
neutrálních zážitků, nebo historických událostí pro referenci. Včerejší bolest nemá na zítřek vliv.
Informace, vědomosti a moudrost získané v minulosti nám napomáhají udělat lepší rozhodnutí o
současném a budoucím blahobytu. Přítomnost je jediné, co je, co něco znamená, co je důležité.
Můžeme dělat plány do budoucna na základě zkušeností nabytých v minulosti, ale výběr se stane
vědomým procesem - vědomým rozhodnutím dělaným v přítomném momentu. Zatímco budoucnost
je příležitost očekávající naplnění, rozhodnutí děláme nyní, v přítomném momentu.
Rozhodování
Ve čtvrté dimenzi je reakce nahrazena rozhodnutím, které s sebou přináší pružnost a otvírá nové
možnosti.
Rozhodování naskýtá nejprve možnost pozorovat a potom zažít a vybrat si bez odsuzování
(správné /chybné, dobré / špatné), nebo strachu z potrestání. Čtyřdimenzionální vědomé rozhodnutí
skýtá příležitost udělat chybu a opravit ji bez pocitu viny nebo provinění.
Vědomé rozhodování otvírá širší škálu možností a zahrnuje blahobyt, štěstí a soulad se Srdcem.
Ve čtvrté dimenzi znovu nabydeme moc si vybrat a budeme schopni udělat lepší rozhodnutí na
základě soustředěné jasnosti, jistoty a vědomí naší osobní přítomnosti. S ústupem třídimenzionálního
dobré / špatné, správné / chybné se uvnitř nás probudí neustále se rozpínající pocit schopnosti.
Vědomé rozhodování nabízí více možností. Vědomé rozhodování výtváří podmínky pro dobré bytí.
Dobré bytí podněcuje štěstí, otevřenost a vnítřní úsměv v Srdci. S otevřeným Srdcem je vaše poslání
a splnění všech osobních snů nadosah.
Vyšší koncepty
Jak si ve čtvrté dimenzi začnete uvědomovat, že jste při vědomí, bude vám k dispozici mnoho
vyšších konceptů života. Jedním z těch konceptů je Paradox. Paradox, jednoduše řečeno, v tomto
kontextu znamená, že Co bylo pravdou před chvílí, nemusí být pravda nyní, a co bylo nepravdivé
ještě před momentem, může být pravdivé teď.
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Strach, bolest a nedůvěra, které přetrvávaly v našem bezvědomí způsobily, že se držíme mnoha
zkostnatělých názorů týkajících se světa kolem nás a jeho obyvatel. Tyto názory přetrvávají ve
slovech jako NAVŽDY a NIKDY. „On bude navždy špatný. Ona se nikdy nezmění. Já jim nikdy
neodpustím.” Jestliže s sebou přineseme bolesti třetí dimenze do budoucnosti, tak budeme mít
sklony reagovat tak, jako jsme reagovali před tím a tak znovu opakovat to, čím jsme prošli v
minulosti.
Jakmile si uvědomíme, že máme na vybranou tak nám začlenění konceptu Paradoxu dovolí nechat
minulost minulostí a otevřít budoucnost novým příležitostem. Paradox nám umožňuje rozpoznat
osobu či situaci tak, jak se odehrála v minulosti, ale dovoluje nám je vnímat v přítomnosti, pávě v
tomto momentu. Začínáme tak vnímat osoby / věci takové, jaké jsou a ne, jaké si je pamatujeme
prostřednictvím našich reakcí z minulosti.
Jak Paradox uvolňuje strnulost minulosti, tak nám vyšší koncept Přijetí otevírá širokou škálu
příležitostí. Přijetí je mocný koncept. Nenaznačuje slabost či neschopnost, ale jednoduše nám
dovoluje rozpoznat situaci, ve které se právě nacházíme a umožňuje nám udělat rozhodnutí v
přítomném čase - rozhodnutí s větší pravděpodobností dosažení žádaného cíle.
Jakmile se obeznámíte s mnoha pomůckami, koncepty, schopnostmi a příležitostmi, které čtvrtá
dimenze nabízí, tak se váš život výrazně změní. Můžete se rozhodnout zanechat zlozvyků reakce a
omezení. Důvěra je dobrovolná. Potřeba vyzkoušet a prožít nedostatek, slabost, strach a pochybnost
začne ustupovat jakmile pochopíme struktury čtvrté dimenze a jakmile je začneme uplatňovat v praxi.
Co jsme ve třetí dimenzi považovali za pouhá slova, se ve čtvrté dimenzi změnilo v koncepty
plnějšího a hlubšího významu a ve vyzrálejší proud a zkušenost. Slova jako Šťastný, Jistota, Zralost,
Přítomnost, Schopný, Vlídný, Laskavý a Vedoucí již nejsou pouhé intelektuální myšlenky, nýbrž
důležité vnitřní vjemy a pocity vedené Srdcem.
Tyto koncepty mohou být cítěny a prožity v Přítomném Čase. Znovu nalezením a osvojením si těchto
vnitřních vjemů a pocitů se v Srdci opět oživí Vnitřní Navigační Systém. Zažítí a praktické použití
vyšších konceptů v životě vyústí v transformaci vašeho projevu a zkušenosti. Tato slova jsou
mnohem více, než koncepty. Jsou to Živá Slova - energetické stavební bloky, které hlouběji
probereme v následujících kapitolách. Jak začnete tato slova nosit a zažívat, tak se protkají
dohromady, jako dobře ušítý oblek, vytvářející novou lehkost a jasnější přítomnost.
Již nikdy více se nevzdáte své moci a začnete si z těchto vyšších vibrací vytvářet život podle vašich
snů a přání.
Takový je náš přirozený stav bytí. Nabývání na vědomí a být uvědomělý s oběma nohama na zemi
ale zároveň vyžaduje změnu vlastních zvyků a přesvědčení. Od dětství byla většina z nás
zpochybňována zkušenostmi třetí dimenze. Nebyli jsme ani vedeni ani povzbuzováni a často nám
nebylo ani dovoleno rozhodovat se sami za sebe z našeho přirozeného místa jistoty, důvěry a
nadšení. Namísto toho byla většina z nás učena strachu, pochybnosti a nedůvěře ke světu kolem
nás. Důsledkem toho je, že jsme plně nezažili bytost, kterou jsme se sem přišli stát.
Soulad a rovnováha

www.MasteringAlchemy.com
ⓒ Mastering Alchemy, Jim Self, 2009

Realita, kterou známe jako třetí dimenzi, je svého druhu učebnou, ve které se zůčastňujeme věčně
se rozpínajícího evolučního cyklu našeho spirituálního růstu. Abychom si mohli ve třídě hrát, museli
jsme popřít sami sebe a vzdát se moudrosti, znalosti a mnohých našich velkolepých schopností.
Třetí dimenze je zkrátka trída NEROVNOVÁHY.
Našim posláním je znovu se najít a stát se mistry ROVNOVÁHY.
Ale protože NEROVNOVÁHA je přímo definicí třetí dimenze, není možné Rovnováhu ve třetí dimenzi
najít. Rovnováhu je pouze možné najít vystoupením ze třetí dimenze. Tato brána je čtvrtá dimenze.
Ve čtvrté dimenzi existuje jen velmi málo pravidel. Je otevřená, přístupná a vstřícná všem
možnostem. Je to dimenze pozorování, volby a výběru a operuje jako pružná základna bez
zkostnatělosti trídimenzionální krabice. Čtvrtá dimenze nám nabízí příležitost přestavět naše
referenční body, přehodnotit naše názory, přesvědčení a objevit co vše je možné. Dovoluje nám „být
na světě, ale ne z třídimenzionálního světa”.
Čtvrtá dimenze je nášlapný kámen do vyšších dimenzí; otvírá nám příležitost pohnout se směrem k
„vyšší formě života” - života ve společnosti, spolupráci a společném tvoření.
William Shakespeare napsal již v 16. století: „Celý svět je jeviště a všichni muži a ženy jsou pouhými
herci.“ Shakespeare nebyl jen skvělý dramatik, byl to i moudrý muž, protože život na této planetě je
vskutku Velkolepá Hra. A my teď přicházíme ke konci třetího, závěrečného jednání. Zde přivedeme
naší Velkolepou Hru ke konci a půjdeme domů.
A to je přesně o čem Transformace je - o cestě domů. Transformace čistí vše, co nejsme a promáhá
nám opět najít spojení, abychom si konečně mohli upamatovat vše, kdo jsme.
Nicméně se to ale nestane samo o sobě, bez naší účasti a snahy. Abychom tuto nádhernou Hru
zakončili, budeme se muset opět stát celistvými. A to je úkol Mistrovství Alchymie. Mistrovství
Alchymie - schopnost znovu přestavět naše osobní silová pole pomocí nástrojů zasvěcené
geometrie.

www.MasteringAlchemy.com
ⓒ Mastering Alchemy, Jim Self, 2009

Kapitola 6

Pomůcky k sebepřestavbě
Návrat do vašeho Velitelského Stanoviště
Sebe porozumění vyžaduje, abychom se uvedli do stavu soustředění v Přítomném Čase. Ve středu
hlavy existuje místo, které slouží jako Velitelské Stanoviště - místo, kde se dělají rázná rozhodnutí a
skutky se dávají do pohybu. Nicméně, jak jsme vyrůstali a naučili se důvěřovat názorům a
přesvědčením ostatních, vzdali jsme se velení, odstoupili jsme ze středu hlavy a předali sebeurčení a
osobní sílu těm, kteří tvrdili, že mají lepší představy o našem životě. Navrácení se do středu naší
hlavy je nezbytné, je-li naším přáním pohnout se kupředu.
Čí jsou to myšlenky a emoce? Skutečný dar uzemňování.
Jak již bylo řečeno, mnohé z myšlenek a pocitů, které v průběhu dne cítíme, nejsou ani naše.
Myšlenky jsou elektrické a emoce jsou magnetické. Kromě toho, že nám uzemňovací mechanizmus
vyrovnává naše osobní vibrace, pomáhá nám též čistit nežádoucí, cizí myšleneky a emoce..
Uzemňování se skládá ze dvou součástí. Jedna část je elektrický vodič, který vede z první čakry do
středu Země a uzemňuje elektrické myšlenky, které nejsou v souladu. Druhá část se sestává z
energetické cívky ovinuté po celé délce toho elektrického uzemnění až do středu Země. Účelem
cívky je odstranit veškeré emoce, které nám nepatří.
Posvěcená Geometrie - přestavba Osobního Silového Pole pomocí osmistěnu.
Po té, co jsme se uzemnili, je potřeba přestavět naše geometrické ohraničující pole. Aura osobního
energetického pole byla původně ohraničena řadou geometrických tvarů. První a nejjednodušší
geometrický tvar, který je třeba přestavět je Osmistěn. Vypadá jako dvě pyramidy se spojenými
základnami. Jako jedna čtyřstěnná pyramida se špičkou nahoru, postavená na čtyřstěnné pyramidě
namířené špičkou dolů. Osmistěn má funkci antény vyrovnávající a napojující nás na naší vyšší
vibraci vědomí. Oživením tohoto geometrického tvaru uvedeme do pohybu proces přestavby našeho
Osobního Silového Pole - sloup Světla, který stoupá z bodu pod námi nahoru, skrz střed těla,
zasahuje čakry, až do bodu nad hlavou. (viz. diagram dole). Proud tohoto Světla plyne tělem nahoru
a ven vrchní částí těla. Zrychluje se, obtéká osmistěn a vtéká zpět do spodní části těla a nadále se
zrychluje cestou nahoru. Takto zrychlený proud Světla vytváří stabilní základnu vědomí, které nám
otevírá možnosti, jak „Poznat Sebe Sama” jako Bytost Vyšších Dimenzí.
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Stavba Osmistěnu, sloup Světla a sférická pole k vidění ve formě animace na webové stránce www.MasteringAlchemy.com

Kapitola 7

Kam nás to vede
K čemu to vede
Z tohoto stupně vědomí budeme schopni znovu získat Rovnováhu vnitřních mužských a ženských
energetických polí. To začíná s rozšířenou komunikací s vědomím Země, Gaia, a se Souřadnicovými
Sítěmi Světla, Sítě Nanebevstoupení, obklopujícími Zemi. Proud energie Země tekoucí nahoru, skrz
naše tělo vytváří kouli Světla a zprostředkovává tak nové napojení na Vyšší Dimenzionální Ženskou
Podstatu Matky-Boha. Spojení se všemi aspekty Boží Ženy, které jsme ztratili po Úpaku Vědomí.
Spojením se se Sítí Nanebevstoupení vstupuje Mužná Podstata Otce-Boha dolů skrz tělo a ven,
vytváří dokonalou, symetrickou Mužnou sféru, obklopuje naše tělo a umožňuje vyváženou integraci
Mužské Energie.
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Vstup do Vyššího Vědomí
Z tohoto stupně Vědomí je nyní možné urychlit obklopující pole Světla téměř na rychlost Světla. A
není to tak obtížné. Z této vyšší, rychlejší vibrace je soulad se Světlem, známý jako Vyšší Vědomí, na
dosah. Vyšší Vědomí je rozsáhlé a přestože vstup do něj není tak těžký, jeho mistrné ovládání je
celoživotní proces..
Vyšší Vědomí je klidné, tiché. Je nestranné a oddělené od dění kolem nás. Je zde soustředění,
jasnost, kuriozita, ale přesto není slyšet žádné otázky. Kontakt s Duší začíná prostřednictvím Vyššího
Vědomí. Odtud máme přístup k Srdci v rozsahu, jaký je nedosažitelný z „hluku třetí dimenze”. A odtud
také máme přístup k Duchovnímu Srdci, k Vyššímu Srdci, a ke Svatyni Růžového Diamantu, jak to
známe na Vyšších stupních vědomí.
Svatyně Růžového Diamantu
Do Duchovního Srdce, Svatyně Růžového Diamantu, vstoupíte s hlubokou vážností. Vstup do
Duchovního Srdce otevírá duchovní Pečeť. Pečeť lze otevřít pouze tím, že se stanete Láskou, kterou
jste, a tak se také otevře vstup do Komnaty Síně Krystalů, kde je uloženo mnohé - očekávající
reaktivaci. Odtud jste konečně schopni vstoupit do Duchovního Srdce, uvnitř kterého se nachází
briliantní, oslňující, Růžové Krystalizované Světlo.
Uvnitř Svatyně Růžového Diamantu se bude aktivovat řada procesů, ze kterých je nejdůležitější
přivolání Duše zpět do Srdce, aby se opět sjednotily.

Kapitola 8

Pátá Dimenze odhalení vašich spirituálních schopností
Při vstupu do vědomí páté dimenze zažijete plné sjednocení s vaším Vyšším Já a splynutí s Duší.
Toto opětovné spojení s vašimi vyššími aspekty vám opět dovolí se poznat na úrovni Duše. Začnete
myslet prostřednictvím Srdce a jednat pod vedením moudrosti Duše. Vaše vnitřní, spirituální a
intuitivní schopnosti, jako jasnozřivost, telepatie, abstraktní intuice a další, vám budou opět k
dispozici. Budete plně při vědomí, s přístupem k moudrostem a informacím obsažených ve vyšším,
multidimenzionálním aspektu, kterého jste vždy byli součástí. Separace zde neexistuje.
Vyšší dimenze ve sférách vědomí nejsou přístupné racionálnímu, tří, nebo čtyřdimenzionálnímu
myšlení. Pravidla, struktury a způsob tvoření v těchto sférách vědomí se nazývají Alchymie. To je
přirozený způsob života ve vyšších dimenzích. Alchymie je Archanděly definována jako „schopnost
změnit vibrace myšlenek, upravit harmonický kmitočet hmoty a uplatnit elementy Lásky za účelem
dosažení žádaného výsledku”.
Ovládnutí mistrovství Alchymie je patrné ve zvědavosti a v užití: nauka o použítí zvuku, barvy a
geometrie ke spřádání tvaru a formy. Magnetismus, elektromagnetismus, obrazce Světla, cítění krásy

www.MasteringAlchemy.com
ⓒ Mastering Alchemy, Jim Self, 2009

a vyšší aspekty Lásky se spolupodílí na vytváření všeho. Od složitosti univerzit až po jednoduchost
kapky vody na ranní lilii - Alchymie je samo uspořádání páté dimenze.
V páté dimenzi se leccos změní. Vědomí se rozšíří a bude dynamičtější, než jste si kdy mohli ve třetí
dimenzi představit. Skončí fyzikální hutnost, forma se stane proměnlivá, struktura fyzického těla se
přemění ve Světlo. Většina DNA bude zaktivována a část mozku, která setrvávala nevyužitá se opět
oživí.
Pátá dimenze vibruje ve velmi vysokém, oslňujícím vybračním rozsahu Světla, Lásky a vznešené
krásy. Těžké, hutné myšlenky a emocionální kmitočty jako hněv, agrese, reakce, odsuzování a strach
se nemohou v pětidimenzionální doméně udržet. Pětidimenzionální vibrační rozsah Světla nezná
hranic a všechny možnosti jsou k dispozici pro tvorbu.
Čas v páté dimenzi
Čas v páté dimenzi sice opět existuje, ale ve velmi rozdílné konfiguraci, než kdy před tím. Jakmile
pochopíme čtyřdimenzionální Přítomný Čas, změní se čas na Čas Souběžný. V Souběžném Čase
existují všechny věci na stejném místě, ve stejném okamžiku. V páté dimenzi nejsou minulé či
budoucí životy, ani životy paralelní či alternované. Vše, co jste kdy byli, nebo kdy budete, je v této
dimenzi vědomí přístupné ve stejném okamžiku.
Nekonečné možnosti
Jak o občané páté dimenze budete mistrně ovládat každou myšlenku, každé slovo, každý čin a každý
okamžik. Jako plně uvědomělá bytost Světla budete současně rozvíjet několik možností a budete
pokračovat na cestě jako unikátní, nesmrtelná jiskra Stvořitele, kterým jste. Nekonečné množství
možností je vám k dispozici na vaší pouti.
Například, jedna možnost je, pokračovat v poznání, že jste unikátní, ojedinělý aspekt Stvořitele, plně
si sám sebe vědomý. Můžete si vybrat prožít toto jako Vzestoupený Mistr v jiné galaxii nebo universu.
Nebo přemýšleli jste někdy o možnosti stát se vědomím planety nebo hvězdy? Také se můžete
rozhodnout pokračovat do sedmé, osmé nebo deváté dimenze, ztotožnit se s kolektivním skupinovýn
vědomím, které obsahuje vše, a prožít tuto unikátní Jednotnost.
Třetí možností je vrátit se znovu do Jednotnosti Všeho Co Je; vrátit se do Srdce Stvořitele a prožít se
tak, jak Stvořitel prožívá sám sebe. Všechny tyto možnosti jsou vám k dispozici a žádná z nich není
lepší, než ta druhá; všechny jednoduše existují v nesmírných polích nekonečných možností a
vědomí.

Kapitola 9

Jak se Radovat z Cesty
Jestliže čtete tuto knihu, tak to znamená, že jste na vaší cestě vyjímečně úspěšní. Nastal čas navrátit
se domů.
www.MasteringAlchemy.com
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Posláním Transformace je zprostředkovat, pomoci a přinést všechny možnosti, které vám dovolí
zbavit se toho čím nejste umožní chopit se toho, čím jste vždy byli, ale zapomněli. První a
nejdůležitější krok je si uvědomit, že máte na vybranou.
To znamená uvědomit si, že jste si vědomi; rozhodnout se být tím vyšším dimenzionálním, kterým už
dávno jste; být si vědomi a rozhodnout se pozorovat raději než reagovat na pohyb a hluk okolí. To
znamená dovolit ostatním se vyvztekat aniž bychom brali jejich chování osobně; neustále hledat
důstojnější cestu v každé situaci. Takové jsou volby čtvrté dimenze. Zatímco pokračování v hádkách,
nátlaku, odsuzování a obviňování, svolení stát se výtvorem myšlení a emocí ostatních a neustálé
stěžování si - jsou volby reality třetí dimenze. Kterou cestou se vydáte?
Vydat se důstojnější cestou
Pokud se rozhodnete vydat se touto cestou všimnete si (jestli si to dovolíte), že začínáte stále častěji
myslet srdcem, jednat s moudrostí vašeho Vyšího Vědomí a dělat tak lepší rozhodnutí.
Když se rohodnete následovat Srdce, tak zjistíte, že máte možnost naučit se mnoho pomůcek a
schopností, které vám budou nápomocné pro zrychlené probuzení vědomí. Jakmile se přivedete (pod
vedením vašeho vyššího dimenzionálního aspektu) do souladu s Alchymií vašeho Srdce, vytvoříte
znovu platformu stability a ušlechtilosti. Z těchto vysokých kmitočtů vědomí jsou vám k dispozici
rozsáhlé informace.
S vaším rozhodnutím Mistrovsky ovládnout Alchymii, začnete zažívat a uplatňovat slova vyšších
konceptů a plně porozumíte slovům Štěstí, Jistota, Zralost, Rozhodnost, Přítomnost, Schopnost,
Laskavost a Pokyn. Toto nejsou pouze řečnická slova. Jsou to slova určená k prožití. Jsou to Žijící
Energetická Pole vědomí, která je třeba zažít a demonstrovat.
Vyšší Paprsky Tvoření
Z této platformy vám budou přístupné Vyšší Paprsky Tvoření, které utváří energetické stavební
kostky, používané všemi aspekty Stvořitele k vytváření „Veškeré existence”. Dvanáct Paprsků
Tvoření se sestává z proudů zvuku, barev a geometrií, které formují a organizují každou sebemenší
nedělitelnou částečku - základní stavební kostky Univerzální Lásky. Osvojením si a používáním
Paprsků Tvoření se naučíte vyčistit disharmonické podvědomé struktury, které nás magneticky
připoutávají ke třetí dimenzi.
Souběžný Čas
Jakmile se naučíte soustředit pozornost do čtyř, pěti a šestidimenzionálních myšlenkových sfér,
zpřístupní se vám vědomosti uložené ve frekvencích těchto vyšších sfér vědomí. Zažijete Souběžný
Čas, který vám umožní přístup k vašim zážitkům v minulosti, jakož i k veškeré moudrosti vašich
příštích životů.
S takovými vědomostmi můžete změnit geometrii Osmistěnu v prostředek Světla známý jakoH
vězdicový Čtyřstěn. Tento geometrický tvar dále rozšiřuje rozsah přístupných informací a účast ve
vyšších dimenzích.
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A to je teprve začátek.

Kapitola 10

Mistrovské zvládnutí Alchymie
Tato rozsáhlá vědomost otevírá komunikaci na vyšších stupních vědomí, včetně andělských,
živočišných a elementálních sfér. Otevře se vaše představivost a pocítíte a uvidíte věci, které jste
považovali za nemožné. Odhalí se vám dosud nepředstavitelné možnosti.
Budete mít přístup k mnoha úžasným a krásným zahradám a svatyním vyšších dimenzí. Stromy tam
zpívají, vytváří symfonii krásy a blahobytu. Melodie naplňují prostor s vibrační energií a nejen že
neustále mění barvy listů, ale také uvolňují vůně třetí dimenzi úplně neznámé. Jak vstoupíte do
paprsků Souběžného Času, okamžitě se vám zpřístupní Svatyně Léčení a Vzkříšení a otevřou se
Svatyně Moudrosti, Očišty a Fialového Pohlcujícího Světla.
Během spánku se také začnou vytvářet nové průchody přes nižší astrální do vyšších éterických
domén, takže po vašem návratu do bdělého stavu si začnete pamatovat, kde jste cestovali a s kým
jste si hráli, zatímco vaše tělo spalo.
To je pouze několik příkladů, jaké možnosti vás očekávají uvnitř páté dimenze.

Kapitola 12

Odhalení Pravé Podstaty „Experimentu”
Ůčelem této malé knihy je představit vám tuto novou cestu a odhalit pravdivou podstatu tohoto
experimentu........
Vy jste ten experiment.
Od vás se žádá, abyste se probudili a vykročili na tuto novou cestu v naději, že až se znovu stanete
Bytostí jasného Světla, kterou ve své podstatě jste, ostatní si všimnou vašeho Světla a budou
následovat váš příklad, zpět do Srdce Stvořitele.
V roce 2000 se věřilo, že malá skupina lidí se uvede do souladu s vibrací Světla tak zářícího, že se
bude moci vytvořit krystalická brána. Blížíme se k roku 2012 a z toho záblesku se stal oslnivý plamen
Světla, který nyní přetrvává v těch, kteří věří, kteří se probouzí, a kteří si začínají uvědomovat, že
nejsou nicotní, jak se chybně domnívali, ale že jsou VĚTŠÍ, DŮLEŽITĚJŠÍ a VÝZNAMNĚJŠÍ, než si
kdy byli schopní představit.
A ze všeho nejdůležitější - počítá se s VÁMI. VY jste to Světlo, které se objevuje na špičce svíčky,
které všichni v domě uvidí. A jakmile se znovu probudíte a upamatujete, vyrovnáte, sjednotíte a sebe
přetvoříte, vaše vibrace začne probouzet zbytek světa. Ten experiment právě probíhá..... a vy se
probouzíte.
Buďte se sebou spokojeni ... všem nastal čas vrátit se domů.
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Epilog
Často se mě lidé ptají jak vím, co vím a odkud přichází informace, pomůcky a techniky, které učím.
Odpověď vás možná překvapí.
Již od ranného dětství jsem byl schopnen si pamatovat vše, co se událo ve spánku. Každou noc,
když usínám, procházím zcela vědomě astrální doménou a přicházím na nejkrásnější místo - vyšší
éterickou doménu. V těchto doménách je mi dopřáno hrát si s Anděly, Archanděly, a Velkými
Spirituáními Bytostmi Světla. Nnyní se tam téměř veškeré dění soustřeďuje na Transformaci Vědomí,
která právě na Zemi probíhá.
Ráno se většinou probudím s plným a detailním obrazem toho, co vše se v noci odehrálo, kde jsem
byl a s kým jsem si hrál. Je mi požehnanáno - velmi si cením toho, že mohu sedět u stolu s těmito
velikými bytostmi Světla a že mohu zažít takovou velolepou orchestraci událostí. Ještě důležitější ale
je, že každou noc sedíte i VY u toho samého stolu, protože to je to místo, kde strávíte těch osm hodin
spánku, které si potom nepamatujete.
A u toho samého stolu nesedíte jako hosté, ale jako rovnoprávní účastníci.
Také mi dovolte, abych vás ujistil, že bez ohledu na to, jestli je toto dobrodružství právě objevili, nebo
již přinášíte “Nebe na Zemi” po nějaký čas, JSTE velmi důležití. Na rozdíl od toho, co vás možná učili
- vždy jste byli velmi významní a je na čase se upamatovat, kdo jste.
Je čas se přivést do souladu, znovu se napojit a přetvořit se, abyste znovu zažili vše, co jste
zapomněli.
Je čas si uvědomit vaše poslání a pomoci všem ostatním po vás. Pomoci těm, co se právě probouzí,
i těm, na které to teprve čeká - uvědomit si svá poslání.
Na zvláštní přání Archandělů a Velikých Bytostí Světla, jsou tyto pomůcky k uvědomění nabídnuté k
dispozici všem, kteří si přejí se tohoto experimentu zůčastnit.
Byl jsem požádán v tomto procesu pomáhat a je tedy mým přáním, touhou a ctí poskytnout informací
co nejvíce. Proto najdete na našich webových stránkách mnoho lekcí, článků, pomůcek jakož i audio
a video archívy nabízené zdarma za účelem vašeho růstu, porozumění a blahobytu.
Bude-li vás to nadále zajímat, všechny pomůcky, schopnosti a koncepty nastíněné v této knize jsou
součástí víkendového kurzu pod názvem Stupeň 1, Vytváření Vašeho Osobního Silového Pole. Kurz
je představen buďto osobně, nebo na DVD. Tato práce dále pokračuje ročním programem Stupeň 2,
Mistrovství Alchzmie.

Poznámka: K účasti na celoročním programu Stupeň 2 je nezbytné buď osobně absolvovat víkendový kurz Stupeň 1, Vytváření
Vašeho Osobního Silového Pole, nebo sledovat jeho DVD verzi. Příští programy Stupně 2 jsou plánované začít v listopadu 2009 a v
květnu 2010. Tyto celoroční kurzy jsou představené ve formě 26 lekcí prostřednictvím telefonu a internetu.

www.MasteringAlchemy.com
ⓒ Mastering Alchemy, Jim Self, 2009

Jim Self je často představen jako učitel učitelů a léčitel léčitelů.
Jim vede kurzy a učí léčení, jasnozřivost a správu osobní
energie po Severní Americe od roku 1980. Je častým hostem v
rozhlase, televizi a mezinárodních publikacích.
Již od dětství má Jim vědomou schopnost pamatovat si, co se
odehrává ve spánku. V průběhu let se toto vědomí rozšířilo na
komunikaci a vztahy s Archanděly, Nebeskými Mistry a Učiteli
Světla. Pomůcky a informace poskytované v programu
Mistrovství Alchzmie jsou výsledkem spolupráce pramenící z
těchto vztahů.
Jim se prochází v obou světech. Když mu bylo 26, tak byl
zvolený do prvního ze dvou volebních období do Městské rady
v San Jose v Kalifornii a později se stal zástupcem starosty.
Preyident Jimmy Carter jej požádal stát se poradcem a
Ředitelem Vládního Provozu v Oddělení Energie. Jako
podnikatel, Jim úspěšně postavil a prodal dvě korporace a je
zakladatelem a nynějším Předsedou správní rady třetí
korporace.
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