Manifest Svrchovaného Sjednocení
●

Žádný prostor není posvátnější nebo mocnější než jiný.

●

Žádná bytost není duchovnější než jiná.

●

Žádná věc není více božská než jiná.

●

Neexistuje nástroj nebo technika, která by urychlovala rozvíjení vědomí.

●

Neexistuje pravda, která by mohla být napsána, vyslovena nebo myšlena, pokud není
konci-pována a vyjádřena pomocí Jazyka Jednoty.

●

Prvotní Zdroj transcenduje Celistvost.

●

Všechny fragmenty filozofie, vědy a náboženství, i když jsou sjednocené, představují
pouze zlomkový obraz reality.

●

Mystéria vašeho světa nikdy nebudou pochopena skrze zkoumání založená na
jazyku mysli.

●

Dokonalost je konceptem nepochopené celistvosti.

●

Stavy klidu, krásy, lásky a bezpečí jsou pouhými ukazateli k celistvosti, stejně jako je
tomu s jejich protiklady.

●

Žít z Perspektivy Celistvosti znamená cenit si všech věcí takových, jaké jsou a přitom
být svědkem jednoty jejich vyjádření.

●

Žádná bytost nepotřebuje jiné vědomosti než svou jedinečnou Perspektivu Celistvosti.

●

Není žádná hierarchie. Je pouze Jeden, Který Je Vším.

●

Neexistuje žádný model existence vně modelu sebe-tvorby.

●

Pravá Svoboda je přístup k Prvotnímu Zdroji.

●

Bytost se nemůže více přiblížit k Prvotnímu Zdroji než bytím v okamžiku.

●

Svrchovaná bytost a Prvotní Zdroj jsou skutečností.

●

Fyzické tělo vás neomezuje, ne více než brání nohy orlovi v létání.

●

Všechny podmínky existence jsou fasetami jediné podmínky reality neomezené sebetvorby.

●

K Prvotnímu Zdroji neexistuje žádná cesta.

●

Rozvoj, evoluce, cykly růstu/odumírání a transformace jsou všechny vázané ke
stejnému předpokladu oddělení v lineárním čase.

●

Skrytá harmonie je nalézána s radostí, zatímco zřejmá vede ke lhostejnosti.

●

Čím dále vstupuješ do Pravdy, tím hlubší musí být tvé přesvědčení o ní.

●

Pochopení světa přesně odpovídá stupni pochopení sama sebe.
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Komentář k Manifestu Svrchovaného Sjednocení

Svrchované Sjednocení je průzračnou Bytostí expanze,
jedinečně vhodnou pro éru, do které začínáme vstupovat.1

Úvod
Místo toho, abychom komentovali dvacet čtyři bodů v Manifestu podle jejich pořadí,
budeme je zkoumat podle témat, která představují.
Seskupení, která jsem vytvořil, jsou jenom jedním příkladem, jak můžou být výroky v
Manifestu interpretovány. Možná uvidíš toto uspořádání odlišně, což je v pořádku, protože
každý z nás může hledat pravdu pouze z pozice našich vlastních zkušeností a vlastního
vidění světa. Nicméně čím víc usilujeme o to, abychom žili podle manifestu a dalších
charakteristik Svrchovaného Sjednocení, tím jasnější bude naše pochopení těchto výroků,
protože ty jsou neoddělitelně spjaté se samotným Svrchovaným Sjednocením.
S výše uvedeným na mysli vás povzbuzuji tyto výroky studovat a formulovat vaše vlastní
pochopení jejich významu a toho, jak můžou být uplatněny ve vašem každodenním životě.
Vždyť průtrž vhledů, které všichni zažíváme při našem vystavení se vlivu učení Lyricusu,
přispívá do kolektivního pochopení těchto materiálu pro další, čímž přispíváme do
Genetické Mysli - kolektivního vědomí lidstva.
Jestliže pracujeme na tom, abychom se ukotvili ve vědomí a chování Svrchovaného
Sjednocení, pak budeme dobře sloužit svým zrcadlením jeho významů.
Při psycho-spirituálním studiu a praxi má vedení a umožnění svoje místo, ale nakonec je
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každý jedinec ponechán svým vlastním činům, pocitům a myšlenkám. Obsahy vědomí,
uložené v mysli a přístupné přes mozek, prezentují naše zkušenosti ve světě kolem nás.
Tudíž tyto emocionální reakce a uložené vzpomínky manifestují a formují naše samostatné
osobnosti. Pokud tomu tak je, pak se Lidský Nástroj stává vozítkem pro osobnost, která je
převážně tvořena našimi vztahy s rodiči, širší rodinou, přáteli, učiteli a spolupracovníky. Ve
většině případů je to tak, že dokud se neobrátíme dovnitř, abychom zkoumali naše egoistické
tendence, víry, předsudky a postoje, související se světem kolem nás, budeme mít potíže
pochopit podstatu Svrchovaného Sjednocení. A to se ani nezmiňuji o dalších pěti složkách,
zahrnujících Duchovní Inteligenci Prvotního Zdroje,2 Zbytkový Otisk, Navigátor Celistvosti,
Fantomové Jádro a Lidský Nástroj.
Jak se obracíme dovnitř, uvažujíce o našich subjektivních životech, pravděpodobně
narazíme na viditelný kontrast mezi vnitřním světem Svrchovaného Sjednocení a vnitřním
světem ega s jeho dobře zavedenými myšlenkovými formami, vírami a orientacemi
generovanými z kontaktu s objektivním, vnějším světem. Proto výzkum dvaceti čtyř bodů
Manifestu nabízí další možnost (vedle dalších zdrojů Tvůrců Křídel/Lyricusu), jak
expandovat naše uvědomění prostřednictvím začlenění širšího a hlubšího uvědomění
Svrchovaného Sjednocení do našeho každodenního vědomí. Výsledek našeho úsilí nás
nakonec posune od přijímání kvalit Svrchovaného Sjednocení ke skutečnému stání se
Svrchovaným Sjednocením.
V této chvíli se po přečtení Manifestu můžeš divit, jak tě můžou pouhá slova na stránce
zkontaktovat s tak abstraktním konceptem, jako je Svrchované Sjednocení. To je dobrá
otázka, zvláště když si uvědomíme, že slova a jazyk jsou dvousečné meče, které můžou jak
objasnit, tak zamaskovat mnoho abstrakcí psychologie a duchovnosti. Pro vhled do tohoto
tématu je dobrá následuje citace.
Podstata tvého účelu je probouzena slovy, která formují koncepty tvé
rozšířené představy sebe sama. A tato slova nejsou pouze vyřčena, ale jsou také
viděna, cítěna a slyšena. Vedou tě k tónu rovnosti a ke vnímání celistvosti. Dovol
těmto slovům tě omývat jako něžná vlna, která tě nadnáší a nese dál. Donese tě
na nové pobřeží, kde začneš odkrývat svoji pravou podstatu a účel.3
Tato pasáž důrazně naznačuje, že slova můžou plnit takový účel, který přesahuje otázku
toho, zda slova objasňují nebo maskují chápání a porozumění. Úryvek naznačuje, že slova
můžou být kódovaná takovým způsobem, že přímo ovlivňují vyšší frekvence, vibrace nebo
tóny vyzařující z úrovně Svrchovaného Sjednocení.
Jinými slovy výroky v Manifestu můžou být klidně kódovány stylem podobným jako v
obrazech, poezii, hudbě a filozofii vytvořené Jamesem. Vyzbrojeni touto možností, přejděme
ke zkoumání Manifestu.

Úvahy o Manifestu
Tón Rovnosti - Prvotní Zdroj je přítomný ve všem. A všechno je schopno kontaktovat
Prvotní Zdroj skrz tuto tónovou vibraci rovnosti.4
1.
2.
3.
4.

Žádný prostor není posvátnější nebo mocnější než jiný.
Žádná bytost není duchovnější než jiná.
Žádná věc není více božská než jiná.
Není žádná hierarchie. Je pouze Jeden, Který Je Vším.
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Tón rovnosti vyzařuje nepřetržitě z Prvotního Zdroje. A protože naše Svrchovaná
Sjednocení jsou individualizované fragmenty Prvotního Zdroje, Svrchované Sjednocení také
vyzařuje tento tón nebo vibraci rovnosti. Svrchované Sjednocení odráží tento tón jako
součást své přirozenosti.
Původ a osud existence je tón rovnosti v životě. Naslouchej tomuto tónu - této
frekvenci vibrace - a následuj ji zpět na samou základnu, odkud všechny věci
vycházejí a kam se vracejí.5
Samozřejmě tato základna “odkud všechny věci vycházejí a kam se vracejí”, je Prvotní
Zdroj - ale co Hierarchie, položka čtyři v seznamu nahoře? Jak je stručně zmíněno v úvodu
k Manifestu stejně tak jako na dalších místech v této knize, hierarchie je vetknutá do všech
úrovní multivesmíru. Tak proč ji Svrchované Sjednocení neuznává? Možná, že následující
citace pomůže pochopit bod čtyři uvedený výše:
Hierarchie je nádoba kolektivní ego-osobnosti zabarvená energetickými
otisky jejího nosiče duše. Strach je základní frekvencí této makro entity a také je
tím, co vytváří strukturu ochrany (bezpečí mnohých) a kolektivní účel a
všeobecný prospěch, který harmonizuje rozptýlení a nejednotnost. Je to vozítko
systematické evoluce, i když někdy se jeví jako představitel chaosu.6
Hierarchie je jako téma k diskusi7 svým rozsahem velmi komplexní a kosmické téma.
Protože Manifest je zaměřen na planetu Zemi a současné planetární podmínky, měli
bychom zopakovat, že hierarchie není svoji podstatou špatná nebo zlá. Samozřejmě by se o
tom na naší planetě dalo diskutovat, když zde existují ti, kteří jsou zkažení chamtivostí a
neoprávněně řídí druhé za účelem udržení své vlastní moci. Vlastně ve skutečnosti nemáme
příklad mimozemských civilizací, jejichž obyvatelstvo docílilo úrovně žití Svrchovaného
Sjednocení.
Se vší pravděpodobností tyto civilizace jsou planety po Velkém Portálu. Teď musíme
předpokládat, že tyto planety mají také hierarchie, ale protože ty jsou vytvořeny
Svrchovanými Sjednoceními, můžou být úplně odlišné než hierarchie v současnosti
dominující naší planetě, která je prostředím před Velkým Portálem.
Když jsme si toto řekli a interpretovali jsme Hierarchii ve vztahu k našemu současnému
světu, tak klíčem k tomuto citátu je, že hierarchie na Zemi jsou zásobníky nebo formami,
skrz které se manifestuje “kolektivní ego-osobnost”. Následkem toho, přinejmenším co se
týká naší planety, jsou globální hierarchické struktury založené na osobnostech a zasazené
do časo-prostorové dimenze. A proto z transcendentní, ne-časo-prostorové dimenze a z
perspektivy Svrchovaného Sjednocení hierarchie neexistuje, protože vibruje k tónu rovnosti.
A tudíž lidské hierarchie, které jsou založené na spektru porovnávání nejlepších a
nejhorších jedinců, nevstupují do perspektivy Svrchovaného Sjednocení.

Časový Faktor - Čas vytváří oddělenost zkušeností a vnímanou nespojitost reality.8
1.
2.
3.
4.

Neexistuje nástroj nebo technika, která by urychlovala rozvíjení vědomí.
Bytost se nemůže více přiblížit k Prvotnímu Zdroji než bytím v okamžiku.
K Prvotnímu Zdroji neexistuje žádná cesta.
Rozvoj, evoluce, cykly růstu/odumírání a transformace jsou všechny vázané ke
stejnému předpokladu oddělení v lineárním čase.
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Techniky, stezky a rozvoj jsou časově založené procesy, a proto nejsou spojené se
zážitkem skutečnosti Svrchovaného Sjednocení. Je čestné říct, že když ještě nejsme ve stavu
vědomí Svrchovaného Sjednocení, potřebujeme vedení pro dosažení této úrovně. Konec
konců James poskytuje takové vedení pomocí konceptů a technik doručených k nám v
průběhu času, protože Sebrané Spisy Tvůrců Křídel představují nejméně deset let
publikování informací, které jsou navrženy k urychlení a expanzi našeho vědomí do stavu
vědomí Svrchovaného Sjednocení.
Druhá výše uvedená položka objasňuje, že se nepřiblížíme k Prvotnímu Zdroji přes
postupný proces probíhající v čase, ale jednoduše poznáním, že každý okamžik je
kontinuem vědomí nepodléhajícím minulosti ani budoucnosti; lépe řečeno, že Prvotní Zdroj
je stále dosažitelný v každém okamžiku. To není nový koncept, ale přesto si zaslouží naši
pozornost, protože je to přirozený stav existence Svrchovaného Sjednocení; a jestliže si
přejeme stát se Svrchovaným Sjednocením, je nezbytně nutná, vždy důležitá praxe bytí v
přítomnosti. To je dobře známý základní princip v Buddhismu, filozofii Krišnamurtího i v
Kurzu zázraků “svatého okamžiku”, abychom jmenovali alespoň pár příkladů. James
popisuje tuto zkušenost jako přebývání v “Kvantové Přítomnosti” Svrchovaného Sjednocení ve fragmentu Prvotního Zdroje.
Dále si můžeme uvědomit omezení jazyka v případech, kdy v předešlém odstavci
používám u slova okamžik označení “každý”. Rovněž slovo okamžik či moment v sobě nese
zřetelný objekt času - částici času, jestli chcete. Z pohledu Svrchovaného Sjednocení
neexistuje proud diskrétních okamžiků či momentů, ale jenom nepřetržitá Přítomnost Všeho,
Co Je.
Nakonec na praktičtější úrovni můžeme říct, že ačkoliv Svrchovaná Sjednocení můžou žít
a fungovat v čase, nejsou z času. My jsme v současnosti herci hrající na jevišti hru, která
vychází z časově založené kultury. Avšak zapomněli jsme, že jenom hrajeme své role. Na
druhé straně Svrchovaná Sjednocení ví, že když se inkarnují do Lidského Nástroje, budou
hrát ve velmi skutečné hře, ale i tak vědí, že hra a jeviště jsou jenom malou částí jejich širší
existence za časo-prostorovým divadlem.

Základy Reality - Vědomí Svrchovaného Sjednocení je tím cílem, který láká lidský
nástroj dovnitř do reality Prvotního Zdroje.9
1. Mystéria vašeho světa nikdy nebudou pochopena skrze zkoumání založená na jazyku
mysli.
2. Neexistuje pravda, která by mohla být napsána, vyslovena nebo myšlena, pokud není
koncipována a vyjádřena pomocí Jazyka Jednoty.
3. Všechny fragmenty filozofie, vědy a náboženství, i když jsou sjednocené, představují
pouze zlomkový obraz reality.
4. Svrchovaná bytost a Prvotní Zdroj jsou skutečností.
5. Pochopení světa přesně odpovídá stupni pochopení sama sebe.
První dvě položky seznamu rozlišují jazyk mysli od Jazyka Jednoty. Zde je několik citací
týkajících se tohoto rozporu:
Jazyk je svůdný při usilování ega o moc a kontrolu, stejně tak jako mysl tíhne
k podrobení se a k víře v jazyk vnějšků…
Nikdo není schopný vyslovit nástroji jazyka dimenzionální hloubku a šířku
života. Přinejlepším je možné popsat jen své interpretace nebo dojmy. …
Zdrojová Realita je příbytkem Prvotního Zdroje; tančí vně konstrukcí
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jakéhokoliv jazyka. Je úplná uvnitř sama sebe a má jedinečný účel demonstrovat
kolektivní potenciál všech druhů ve Vesmíru Celku. Je archetypem dokonalosti.
Je standardním nositelem vrozeného účelu a konečného osudu každé entity. JEJÍ
esence je natolik mimo chápání, že sklon lidského nástroje je uchylovat se k
jazyku vnějšků - a nakonec k hierarchii - aby Zdrojovou Realitu definoval.
První dva úryvky zjevně odkazují na jazyk mysli, zatímco třetí pasáž naznačuje Jazyk
Jednoty. Říkáme “naznačuje”, protože se můžeme jenom domnívat, že cokoliv, co vyzařuje
ze Zdrojové Reality, příbytku Prvotního Zdroje, může být vyjádřeno pouze v Jazyce Jednoty.
Možná můžeme dospět blíže k pochopení Jazyka Jednoty pomocí následující citace:
Jazykem mysli jsou slova. Jazykem srdce jsou pocity. Avšak jazykem naší
Přítomnosti jsou chování a činy. Zůstáváš-li v inteligenci své Přítomnosti tím, že
ji věnuješ pozornost, pak věci, které přicházejí do tvého lokálního multivesmíru
a jež mají nižší hustotu, budou na tebe mít minimální vliv, protože je budeš
schopen - díky zplnomocnění svou Kvantovou Přítomností - transformovat s
lehkostí.10
Kvantová Přítomnost je Svrchovaným Sjednocením, vyjadřujícím kvality Jednoty a
Sjednocenosti ve svém chování. Pak bychom mohli říci, že Jazyk Jednoty je jazykem
Svrchovaného Sjednocení.
V předešlé citaci a v dokumentech Chrámů Událostí o srdci zavádí James pojem
inteligentního chování. Ačkoliv později budeme o srdci mluvit mnohem více, pro teď
můžeme definovat inteligentní chování jako inteligenci srdce. Tato inteligence srdce je
realizována pomocí vyjadřování šesti srdečních ctností: vděčnosti, soucitu, odpuštění,
pokory, pochopení a srdnatosti. Můžeš přemýšlet o těchto ctnostech jako o základních
kvalitách Entity vyjadřovaných skrz Svrchované Sjednocení.
Budeme následovat tuto úvahu a řekneme, že žitím v Přítomnosti Svrchovaného
Sjednocení - a tím pádem i v přítomnosti Prvotního Zdroje - mluvíme jazykem Jednoty skrz
portál Svrchovaného Sjednocení - energetické srdce. Stejně jako při učení se jakémukoliv
novému jazyku, tak i při učení se Jazyku Jednoty, to chce důslednou praxi, trpělivost a
houževnatost. Ale protože je to přirozený jazyk Svrchovaného Sjednocení, je tento jazyk ve
skutečnosti naším prvním jazykem a jazyk mysli je až druhým. Tudíž znovu naučení se
našemu rodnému jazyku Svrchovaného Sjednocení může být klidně snazší, než naučení se
cizímu jazyku třetí dimenze. Jak pracujeme na dosažení úrovně žití jako Svrchované
Sjednocení, jsme znovu napojováni a vzpomínáme si na vazby svého jádra ke svému
rozsáhlejšímu jáství.
Mimo to, co zde bylo naznačeno, je celkem možné, že existuje skutečný Jazyk Jednoty,
sestávající ze slov, gramatiky a syntaxe, který existuje ve vyšších dimenzionálních říších.
Jistý pisatel se zeptal Jamese, jestli glyfy, které se objevují na jeho obrazech, jsou příkladem
tajného jazyka zasvěcenců, známého jako Senzar, o němž se zmiňuje H. P. Blavatská ve své
knize Tajná Doktrína (angl. The Secret Doctrine). Odpovědí na tuto otázku je následující
Jamesův komentář:
Senzar, kromě toho, že je sám o sobě abecedou, může být přeložen do
zakódovaných symbolů, které odpovídají spíše povaze ideogramů či piktogramů
než slabik. Senzar, jako jazyk, byl přinesen na Zemi Centrální Rasou. Důvod je
celkem jednoduchý. Jazyk piktogramů může sdělit nesmírně komplexní koncept
v jednoduchém znaku…
Senzar je jazykem, který plyne mezi abecedními znaky, matematickými
10
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symboly a hudebními notami. Je to integrovaný jazyk, někdy označovaný jako
Univerzální jazyk Světla nebo Insignie Prvotního Zdroje.11
Ačkoliv James neoznačil Senzar jako Jazyk Jednoty, můžou být stejné nebo přinejmenším
úzce související. Název “Insignie Prvotního Zdroje” zvláště poukazuje na Jazyk Jednoty.
Slovník Merriam-Webster definuje insignii jako “rozlišovací znak nebo symbol.” Takže
Senzar může být popsán jako jazyk nesoucí znaky či symboly Prvotního Zdroje. James dává
příklad Senzaru na obrázku Komnaty dvacet čtyři.
Jinými slovy, můžeš se podívat na určitý symbol na Obrazu Komnaty dvacet
čtyři (například druhý hlavní znak ve vertikální matrici v horní levé části
obrazu). Když je vyjmut ze svého rámce, tento konkrétní znak znamená jednu
věc, která může být přeložena do Sanskrtu, ale když je viděn ve své kontextové
matrici, je povýšen na Senzar, jehož smysl je zakódovaný a představuje

Navigátora Celistvosti uvnitř lidského nástroje.12
Popisem symbolu v Komnatě dvacet čtyři potvrdil James, že tyto symboly jsou Senzarem,
Univerzálním jazykem Světla či Insigniemi Prvotního Zdroje.
Nakonec nám v bodě tři bylo řečeno, že realita, chápaná z uceleného pohledu filozofie,
vědy nebo náboženství, odhaluje jenom zlomek skutečnosti. Jinými slovy pátrání po konečné
realitě existence může být nad rámec našich schopností, dokud je naše hledání založeno na
časo-prostorovém pohledu a dokud je v rozsahu ego-osobnosti.
Výrok čtyři pak přímo konstatuje, že Svrchované Sjednocení a Prvotní Zdroj jsou klíči ke
skutečnosti. Proto bude naše pátrání po skutečnosti bez jejich zahrnutí vždy neúplné. Páté
vyjádření posiluje toto tvrzení prohlášením, že světu - nebo realitě - můžeme rozumět
jenom do té míry, do které rozumíme “Sobě” nebo Svrchovanému Sjednocení. Svrchované
11
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Sjednocení promlouvá Jazykem Jednoty přes svůj portál srdce, což dovoluje lásce a jejím
šesti ctnostem proudit do našeho světa. Jak rozvíjíme vyšší mysl ducha či Zdrojovou
Inteligenci, je také možné, že se naučíme Insigniím Prvotního Zdroje, jazyku zrozenému z
reality Svrchovaného Sjednocení a Prvotního Zdroje Samotného.
Když poskládáme tyto části dohromady spolu s konceptem objevu Velkého Portálu, tak to
důrazně naznačuje, že nebudeme doopravdy rozumět povaze reality, dokud ho
nedosáhneme.

Celistvost - Vědomí Svrchovaného Sjednocení si lze představit jako pojící “lepidlo”,
které spojuje každého z nás do stavu celistvosti.13
1. Stavy klidu, krásy, lásky a bezpečí jsou pouhými ukazateli k celistvosti, stejně jako je
tomu s jejich protiklady.
2. Žít z Perspektivy Celistvosti znamená cenit si všech věcí takových, jaké jsou a přitom
být svědkem jednoty jejich vyjádření.
3. Žádná bytost nepotřebuje jiné znalosti než svoji jedinečnou Perspektivu Celistvosti.
4. Dokonalost je konceptem nepochopené celistvosti.
5. Prvotní Zdroj transcenduje Celistvost.
První dva výroky jsou v praktických podmínkách pravděpodobně nejobtížněji
manifestovatelné, protože žijeme v jedné z nejpolaritnějších dob historie. Ať už v
náboženství, politice nebo kultuře, všude převažují emocionální a mentální konflikty.
Výsledkem je, že protiklady míru, krásy, lásky a zabezpečení; války, ošklivosti, nenávisti a
nejistoty - stojí navzájem v opozici, jak dogmata, víry, sobectví a nevědomost rozdmýchávají
plameny polarizace.
Ať to zní jakkoliv paradoxně, pozorování polarit světa z perspektivy celistvosti rozšiřuje a
pozvedává naše vidění světa do úrovně Svrchovaného Sjednocení. Z tohoto výhodného bodu
vědomí můžeme vidět svět přes širší čočku. V tomto stavu uvědomění vidíme bitevní pole
světových konfliktů ve větším kontextu. Analogií k tomu je to, jak se Entita dívá na každou
ze svých inkarnací i se všemi jejími konflikty, jako na metaforickou kapitolu ve své knize.
Entita chápe rozsáhlejší plán i detaily vzoru, který vytvořila. To je námět a děj jejího
příběhu; a k tomu Entita může být autorem i dalších knih.
Posuneme-li se na kolektivní úroveň, tak současná kapitola o globálním konfliktu může
být v psychologických pojmech chápána jako vlákání stinné stránky lidstva do světla našeho
uvědomění. Tímto stínem je ta část ega, která obsahuje konflikty, jenž jsou příliš
problematické, než aby byly vědomě dotčeny. Následkem toho jsou tyto konflikty potlačeny
a uloženy v našem podvědomí. S rizikem, že tuto analogii protáhnu příliš daleko, tak za
“terapeuta”, který umožňuje tuto obrovskou a komplexní situaci, může být považováno
kolektivní vědomí lidstva, jež píše svůj příběh o lidském druhu na planetě Zemi ve fázi
vývoje před Velkým Portálem.
Na individuální mikro úrovni je mnoho našich povrchních úzkostí a stresů
manifestacemi neřešených podvědomých konfliktů. Dokud tyto konflikty nejsou odkryty a
přeneseny do vědomí, naše mentální a fyzické zdraví trpí a zhoršuje se.
Stejná obecná myšlenka platí pro globální disharmonie. Zuřící neřešená rozhořčení, zášť
a odlišnosti mezi skupinami a národy musí být nejdříve vyřešeny, než můžou být odstraněny
nebo alespoň rozpoznány a oboustranně dodržovány. Jediným způsobem, jak to udělat, je
uznat jejich existenci a pracovat na jejich neutralizaci.
Z celostní perspektivy tohoto širšího pohledu je možné vidět svět, se všemi jeho válčícími
frakcemi, jako probíhající psychologickou terapii. Proces zahrnuje vyřešení konfliktů a
13
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znovu uspořádání společnosti způsobem, který respektuje svrchovaný aspekt osobnosti a
sjednocující potřebu globální spolupráce. Tento rebalancing individuálních a skupinových
rozdílů by mohl vypadat jako vynoření se kolektivního Svrchovaného Sjednocení lidstva. A
to je možná to, co Velký Portál odhalí.
Bod tři navíc k diskuzi o prvních dvou bodech přednostně přidává osvojení si Perspektivy
Celistvosti před získáváním znalostí. Naše znalosti nás nezachrání, dokud vidíme svět v
dualitě polarizace. (Tento úhel pohledu se odráží v příběhu Starobylý Šíp, když Tvůrci Křídel
říkají, že naše technologie nás neochrání před Animem.) Konflikty budou pokračovat a
znalosti, spolu s technologickým pokrokem, budou s největší pravděpodobností použity jako
válečné zbraně. Schopnost vystoupit z ego-osobnosti a z její perspektivy oddělenosti do
Perspektivy Celistvosti Svrchovaného Sjednocení je klíčem k dosažení poznání reality vně
omezeného, časově orientovaného světa, který v současné době obýváme.
Bude to znamenat dokonalou společnost? Nikoliv podle výše uvedeného bodu čtyři, který
nám říká, abychom si nepletli celistvost s dokonalostí. Můžeme vnímat nějakou okolnost,
jako je například světový mír, že vytváří dokonalou společnost, ale to nutně neznamená, že
to je celek. To proto, že plán průzkumu nás bude nepřetržitě pohánět k novým objevům a
možná i k novým střetům s dalšími civilizacemi, na které můžeme narazit, když budeme
zkoumat další dimenze multivesmíru. Poznání, které získáme z těchto objevů, dokonce i z
perspektivy celistvosti, nás může velmi dobře vystavit přehodnocení naši vlastní civilizace,
které ve světle těchto nových objevů ukáže naše nedokonalosti. Tyto nedokonalosti budou ve
skutečnosti novými, rozsáhlejšími rámci, které poukáží na naši neúplnost a při srovnání se
staršími, vyspělejšími civilizacemi, následně způsobí ne tak dokonalé mínění o naší vlastní
civilizaci.
Na závěr poslední řádka říká, že Prvotní Zdroj existuje mimo náš koncept celistvosti,
zjevně včetně Perspektivy Celistvosti samotné. V zásadě to znamená, že všechno, co je
vytvořené Prvotním Zdrojem, existuje jako Jeho projevená forma, a to dokonce i v ne-časoprostorových dimenzích. Tato myšlenka je zhruba podobná myšlence Svrchovaného
Sjednocení ztvárňujícího Lidský Nástroj, který je utvářen jeho multidimenzionálními
složkami. Svrchované Sjednocení transcenduje v tomto případě celistvost Lidského Nástroje.
Lidský Nástroj je celistvý jenom vzhledem k sobě samému, ale Svrchované Sjednocení
transcenduje tuto celistvost a existuje dokonce před formami, které v multivesmíru samo
manifestuje.
Tak dalece, jak můžeme říct, je toto pravda i co se týká Prvotního Zdroje. Jak učili
Pythagorejci a další řečtí filozofové, číslo jedna neznamená božskou jedinečnost nebo
Stvořitele, nýbrž je pouhou první manifestací Stvořitele. Podobně hinduistická triáda bohů Šiva, Višna a Brahma - jsou manifestovaným výronem transcendentní Bytosti, která existuje
před těmito třemi aspekty. To samé platí pro Prvotní Zdroj. Celek všeho života jako sebeobsahující multivesmír, je projekcí Prvotního Zdroje, Který existuje před všemi koncepcemi
celistvosti, sjednocenosti, jednoty nebo jakýchkoliv dalších termínů, které nás napadají.

Svoboda Sebe-tvorby - Tyto životní zásady jsou nástroji k urychlenému vynoření
Svrchovaného Sjednocení a k procítění jeho perspektivy, vhledů a schopností, které
zplnomocňují k vytváření nových realit a ke tvarování těchto realit do učebních
dobrodružství, která osvobozují a rozšiřují vědomí.14
1. Neexistuje žádný model existence vně modelu sebe-tvorby.
2. Všechny podmínky existence jsou fasetami jediné podmínky reality neomezené
sebe-tvorby.
14

“Životní zásady Svrchovaného Sjednocení,” str. 383. Povšimněte si, že životní principy
jsou Vztah s univerzem skrze vděčnost, Pozorování Zdroje ve všech věcech a Výživa života.
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3. Fyzické tělo vás neomezuje, ne více než nohy brání orlovi v létání.
4. Skrytá harmonie je nalézána s radostí, zatímco zjevná vede ke lhostejnosti.
5. Pravá Svoboda je přístup k Prvotnímu Zdroji.
Pokud jste již četli úvod ke čtyřem filozofiím a pojednání Komnaty Dvě “Střídající se
Modely Existence”, víte, že Model Entity je primárním modelem fungujícím ve vesmíru.
Takže první dvě položky ze seznamu nás nutí se zamyslet. Můžou existovat dva primární
modely? Podle filozofických pojednání to tak nevypadá, ale v učení Lyricusu je toho pro nás
tolik nového, že to musíme přijímat po kapkách, abychom to mohli strávit a sjednotit do
svého pohledu na multivesmír. Takže je možné, že existuje Model Entity a Model Sebetvorby, které fungují v tandemu.
Případně Model Sebe-tvorby může být snadno viděn jako synonymum pro Model Entity.
To se z mého úhlu pohledu zdá nejvěrohodnější vysvětlení, ale nemůžu a nebudu říkat, že je
to jediné vysvětlení, protože mnoho z vás může mít svoje vlastní vhledy do tohoto zjevného
dilematu, stejně tak jako do dalších, které se zde představují v různých oblastech těchto
sebraných spisů. Poté co jsem toto podotkl, pokračujme dál.
Podle Modelu Entity jsou individualizovaná vědomí stvořena se svobodnou vůlí. Proto
žijeme ve vesmíru svobodné vůle, který dovoluje relativně úplnou svobodu vyjádření. To
znamená, že Prvotní Zdroj, pokud je nám známo, nepodrobuje dobré a špatné chování
lidských bytostí božskému zásahu. To však neznamená, že nám Prvotním Zdrojem nebyly
dány zásady žití, kterými nás vychovává k takovému chování, jež přispívá ke zlepšení nás
samotných i ostatních. Také nás učí takovému chování, které je péčí o ty, kdož jsou ranění či
jim bylo ublíženo.
Můžeme pak říci, že neodmyslitelně jsme stvořeními se svobodnou vůli následovat
principy žití, které nám byly předány ze starobylého světa spolu s nashromážděným
poznáním a moudrostí, kterou jsme sami pro sebe nasbírali jako výsledek svých zkušeností.
Mohli bychom říci, že naše sebe-odhalující principy žití představují “fasety neomezené
sebe-tvorby.”
Sebe-tvorba je jednoduše tvůrčí projev Entity prostřednictvím Svrchovaného Sjednocení.
Jak je zmíněno na dalších místech této sbírky, Prvotní Zdroj nám dal svobodnou vůli proto,
abychom se mohli učit tvořit ve všech oblastech života. Ať už hnaná potřebou přežití nebo
potřebou vyjádřit představy a pocity uměleckými prostředky, tvořivost Svrchovaného
Sjednocení je přítomná v každé oblasti průzkumu.
Plán průzkumu je hybnou silou za sebe-tvorbou. Když si dříve lidé lámali hlavu, co leží
za oceánským horizontem, vyrobili lodě, které uměly plout do hlubších vod. Když jejich úsilí
selhalo, stále se hnali za vylepšováním svých technologií a dovedností při stavbě lodí tak,
aby překonali svá omezení. Toto je jenom jeden z příkladů sebe-tvorby. Bez přílišného úsilí
můžeme všichni najít další příklady takových snah, protože jsou přirozenou součástí toho,
kým jsme. Byli jsme vytvořeni pro tento jednoznačný účel - prozkoumat vesmír a vytvořit
jakékoliv prostředky, které jsou potřeba k dosažení cílů.
Třetí výrok nám potom říká, že fyzické tělo neomezuje naše schopnosti sebe-tvorby,
navzdory těžkostem a dřině žití na fyzické rovině. Naopak obtížné překážky přinášené
přírodou jsou těmi biči, které nás pohánějí dopředu, i přes bolest od jejich šlehnutí.
Vyzbrojeno svobodou zkoumat a tvořit, lidstvo nevyhnutelně postupuje a přispívá k účelu a
plánu Prvotního Zdroje.
Co z toho všeho vyplývá, je, že tvořivost lidstva je vyjádřením Svrchovaného Sjednocení,
jak je předávána Zbytkovému Otisku, který je zdrojem inspirace uvnitř Lidského Nástroje.
(Viz pojednání o Zbytkovém Otisku v úvodu k hudbě Hakomi Komnata Tři a Jamesův článek
“Anatomie Individualizovaného Vědomí.”) Konec konců toto je manifest Svrchovaného
Sjednocení, a proto se tyto položky týkají jeho reality.
Sebe-tvorba se také týká Entity, která neustále vytváří nové Lidské Nástroje pro vyjádření
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vesmíru. Entita je úplně svobodná při plánování, kdy a kde bude sebe-vytvořen Lidský
Nástroj, který bude nejlépe přispívat k její evoluci. Jak entita získává více zkušeností v
časoprostorovém universu, její příspěvky či tvorba se zvětšující se měrou přesunuje od
osobních záležitostí k záležitostem druhých. Obojí je důležité. Například můžeme říci, že
nejvíce můžeme pomoci ostatním, když jsme pomohli sami sobě. Pokud máme problémy,
které potřebují řešit, pak je nezbytné, abychom vytvořili způsoby a prostředky k překonání
svých slabostí. Někdo to umí udělat sám, ale většina z nás potřebuje nějakou formu pomoci.
Na tom nezáleží, podstata je v tom, že sebe-tvorba se také týká těch myšlenek, pocitů a
přístupů, které vytváříme pro svůj vlastní pokrok a zlepšení.
Ať už sebe-tvoříme pomocí nových myšlenek o sebe-zlepšování nebo tvoříme
průlomovou filozofii nebo technologii, jsou to druhy služby. Takže se pohybujeme od služby
sobě ke službě druhým. Ze služby sobě, služby rodině, služby společnosti se pohybujeme k
sebe-tvorbě způsobů a prostředků, jak vylepšit svou službu všem.
Když sebe-tvoříme podle inspirací Svrchovaného Sjednocení předaných dál jeho agentu
Zbytkovému Otisku, zažíváme radost. Radost vyzařuje z kontaktu s vyššími frekvencemi
Navigátora Celistvosti a Svrchovaného Sjednocení. Přes tyto styky prožíváme radost. Může
být řečeno, že štěstí leží v říších ego-osobnosti, kde se život může v mžiku otočit od štěstí ke
smutku. Ale radost přichází ze zvětšujícího se kontaktu se Svrchovaným Sjednocením a je
přenášena do osobnosti. Pak je to tak, že naše lhostejnost ke zjevnému je nahrazena radostí z
celého života. Tato radost se spojuje s transcendencí Svrchovaného Sjednocení vůči
polaritám světa a přináší harmonii do našich životů. Tato harmonie má moc zastavit
plameny konfliktů, jenž nám příliš často způsobují beznaděj a zmatení a ve výsledku
přerušují nebo hodně snižují naší schopnost se znovu spojit s duchovní stránkou našeho
bytí.
Nakonec, když si uvědomíme moc sebe-tvorby, se všemi jejími příležitostmi pro službu a
pro přítok duchovní radosti, který přináší harmonii, vstupujeme do nové svobody, jež nám
dává přístup k Prvotnímu Zdroji. To se může stát proto, že v této fázi růstu vědomí jsme
spojeni a sjednoceni se svým pravým duchovním centrem, které je neodmyslitelně ponořeno
ve vyšších vibracích Prvotního Zdroje.
● Čím dále vstupuješ do Pravdy, tím hlubší musí být tvé přesvědčení o ní.
Tento dvacátý třetí výrok se zdá být vhodným zakončením ostatních výroků, které jsme
již zkoumali, protože závěrečným a rozhodujícím faktorem manifestu Svrchovaného
Sjednocení je to, jak věříme, že je pravdivý. Můžeme důvěřovat jeho výrokům jako faktům?
V tuto chvíli by mohlo pomoci znovu probrat dva již dříve diskutované výroky manifestu.
První výrok je:
● Neexistuje pravda, která by mohla být napsána, vyslovena nebo myšlena, pokud není
koncipována a vyjádřena pomocí Jazyka Jednoty.
Napsáno jednoduše, jediný způsob jak testovat pravdomluvnost manifestu, je pracovat s
jeho výroky, protože ty představují Jazyk Jednoty. Pokud umíme utéct z naší ego-osobnosti z bezmyšlenkovitých reakcí na naše okolí, na osobní situace, vztahy, nové události, atd. - a
začít je vidět podle tohoto manifestu, můžeme transformovat celou naší psychologickou
krajinu z úzkoprsé pozice časo-prostorových výhod ega na širší panoramatický pohled
Svrchovaného Sjednocení. Metaforicky řečeno by to mohlo být přirovnáno k přechodu od
analogové černobílé televize k digitálnímu barevnému příjmu s vysokým rozlišením.
To je cesta ve vědomí od jedné pravdy k druhé. Řečeno čistě subjektivně, pravda naší
reality v pěti letech věku je hodně odlišná od reality, kterou zažíváme jako dospělí. Svět
dítěte, pravda jeho reality, se obrovsky rozšiřuje, když dítě dospívá. V jistém smyslu jsou
naše smělé touhy zkoumat větší realitu, ležící vně těsných hranic časo-prostoru, podobné
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tomu neustálému dětskému přizpůsobování rozpínajícím se realitám, jak dítě dosahuje
puberty, stává se náctiletým a poté přechází do dospělosti. Můžeme říct, že s každou novou
fází uvědomění se dětská realita mění a mnoho pravd, kterým dítě věřilo, musí být
rozšířeno, aby začlenilo reality dospělého života.
S nebezpečím přílišného zjednodušení z neúplného pochopení - jmenovitě reality stavu
vědomí Svrchovaného Sjednocení - můžeme příklad s dítětem použít k našemu
duchovnímu pátrání po nových realitách vně té, kterou v současnosti zažíváme našimi pěti
smysly. A stejně jako děti můžou být velmi snadno vyděšeny pochopením - například že
jejich rodiče nejsou dokonalí a jednoho dne zemřou - tak toto nové pojetí smrti je pro dítě
určitě novou realitou, novou pravdou. A tudíž naše vlastní průzkumy pravdy můžou velmi
lehce zpochybnit naše pohledy na svět, a jestliže nejsou rozumně řízeny, mohly by způsobit
psychologické poškození. Příklady tohoto jevu jsou běžné v duchovní a metafyzické
literatuře, a proto existují četná výstražná varování, týkající se setkání se subjektivními
dimenzemi. Zde je dlouhá citace od Jamese o nástrahách hledání hlubších realit a problému
ověření tvých zkušeností:
Zářící koule energie (jako slunce) hoří pod všemi koncepty vztahujícími se k
Prvotnímu Zdroji. Okolo této energie jsou tisíce vrstev interpretací - některé z
nich jsou slovy, některé symboly, některé emocemi, některé mentálními
konstrukcemi, některé jsou obrazy, některé jsou sny, některé jsou nadějemi, atd.
Nicméně každá úroveň obsahuje něco ze světla a energie této zářivé koule
energie, a z toho důvodu magneticky přitahuje vědomí jedince hlouběji do
uvědomění.
Ověření je dostupné pouze při osobním zážitku, a i tak je v třídimenzionálním světě dočasné. Znal jsem studenty, kterým bylo dopřáno úžasné
odhalení této “zářící koule energie,” ale oni často upadali do pochybností a
dokonce deprese po tomto zážitku, protože neuměli udržet svou víru, že tento
zážitek je autentický.
Jinými slovy, dokonce i potvrzení či osobní zkušenosti jsou přeceňovány.
Záleží pouze na tom, jak přeneseš svoji úroveň zkušeností a znalostí do prací,
které jsou spojeny se záměry Prvotního Zdroje, a na tom, jak žiješ podle
životních zásad Svrchovaného Sjednocení.
Jestliže máš pouze základní znalosti těchto konceptů, ale žiješ podle principů
Svrchovaného Sjednocení a vytváříš vyjádření spojená s Prvotním Zdrojem, máš
svoje ověření ve svých vlastních slovech a skutcích a tím přispíváš do zářícího
energetického systému těchto konceptů.
Klíčovým pojmem je přispívání do zářícího energetického systému, nikoliv
zažívání ho za účelem ověření. Vím, že si možná myslíš, že ověřením nebo
osobní zkušeností bys byl lépe schopný přispívat do tohoto zářícího
energetického systému, ale to je pravda jen zřídkakdy. Ve většině případů se lidé
stávají nevyrovnanými a hledají více zážitků. Jejich touha po zážitku přemáhá
jejich touhu po praktikování jednoduchých, ale mocných principů
Svrchovaného Sjednocení.15
Takže není nic špatného na hledání a získávání znalostí o jiných realitách, pokud se
nenecháme chytit v tom, co James nazývá “informační chamtivostí.” Ať získáme jakoukoliv
znalost, je cenná pouze do té míry, jak ji využíváme ke službě lidskému zdokonalování a ke
službě Prvotnímu Zdroji. Ověření vyššího poznání nemá samo o sobě hodnotu. Raději
15
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“ověřujeme” pokrok na naší duchovní cestě tím, že žijeme život podle zásad Svrchovaného
Sjednocení a nikoliv předváděním znalostí, které máme z vyšších světů a jiných dimenzí.
Když se vrátíme k výroku dvacet tři, ten naznačuje, že čím více se zavrtáváme do pravdy,
tím více musíme být o pravdě přesvědčeni. Přesvědčení znamená, že jsme přesvědčeni, že
něco je pravdivé, i když to ještě není dokázané. Taková znamení k nám často přicházejí přes
intuitivní inteligenci srdce, nikoliv hlavy. Natolik lpíme na analytické metodě mysli, že
máme sklony být k našim pocitům necitliví, ba dokonce jim nedůvěřovat.
Avšak hledání pravdy v oblastech duchovnosti vyžaduje jisté množství otevřenosti mysli a
ochoty se pohroužit do toho, co není okamžitě ověřitelné stejným způsobem, jako třeba
prosté pozorování počasí za oknem. Hledači pravdy musí mít touhu, zvědavost a odvahu
zkoumat oblasti za dosahem pěti smyslů. To, s čím se setkáme při těchto průzkumech, bude jak naznačuje dvacátý třetí výrok - tím podivnější, čím hlouběji půjdeme.
Druhý výrok je:
● Všechny fragmenty filozofie, vědy a náboženství, i když jsou sjednocené, představují
pouze zlomkový obraz reality.
Proto musíme udržet naše přesvědčení - náš osud - na hledání pravdy. Ego-osobnost nám
zde nepomůže. Pomůže jenom naše stále pokračující sjednocování se ctnostmi srdce a se
zásadami Svrchovaného Sjednocení, jež jsou oddanými průvodci, kteří nás povedou po
Cestě.
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