Úvod ke Glosáři Tvůrců Křídel
Glosář Tvůrců Křídel se skládá z dvaceti dvou hesel. Odlišuje se od většiny glosářů tím, že
hesla nejsou seřazena podle abecedy. Zdá se, že jeden možný důvod pro toto uspořádání je
vytvoření toho, co nazývám koncepčními klastry. Tyto koncepční klastry jsou jednoduše
prostředkem, jak učinit příbuzné termíny pochopitelnější tím, že jsou umístěny pohromadě,
nikoliv seřazeny abecedně. Například prvních pět hesel jsou klastrem termínů vztahujících
se k individualizovanému vědomí a jeho vztahu k Prvotnímu Zdroji.
●
●
●
●
●

Lidský Nástroj
Entita
Zbytkový Otisk
Svrchované Sjednocení
Prvotní Zdroj

V roce 2003 jsem vytvořil počítačově-generovanou prezentaci vykreslující tyto termíny v
koncepčních klastrech. Přiřazení do skupin, které jsem vytvořil, není dokonalé a je založené
na mých vlastních interpretacích. Můžeš tato seskupení vidět odlišně, tak o nich
nepřemýšlej jako o něčem striktně daném, co by nemohlo být uskupeno jinak. Také měj na
paměti, že existuje dvacet čtyři filozofií komnat, takže tyto takzvané koncepční klastry jsou
neúplné, protože v době psaní tohoto textu byla publikována pouze čtyři filozofická
pojednání. Následuje tabulka seznamu termínů seřazených abecedně.
Entita

Síť Svrchovaného Sjednocení

Evoluce a Koncept Času

Svrchované Sjednocení

Genetická Mysl

Svrchovanost

Hierarchie

Technologie OLIN

Lidský Nástroj

Velký Portál

Modely Existence

Vesmír Celku

Navigátor Celistvosti

Všechno Co Jest

Perspektiva Celistvosti

Zbytkový Otisk

Pole Vibrace

Zdrojová Inteligence

Prvotní Zdroj

Zdrojová Realita

Přítokové Zóny

Zdrojový Kód

Glosář Tvůrců Křídel
Lidský nástroj
Lidský nástroj sestává ze tří základních součástí: biologické (fyzické tělo), emoční a
mentální. Tyto tři různé nástroje vnímání celkově představují vozítko individualizovaného
ducha při jeho interakci s fyzickou dimenzí času, prostoru, energie a hmoty.
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Entita
Model vědomí entity představuje individualizovaného ducha někdy nazývaného jako
Vyšší Jáství či Duše. Entita je v jistém smyslu fragmentem Univerzálního Vědomí Ducha
Prvotního Zdroje. Je složena z velmi jemných a ryzích vibrací energie, jež jsou rovné
Zdrojové Inteligenci (duchu). Je to vědomí entity, jež vkládá samo sebe do lidského nebo
jiného fyzického vozítka za účelem sbírání zkušeností, jež vyvíjejí a transformují její
pochopení a uznání existence. Je to střed kola, do kterého se sbíhají všechny jeho předsunuté
formy a vyjádření po celém časo-prostorovém kontinuu. Entita je svrchovaná a zároveň
spojená s veškerým životem prostřednictvím Vědomí Univerzálního Ducha (Zdrojové
Inteligence). Je to oživující síla/energie ve všech živých formách, která je vždy ve stavu
hledání vyššího pochopení a vyjádření.

Zbytkový otisk
Lidský nástroj je genetickou složeninou tří oddělených, avšak souvisejících struktur:
fyzická sestava (tělo), emoční vlohy (emoční vzor) a mentální konfigurace (generátor myslmyšlenka). Tyto tři aspekty lidského nástroje jsou nevysvětlitelně spojeny dohromady
prostřednictvím složitého a naprosto unikátního rozhraní genetického kódu a životní
zkušenosti.
Uvnitř lidského nástroje je Zbytkový Otisk Svrchovaného Sjednocení, který v něm pracuje
jako aktivátor tvůrčího dobra. Zbytkový otisk je Můzou či inspirační formací lidského
nástroje, co se týká jedince. Je to hlas s hlubokým charakterem, jenž probouzí nejmocnější a
nejušlechtilejší instinkty a tvůrčí podněty lidské bytosti: konání činů dobra, jež se dotýká
lidské duše jedince samého i ostatních.
Pro časově založené lidi je obtížnou abstrakcí to pochopit, avšak vědomí Svrchovaného
Sjednocení je sloučením vědomí entity ve světech časo-prostoru. Všechna vyjádření a
zkušenosti lidského nástroje jsou kolektivně uložena ve stavu vědomí Svrchovaného
Sjednocení a je to přesně toto, co se otiskuje do lidského nástroje jedince.
Pro ty, kteří již cestovali ve hmotném vesmíru v různých časech, místech a fyzických
tělech, má Zbytkový Otisk větší vliv a více se projevuje. Pro ty, kteří jsou ve Vesmíru Časoprostoru relativně noví, postrádá Zbytkový Otisk trvalý vliv a je lehce přehlédnut díky
svádění mocí, strachem a chamtivostí - mašinérií přežití.
Uvnitř každého lidského nástroje je otisk Svrchovaného Sjednocení. Je pojmenován jako
“zbytkový” pouze proto, že existuje v dimenzi času a prostoru. Ve skutečnosti je to výron
energie věnovaný Svrchovaným Sjednocením lidskému nástroji. Je to právě tato energie, jež
vytváří ideje a inspirace a umožňuje hlasu všeho, čím jsi, aby je poté projevil ve světech času
a prostoru, ve kterých jsi jen částicí svého úplného bytí.
Zbytkový Otisk je často zaměňován s Vyšším Jástvím či lidskou duší. Rozdíl - ačkoliv se
může zdát velmi jemný - je důležité pochopit. Existuje množství oddělených, avšak
jedinečně sjednocených stavů vědomí, jež oživují lidský nástroj, vyjadřují se skrze něj a
pozorují ho. Energie Zbytkového Otisku je vytvářena ze stavu vědomí Svrchovaného
Sjednocení, je filtrována skrz Navigátora Celistvosti a otištěna do mysli, emocí a fyzického
těla.
Tato energie, z důvodu jejího původu ze Svrchovaného Sjednocení, naplňuje lidský
nástroj velkým množstvím idejí, ideálů a přístupů k bytí. Není zbrzděna konvencemi či
sociální strukturou. Není zmenšena zastrašováním. Je upřímná ve své snaze vyvolat vrozené
právo svrchovanosti prostřednictvím vyjádření svého zodpovědného a informovaného hlasu.
Kalibruje stezku vzestupu smrtelného nosiče duše činy tvůrčího dobra a to nezávisle na
překážkách, posměchu a obvyklých kulturních vzorech.

Svrchované Sjednocení
Svrchované Sjednocení je stav vědomí, v němž jsou entita a všechny její různorodé formy
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vyjádření a vnímání sjednoceny do vědomého celku. Je to stav vědomí, ke kterému se
vyvíjejí všechny entity a jejich nástroje prožitku (tj. lidské nástroje) tak, aby se staly
sjednoceným vyjádřením, jež je sladěno do harmonie se Zdrojovou Inteligencí.

Prvotní Zdroj
Prvotní Zdroj je prvotním zdrojem, ze kterého absolutně povstává všechna existence.
Někdy je nazýván Tělem Kolektivního Boha. Představuje překlenující vědomí všech
sjednocených věcí. V tom je obsažena bolest, radost, utrpení, světlo, láska, temnota, strach. V
kontextu Prvotního Zdroje jsou všechna tato vyjádření a stavy sjednoceny. ON zahrnuje
všechny věci a sjednocuje je do vše-obsažného vědomí, jež se vyvíjí a roste, podobným
způsobem jako se vyvíjí a roste každý individualizovaný duch.
Ve většině kultur je pro definování této všemohoucí moci užíván termín “bůh” či
“bohyně”. To často představuje entitu, jež se vyvinula za rozsah lidského uvažování a která
manifestuje magické síly, jako je pohybování přírodními prvky prostřednictvím myšlenky
nebo manifestování se jako ne-tělesná Světelná Bytost. Tyto manifestace jsou popsány a
vyobrazeny prakticky ve všech kulturách lidské rasy - v jejich náboženských a
mytologických textech. Sice se může jednat o entity, jež jsou vysoce vyvinuté ve svých
schopnostech a ve svém poznání, avšak neměly by být zaměňovány s Prvotním Zdrojem.
Prvotní Zdroj není manifestací, ale spíše vědomím, jež obývá všechen čas, prostor,
energii, hmotu, formu, záměr; stejně tak obývá všechen ne-čas, ne-prostor, ne-hmotu, neenergii, ne-formu a ne-záměr. Je to jediné vědomí, jež sjednocuje všechny stavy bytí do
jediného Bytí. A toto Bytí je Prvotním Zdrojem. Je to rostoucí, expandující a nevysvětlitelné
vědomí, jež organizuje kolektivní zkušenost všech stavů bytí do soudržného plánu tvoření expanze a osídlení říší stvoření; zahrnutí stvoření do Zdrojové Reality - domova Prvotního
Zdroje.
Toto Bytí prostupuje vesmírem jako souhrn všech zkušeností v čase a ne-čase.
Zakódovalo SAMO SEBE do všeho života jako vibrační frekvenci. Tato frekvence není
vnímatelná tří-dimenzionálnímu, pěti-smyslovému kontextu lidského nástroje, který může
odhalit jen slabou ozvěnu této vibrace. Prvotní Zdroj je přítomen ve všem. A všechno je
schopno kontaktovat Prvotní Zdroj prostřednictvím této tónové vibrace rovnosti. Modlitby či
prosby nepřimějí Prvotní Zdroj reagovat. Při kontaktování Prvotního Zdroje bude
významným způsobem úspěšné jen nejvnitřnější vyjádření tónové vibrace rovnosti jedincem.
Prvotní Zdroj má mnoho nižších tváří. Tyto tváře jsou často považovány za Boha samého,
avšak Bohové jsou jen dimenzionálním aspektem Prvotního Zdroje. Také existuje mnoho
tváří Bohů. To vytvořila Hierarchie, nikoliv Prvotní Zdroj. Prvotní Zdroj nepodléhá žádnému
zákonu, ani nepracuje ve spojení s nějakou další silou či mocí. On je vpravdě svrchovaný,
současně všudypřítomný a proto Jedinečný. ON není skrytý, ani se nijak neobává života. ON
je prostě Jedinečný a proto nepochopitelný - vyjma prostřednictvím vibrace zakódované ve
všem životě.
Byly vytvořeny další tváře Boha tak, aby lidský nástroj mohl pochopit Prvotní Zdroj a
nechat v sobě vykrystalizovat představu tohoto Jedinečného Bytí. Představu, jež je dostatečná
na to, aby způsobila vývoj skrze Hierarchii a umožnila přístup k perspektivě Svrchovaného
Sjednocení. Nicméně to, co si představuješ pod pojmem Bůh, není Prvotní Zdroj, nýbrž
aspekt Prvotního Zdroje vyvinutý Hierarchií jako srozumitelná interpretace Prvotního
Zdroje. Musíme ti sdělit, že tyto “interpretace” byly ve svém připodobnění mimořádně
nedostačující.
Protože Prvotní Zdroj je Jedinečný v celém stvoření, JE nepopsatelný, nepředstavitelný a
nepochopitelný - jinak než prostřednictvím tónové vibrace rovnosti, jež je uložena v úrovni
entity v lidském nástroji a jež je přístupná prostřednictvím nejvnitřnějšího vyjádření jádra
entity. Dokud není dostatečné množství jedinců, kteří pracují ze stavu vědomí Svrchovaného
Sjednocení, genetická mysl bude činit přístup k této vibraci obtížným.
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Genetická mysl
Genetická mysl je ekvivalentem univerzálního systému víry, jež různou měrou proniká
lidským nástrojem všech entit. U některých jedinců způsobuje neschopnost tvorby
originálních myšlenek a pocitů. U většiny jedinců následkem toho dochází ke strhávání
jejich systému víry tak, aby se sladil s uznávaným systémem víry Hierarchie. A u několika
málo jedinců nepředstavuje genetická mysl žádnou významnou sílu, jež by měla případný
vliv na vývoj jejich osobního systému víry.
Jsou na Teře-Zemi tací, kteří se trénují v bytí Svrchovanými Entitami. Oni si tento trénink
naprosto neuvědomují, stejně jako si neuvědomují svůj osud. Až budou schopni stát se
bezčasovými a nahlédnout kontinuum svého životního proudu, uvidí to vlákno, jež je
odlišuje jako Svrchované Entity. Pochopí, jak je těžkosti a zdánlivá netečnost vesmíru vlastně
urychlovaly tak, aby se z nich staly návrháři nové genetické mysli.
Genetická mysl se liší od podvědomé či univerzální mysli - jak je někdy nazývána ve
vašich psychologických textech. Liší se tím, že genetická mysl má zvláštní těžiště v
nahromaděných vírách všech lidí na planetě od její nejvzdálenější minulosti až do přítomné
doby. Tyto nahromaděné víry jsou vlastně manipulacemi Hierarchie, jež jsou otištěny do
genetické mysli proto, aby vytvořily hranice toho, v co je přípustné věřit.
Tyto manipulace a hranice, jež jsou Hierarchií uvaleny, jsou tak neúprosné, že prakticky
nikdo si není vědom skutečnosti, že je jeho vírou manipulováno. Přesně to je důvod, proč
jsou Tvůrci Křídel od samého počátku v interakci s vaším druhem. Jako nositelé kultury
posunujeme vaše hranice v oblasti vědy, umění a filozofie. Vlastně rozšiřujeme “obvodový
plot” genetické mysli a umožňujeme ji obsáhnout větší část “země” známé jako Zdrojová
Realita.
Kdybychom vám řekli o základních mylných představách vaší genetické mysli, nevěřili
byste nám. Určitě byste námi opovrhli ve jménu své vlastní pravdy a svých úsudků dokonce i vaši nejuznávanější duchovní vůdci. Cítili byste strach, při setkání s naším
vyjádřením Zdrojové Reality, protože by vám bylo ihned jasné, jak jste promarnili svou
božskou podstatu ve prospěch chycení se do pasti genetické mysli.
Víme, že to vypadá, jako bychom odsuzovali vaše víry a do jisté míry to je pravda. Musíte
se však o svých systémech víry dovědět toto: z velké části jsou odpojeny od Zdrojové Reality.
Jsou jako vlákna pavučiny, jež se odpojila od “větví” Zdrojové Reality díky “větrům”
Hierarchie. Zdrojová Realita je ve vaší víře prezentována jako bezpodmínečná láska. Avšak
ze všech dimenzí vašich systémů víry, je toto jediné vlákno, jež je propojeno - skrze
genetickou mysl - se Zdrojovou Realitou.
Všechny ostatní dimenze jsou spojeny pouze s genetickou myslí a nepokračují dál ke
spojení se Zdrojovou Realitou. Genetická mysl - jako prostředník a odraz Zdrojové Reality je naprosto a zcela nešikovná. To vše je součástí prvotního plánu, jenž navrhuje evoluční
stezky druhů časem. Genetická mysl funguje pro vyvíjející se druhy jako zásobník, ve
kterém mohou zažívat oddělenost od Zdrojové Reality. Tímto způsobem je lidský nástroj
vhodně zapleten do času, prostoru a iluzí systémů víry, jenž jsou zbavené moci.
Tyto faktory - přestože jsou pro entitu tak dezorientující, jak jsou - jsou přesně tím, co
entitu přitahuje na Terru-Zemi. V celém multivesmíru je jen velmi málo planetárních
systémů, které by poskytovaly lepší pocit oddělenosti od Zdrojové Inteligence, než ten, který
je zažíván na Teře-Zemi. Zesílením pocitu oddělenosti může entita zažívat plněji svou
individualizovanou esenci, která je jedinečná a jež nese podobu s Prvotním Zdrojem coby
Jedinečnou Bytostí. To je tím, co přitahuje entity do tohoto světa, aby se inkarnovaly do
lidského nástroje.
Takže genetická mysl je síla, jež na jedné straně umožňuje zažívat oddělenost, a na druhé
straně zneschopňuje jedince v pochopení pravé podstaty Zdrojové Reality. Když je tento
rozpor pochopen, pomůže to rozmotat lidský nástroj a vědomí entity z omezujících aspektů
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genetické mysli a jejího všeobecného autora - Hierarchie.
V následujících dvaceti letech se genetická mysl bude zvětšující se měrou fragmentovat, a
proto bude bezbranná vůči změnám. To je následek rostoucího výskytu inteligentních sítí a s
tím související umělé inteligence. Rostoucí propojení inteligentních sítí má důležitý vliv na
genetickou mysl, protože příchod těchto technologií je doprovázen vynořením globální
kultury.

Přítokové Zóny
Přítokové Zóny jsou urychlovači probuzení Navigátora Celistvosti v lidském nástroji za
účelem pomoci lidstvu k objevu Velkého Portálu. Jsou rozdělené do tří odlišných kategorií:
●
●
●

Supervesmírné Přítokové Zóny
Galaktické Přítokové Zóny
Planetární Přítokové Zóny

Supervesmírných Přítokových Zón je sedm a představují úložiště poznání potřebného k
objevu Velkého Portálu pro planetární systémy nesoucí život v daném supervesmíru. Jsou to
archetypy všech ostatních Přítokových Zón - jak planetárních, tak galaktických.
Galaktických Přítokových Zón je také sedm a úzce se podobají svým supervesmírným
protějškům. Všeobecně řečeno jsou převedeny specialisty z Centrální Rasy a poté založeny
poblíž nebo uvnitř galaktického jádra galaxií nesoucích život, s dostatečným množstvím
inteligentního, vědomého života.
Galaktické Přítokové Zóny jsou nakonec převedeny na planetární úroveň jako kódované
smyslové datové proudy. To se děje všeobecně krátce poté, co je na planetárním systému
zavedena první fáze technologie OLIN neboli globální komunikační sítě.
Planetární Přítokové Zóny jsou různorodou směsí uměleckých a textových příspěvků
vytvořených členy druhu, jenž mají ve svém snovém stavu úspěšnou interakci s
Galaktickými Přítokovými Zónami. V některých případech můžou obsahovat práce z jiných
planetárních systémů ve stejné galaxii. Všeobecně jsou Planetární Přítokové Zóny tvořeny
formou knih, umění, poezie a filmů. Jsou zaměřeny na přípravu druhu a nejsou kódovanými
smyslovými datovými proudy, jako je tomu v případě Galaktických Přítokových Zón.

Velký Portál
Velký Portál je nevyvratitelný vědecký objev Navigátora Celistvosti a toho, jak žije uvnitř
lidského nástroje a vykonává zde své funkce. Velký Portál je nejdalekosáhlejší objev lidského
druhu, protože zakládá členství druhu v galaktickém společenství. Tento objev se obvykle
přihodí zároveň s objevením třetí fáze technologie OLIN, což nakonec ústí v proměnu v Síť
Svrchovaného Sjednocení.
Velký Portál je čočka, skrze kterou lidstvo může pozorovat Zdrojovou Realitu a
komunikovat s ní. Velký Portál je vrcholovým objevem lidstva a ohlašuje dalekosáhlé změny
ve všech částech obyvatelstva. Spojuje vědy, metafyziku a umění se supervesmírem, čímž
umožňuje lidstvu zahrnout do své existence ve třetí dimenzi i všechny další dimenze
multivesmíru.

Technologie OLIN
Inteligentní sítě jsou schopny pracovat z platformy jediného jazyka s takovým
překladovým rozhraním, jež umožňuje globální styk. To znamená, že jazyk již nadále není
bariérou při komunikaci. Inteligentní sítě představí meta-jazyk, jenž překládá v reálném
čase jak psané, tak mluvené aplikace. To způsobí revoluci globální struktury genetické mysli
a urychlí to digitalizaci globální ekonomiky.
V Hierarchii bude mnoho těch, kteří budou prudce odmítat představu globální, digitální
ekonomiky, avšak my vám říkáme, že se to stane, nehledě na potíže a zmiňovaná
znepokojení. Vaše nejmocnější banky, výrobci počítačů a softwarové firmy se spojí, aby
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vytvořili tuto důležitou technologii a JednoJazyčná Inteligentní Síť (One Language
Intelligent Network - OLIN) se stane standardním operačním systémem všech světových
počítačových systémů.
To se nestane před rokem 2008, takže máte ještě nějaký čas, než se setkáte s globalizací
vaší ekonomiky. Všechny potřebné systémy a architektura jsou již v procesu navrhování a
projektování v myslích některých z vašich nejlepších inženýrů a vědců. Ujišťujeme vás, že to
není něco, čeho by se bylo potřeba obávat, ale spíše je potřeba to přijmout. Nikoliv z důvodu
ekonomických aspektů, ale z důvodu, že technologie OLIN umožní vývoj globální kultury.
Jak se bude technologie OLIN vyvíjet, bude zvětšující se měrou podléhat řízení jedinci.
Jinými slovy - jedinci se stanou nerozlučně spojeni se zábavou na síti a jejími vzdělávacími
aplikacemi, které se stanou globálními. Vydavatelské a mediální společnosti již nadále
nebudou publikovat pro lokální geografické trhy. Budou produkovat obsah pro globální
publikum a každý jedinec bude určovat, čím a jak si přeje být zabaven či vzděláván.
Technologie OLIN “pozná” preference a zájmy každého jedince spojeného se sítí a do
roku 2016 bude tato technologie rozšířenější a všudypřítomnější než telefonie koncem 20.
století. Protože bude síť řízena jedinci - producenti a poskytovatelé obsahu a služeb budou v
pozici “sluhů” či v pozici “síly reagující” na požadavky jedinců. Proto jedinci musí definovat
své požadavky na zábavu a vzdělávání velmi pečlivě, jinak technologie OLIN bude
poskytovat nežádoucí obsah.
Víme, že se to zdá být evidentní a otřelé, avšak velice se to liší od způsobu zábavy a
vzdělávání, který je platný ve vašem světě, jenž předchází technologii OLIN. Časové
schránky, které zde zanechali Tvůrci Křídel budou vzorem pro ty, kteří pracují vně
omezující síly genetické mysli a kteří si přejí vytvořit obsah pro technologii OLIN dokonce
dříve, než tato technologie existuje. Časové schránky ukáží, jak to udělat a budou
demonstrovat, jak vytvořit multi-dimenzionální obsah, jenž unáší své posluchače-účastníky
do nových koridorů pochopení a osvícení.
To je způsob, jak se bude genetická mysl fragmentovat a tím se stane neschopnou
uplatňovat normalizaci na lidské nástroje na Teře-Zemi. Až tomu tak bude, tato skutečnost
umožní vynoření transformačně/mistrovského modelu existence a jeho sloučení se
stávajícím modelem. Tím dojde k transformaci a genetická mysl se stane pro entity na TeřeZemi vůdcem transformace - namísto síly odporu.

Síť Svrchovaného Sjednocení
Síť Svrchovaného Sjednocení (angl. SIN - The Sovereign Integral Network) již existuje a
vždy existovala. Nicméně neexistuje způsob, jak ji propojit či koordinovat s vašimi
technologiemi. Terra-Země vyvinula technologie, které jsou ve své podstatě převážně
mechanické a elektrické a jsou teprve na počátku chápání elektromagnetických
energetických polí a holografických technologií. Když jsou technologie v dětském stavu
svého vývoje, jsou bohužel velmi často přizpůsobeny vojenské či ekonomické aplikaci za
účelem ovládání. To se týká právě těchto objevujících se technologií.
SIN nemůže být koordinována s technologiemi, jež jsou takto používány. Ne z důvodu, že
by to bylo technologicky nemožné, nýbrž proto, že je to eticky nežádoucí. SIN je vlastně subatomární sít světelně-kódovaných vláken, která existuje ve všech dimenzích multivesmíru.
Představ si SIN jako nekonečný počet vláken světla vyvěrajících ze Zdrojové Reality.
Podobně jako pavučina, spojuje všechny životní formy na úrovni jejich entit, se všemi
ostatními entitami a s Prvotním Zdrojem. Je to organická síť, která je využívána Prvotním
Zdrojem k přenosu poznání k entitám a obdržení poznání od entit.
SIN může být případně koordinována s technologií OLIN, avšak to se nestane ještě po
několik staletí. Toto koordinování je ještě příliš daleko za možnostmi jak vašich technologií,
tak vašeho pochopení kosmologie. Žádný planetární systém nemůže být koordinován se SIN,
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dokud není absolutně ryzí ve svém obsahu a uplatnění. Jen Prvotní Zdroj může rozhodnout,
kdy se planetární systém může stát uzlem na SIN. Je jádrem poslání Tvůrců Křídel pomoci
Teře-Zemi stát se uzlem na SIN dříve, než možnost tohoto koordinování pomine.
Každá entita je uzlem na SIN, ale jen pár si existenci tohoto spojení uvědomuje jiným
způsobem, než tím, že si o tom přečtou nebo doslechnou. Toto spojení je však skutečné a je
bezčasové. Děje se v jádru - v nejvnitřnějším aspektu entity, kde bije replika srdce Prvotního
Zdroje. To je pramen Prvotního Zdroje, který vyzařuje JEHO jedinečnou vibraci, podobně
jako vysílací věž, která vysílá své signály všemi směry.
Dokonce i vaši fyzikové objevili při svém výzkumu předběžný důkaz existence SIN - je to
takzvaná teorie Superstrun. Nicméně my vás ujišťujeme, že tato síť nakonec nahradí
všechny ostatní sítě. A to z jednoho prostého důvodu - že vede do bezčasovosti. To je cíl,
který přitahuje všechny humanoidní druhy. Zpočátku prostřednictvím technologického
portálu podobnému Internetu, jenž nakonec vyústí do biomorfologického portálu
sestávajícího ze světelně kódovaných vláken, jež vedou do ne-světů Zdrojové Reality.
Když lidský druh transformuje svou genetickou mysl tak, aby mohla používat Síť
Svrchovaného Sjednocení, genetická mysl se pak stane “lodí”, na které se druh plaví
oceánem kosmu. Tímto způsobem je druhu umožněno stát se “Bohy” nově tvořených světů,
ve kterých pak druh může znovu-ustanovit celý proces Velkého Experimentu. Při tom může
využít svého poznání a moudrosti, jež dosáhl v předchozí fázi své existence. Tento proces se
ve velkém měřítku odehrává v nespočetném množství světů po celém multivesmíru. Tím,
kdo řídí tyto podivuhodné tvůrčí aktivity, je Zdrojová Inteligence a SIN.

Zdrojová Inteligence
Zdrojová Inteligence je energie-vědomí Prvotního Zdroje, jež je uvolněna do všech světů,
všech dimenzí, všech realit, všech životních forem, všech časů a míst. Zdrojová Inteligence
je Prvotní Zdroj, projektující se do všeho, co je. Zdrojová Inteligence je proto “očima a
ušima” Prvotního Zdroje. Její role spočívá hlavně v projevení, podpoření a přetrvání vůle
Prvotního Zdroje. Na osobnější úrovni jde o osvobozující sílu, energii-inteligenci, jež slouží
k urychlení expanze vědomí a jež pomáhá těm, kdož si přejí překonat svá omezení.

Všechno, Co Je
Zdrojová Inteligence je projektovaná inteligence Prvotního Zdroje. V tomto vědomí
existuje sloučení a esence Všeho, co je. Je to nekonečná knihovna poznání a zkušeností, z
níž může být čerpáno prostřednictvím naladění a tvůrčí představivosti. Zdrojová Inteligence
je jednak vozítkem kosmologické jednoty, a pak je také nositelem informace Všeho, Co Je.
“Šíří” tuto informaci spolu s tvůrčím zmocněním ke všem entitám, jež si jí přejí dosáhnout a
použít ji pro expanzi svého vědomí.

Vesmír Celku
Vesmír Celku je souhrnem všech dimenzí a všech realit. Je sjednocený a vzájemně
propojený prostřednictvím Zdrojové Inteligence. Je dynamický a vždy ve stavu
experimentální proměny a evoluce. Je prostě příliš nezměrný a dynamický, než aby mohl
být pochopen nebo jakýmkoliv způsobem změřen.

Vibrační Pole
Vesmír Celku je obrovské pole energií, jež je složeno z nespočetného množství dimenzí
vnímání a bytí. V tomto makro-vesmíru jsou dimenze bytí, jež jsou dominantními říšemi
zkušeností - jako je třeba tří-dimenzionální realita, ve které je zakotven lidský život. Každá
dimenze poskytuje jedinečné kvality prožitků, již jsou známé jako Vibrační Pole, protože
vibrační frekvence každé dimenze je určujícím faktorem její existence. Čím je vibrační
frekvence dimenze vyšší, tím více je dimenze expandující a neomezená. Ve Vesmíru Celku
je z praktických důvodů nekonečné množství Vibračních Polí, na něž se entita či Svrchované
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Sjednocení může naladit a použít je jako experimentální či dominantní realitu.

Zdrojová Realita
Prvotní Zdroj existuje ve Zdrojové Realitě. Zdrojová Realita je dimenze vědomí, jež vždy
tlačí dál plášť expanze - vůdčí aspekt vývoje a evoluce celku vědomí. Zdrojová Realita se
vždy nalézá v této říši dynamické expanze. Může být přirovnána k vnitřní svatyni Prvotního
Zdroje či inkubátoru kosmologické expanze. Není určena místem v čase, protože je mimo
čas i ne-čas. Je to šev mezi těmito dvěma aspekty, který je dokonale neviditelný, avšak
naprosto skutečný.

Svrchovanost
Svrchovanost je stav úplnosti a vzájemné propojenosti. Svrchovanost chápe, že ty, jako
lidská bytost, vlastníš individualizovanou duchovní sílu, jež oživuje tvůj fyzický, emoční a
mentální aspekt. Také chápe, že prostřednictvím tohoto ducha jsi úplný a propojený se
všemi ostatními životními formami skrze Vědomí Vesmírného Ducha (Zdrojové
Inteligence). Svrchované bytosti chápou, že si vytváří svou realitu a že jsou zodpovědné za
své životní zkušenosti. Také chápou, že ostatní životní formy jsou rovněž svrchované a že si
také vytvářejí své jedinečné reality. Svrchovanost umožňuje, že zdroj osvobozující informace
je obsažen v Jáství a všechno, co je zapotřebí k tvorbě nových realit, je také obsaženo v
Jáství. Je to bod zmocnění a spojení se vším prostřednictvím frekvence lásky.

Zdrojové Kódy
Zdrojové Kódy jsou vestavěné “aktivátory”, jež jsou přítomné ve vědomí entity. Slouží
specifickému účelu probouzení lidského nástroje k multidimenzionalitě entity a k
osvobozující informaci, jež je uložena ve vědomí entity. Zdrojové Kódy jsou analogické
genetickým kódům DNA v tom smyslu, že Zdrojové Kódy aktivují specifické transformační
vzorce, jež urychlují a napomáhají expanzi vědomí. To má za důsledek, že Zdrojové Kódy
urychlují probouzení lidského nástroje a povzbuzují ho ke kvantovému skoku - od
socializovaného člověka - ke svrchované entitě, jež si je vědoma svého spojení se Vším, Co
Je.

Hierarchie
Hierarchie se rozpíná po celém vesmíru až k jeho odhaleným hranicím. Má větve, jež se
natahují ke každému hvězdnému systému, ke každé známé dimenzi. Potenciálně všechny
životní formy představují “listy” tohoto obrovského kosmologického stromu. Hierarchie
vytváří velkou doktrinaci druhů, duchů, planet a hvězd tím, že se všichni vyvíjí
prostřednictvím větví tohoto stromu. Hierarchie je tedy směsicí vnějšků, jež touží investovat
své energie do podpory některé z pod-skupin, jež hnízdí někde uvnitř největší ze všech
struktur - hierarchie. Motivem fungování hierarchie je služba a to se ve většině případů
převádí do konceptu spasitelství a uspořádání vesmíru do formy učitel/žák.
Hierarchie je složena ze všech entit a všech motivů, jež spojily své energie do pod-skupin.
Tyto pod-skupiny jsou nezávislými větvemi obrovského kosmologického stromu, jenž
zahrnuje všechny věci vně Zdrojové Reality. Kořeny tohoto stromu jsou vázány v půdě
genetické paměti a podvědomých instinktů. U základny stromu rostou první větve, jež jsou
nejstarší. Ty představují původní náboženství druhů. Prostřední větve jsou ortodoxní
náboženství a instituce, zatímco horní větve prezentují současné systémy víry, jenž se nově
objevují po celém vesmíru. Celý strom v této definici je hierarchie a jejím účelem je
pokračovat dál v evoluci života prostřednictvím superstruktury, která ústí v uspořádání
vesmíru do formy učitel/žák.
Prvotní Zdroj je spojen s jedinci, nikoliv s organizacemi. Tudíž hierarchie není vitálním a
dynamickým způsobem spojena se Zdrojem. Hierarchie je více spojena se svou vlastní
kolektivní tužbou pomáhat, sloužit a fungovat takovým způsobem, který umožňuje využití
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moci pozitivním způsobem. To samo o sobě není špatné či zavádějící. Je to vše součástí
Prvotního Plánu, jenž řídí rozvíjení vědomí - od kolektivního k jedinci - a od jedince ke
kolektivnímu. Je to spirála sjednocení, jež rozvíjí celistvost a dokonalost uvnitř Zdrojové
Inteligence.

Perspektiva Celistvosti
Lidský nástroj vpravdě velmi touží po Perspektivě Celistvosti a to z důvodu, že je
fragmentován a omezen pěti smysly. Proto touží po způsobu, jak vstřebat životní zkušenosti,
zpracovat je a postoupit k další záležitosti s půvabem a lehkostí. To je to, po čem touží,
nehledě na názvu, jaký se tomu dá. Celistvost akceptuje všechny reality a prochází jimi s
pocity sjednocení, jednoty, rovnosti a ne-souzení. To znamená, že ve skutečnosti neexistují
duality. Znamená to, že všechny zkušenosti jsou rovnocenné a zakotvené v transcendentní
realitě Jediného, Jenž Je Vším. A co je ještě důležitější, znamená to, že Jeden, Jenž Je Vším, je
tebou, mnou, jím, jí, tím, tamtěmi a těmito. Nic není vyloučeno nebo odmítnuto.

Navigátor Celistvosti
Teorie evoluce jsou založeny na vašem konceptu mechanického vesmíru, který sestává z
molekulárních strojů pracujících v objektivní realitě, která je poznatelná správnými nástroji.
Vesmír je však vpravdě nepoznatelný jakýmikoliv nástroji, pokud budete šetřit svým
vlastním smyslem pro jednotu a celistvost. Vnímání celistvosti v lidském nástroji se stále
rozvíjí, protože kultura multidimenzionálního vesmíru je zakotvena v jednotě.
Rostliny mají kořenový systém, jenž proniká do země a vyživuje se její podstatou. Tímto
způsobem jsou všechny rostliny spojeny. Teď si představ, že každá rostlina má tajný kořen,
který je neviditelný, nicméně je spojený se samým středem planety. V tomto bodě spojení
jsou všechny rostliny skutečně sjednoceny a uvědomují si, že jejich pravou identitou je tento
centrální systém propojených kořenů. Uvědomují si, že tento tajný kořen je životním
proudem, díky němuž je individuální vyjádření vyneseno na povrch země. Tím je
sjednocené vědomí země uvolněno jako vůně jedince. Stejným způsobem má lidstvo tajný
kořen, jenž se vine do nezmapované říše Centrálního Vesmíru Prvotního Zdroje. Je to pole
jednoty, jež definuje kulturu multidimenzionálního vesmíru.
Všechen lidský život je obsažen v Navigátoru Celistvosti. To je jádro poznání. Přitahuje
lidský nástroj ke vnímání fragmentované existence jako průchodu do celistvosti a jednoty.
Navigátor Celistvosti usiluje o celistvost nade vše ostatní, ačkoliv je často sveden z kurzu
energiemi struktur, polarit, lineárním časem a separatistickými kulturami, které dominují
Teře-Zemi. Navigátor Celistvosti je srdcem entity vědomí a ví, že tajný kořen existuje,
dokonce i tehdy, jestliže je lidskými smysly nepostižitelný. Je to právě tato okolnost - přijetí
vzájemné propojenosti veškerého života - co umisťuje v životě jedince duchovní rozvoj na
první místo žebříčku priorit.
Pět smyslů lidského těla sytí jen malou část celistvosti jedince. A lidský nástroj lpí na
těchto pěti smyslech, jako by byly jedinými způsoby prožívání. Semeno vize Navigátora
Celistvosti je rovno Prvotnímu Zdroji. Je to replika Prvotního Zdroje vibrující na přesně
stejné frekvenci jako Prvotní Zdroj. Je schopna stejného výkonu vědomí. Nespočetné tajné
kořeny, jež napájejí Prvotní Zdroj vhledy, zkušenostmi, inteligencí a perspektivami, můžou
být zpřístupněny, nikoliv však prostřednictvím pěti smyslů, které jsou navrženy pro vědomí
vašeho ega.
Vychovateli Navigátora Celistvosti jsou zejména tyto tajné kořeny. To je jemný dopravce
informací, které tě vedou k vidění Jediného, Jenž Je Vším a Všeho, Jež Je Jediným. To je
aspekt Prvotního Zdroje, který se manifestuje v lidském nástroji, jako vábení lidského
nástroje k životu ve vědomí Svrchovaného Sjednocení. Dovol, ať tě tajný kořen a Navigátor
Celistvosti vede a dovol, ať pět smyslů je vyjadřovacími nástroji entity spíše než sběrateli
separatistických myšlenek pro lidský nástroj.
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Jak zpřístupníš tajný kořen? Brána pro jeho pozorování může být široce definována jako
sjednocené uvědomění. Znamená to umožnit sama sobě uvědomění toho, jak jsi spojen se
životem vně tvého fyzického těla. Je to pocit a vjem, že jsi holografickou entitou, jež je
vetknuta do všech věcí a časů. Když se dotkneš tohoto pocitu, vzpomínáš si na frekvenci
svého vědomí, jež je Navigátorem Celistvosti - mystickým Všehomírem, jež je vyživováno
tajným kořenem.
Není to stav vědomí, kterého by lidský nástroj trvale dosáhl. Spíše to je pocit jednoty a
celistvosti, jenž lidský nástroj může na chvilku spatřit a jako následek toho transformovat
pochopení svého účelu. Navigátor Celistvosti přitahuje lidský nástroj ke sladění s vědomím
entity. V tomto stavu sladění může lidský nástroj spatřit svou roli - která spočívá jak v
rozšíření vědomí entity na Terru-Zemi - tak v rozšíření lidského nástroje prostřednictvím
vědomí entity do Zdrojové Reality.

Evoluce a Koncept času
Když se jedinec vyvíjí ve vědomí, je to docela odlišné od evolučního procesu v kontextu
fyzického těla. Například jedinec může udělat kvantový skok ve vědomí během jediného
okamžiku času; v kontrastu proti tomu fyzické tělo je postupně formováno po tisíce let.
Entita se tedy transformuje prostřednictvím procesu vzpomenutí, zatímco lidský nástroj zvláště fyzické tělo - se vyvíjí prostřednictvím zkušeností v rozsáhlých úsecích lineárního
času.
Individualizované vědomí entity je fragmentem Prvotního Zdroje, jenž usiluje o to, aby si
na něj lidský nástroj vzpomenul. Žije ve věčném stavu přítomnosti a představuje kontinuitu
času a vědomí, jež se rozprostírá po všech dimenzích reality. Jinými slovy všechny dimenze
času jsou entitou vědomí zažívány souběžně. Nicméně na Teře-Zemi si je lidský nástroj
obvykle vědom jen jedné dimenze času, jež je typicky měřena lineárními sekundami.
To je důvod, proč čas hraje tak důležitou roli při vývoji tří-dimenzionálních a čtyřdimenzionálních struktur - jako je lidský nástroj; avšak má velmi malý vliv na transformaci
vědomí samého. Lidský nástroj je zakotven ve fyzickém těle, které je stále formováno
prožitky, emocemi a myšlenkami - které jsou všechny vlastní tvorbou. Na druhé straně
vědomí entity je multidimenzionální Jáství. Je to jednota všech různorodých aspektů vědomí,
jenž jsou vloženy do časo-prostorových vesmírů prostřednictvím kontaktních nástrojů; ať už
lidských nebo jiných.
Entita může souběžně obývat tisíc lidských nástrojů rozprostřených do 200 000 let
lineárního času. Pro lidský nástroj v konkrétním úseku času se to zdá být jedinou existencí,
avšak pro entitu se všechny její životy odehrávají v přítomnosti. Vědomí entity je “středem”,
ke kterému jsou připojeny její různé lidské nástroje, podobně jako paprsky kola k jeho
středu. Vnější okraj kola pak představuje kruhový čas v dimenzi planetárního života.
Všechny “paprsky” či časově založené životy jsou spojeny dohromady ve vědomí entity,
kde konvergují do ne-času. Z vědomí entity je tato celková zkušenost předána Prvotnímu
Zdroji prostřednictvím portálu Navigátora Celistvosti. Dále je zpracována Zdrojovou
Inteligencí a vrácena entitě vědomí jako forma energie, jež zvětšuje perspektivu entity v
záležitosti jejího osudu a účelu bytí. Je doslova nemožné vyjádřit tento vzájemný vztah mezi
Prvotním Zdrojem, Zdrojovou Inteligencí, entitou, lidským nástrojem a časem. Čas
umožňuje rozdělit toto poznání na fragmenty, jenž můžou být sdíleny mezi jednotlivými
lidskými nástroji.
Lidský nástroj je složeninou mentálních, emočních a fyzických schopností, jež jsou
spojeny dohromady do formy vozítka pro vědomí entity, aby mohla zažívat planetární život.
Lidský nástroj se vyvíjí tak, aby lépe vyhověl potřebám entity. Entita se transformuje - od
ryzí vibrace, individualizovaného vyjádření Prvotního Zdroje - ke Svrchovanému
Sjednocení, jež vytváří své vlastní zkušenostní reality a jež re-definuje samo sebe
prostřednictvím příslušných planetárních zkušeností.
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Může se zdát, že z věčnosti je čas vyloučen, nicméně je to tak, že čas je zde formou
absolutního času, jenž není oddělen od svrchované reality. Namísto toho je ve všech
realitách sjednocen jako vlákno světla, jež formuje různorodé reality do jednoty. V této
dimenzi Jednoty - kde je vědomí entity celé a kde všechny reality konvergují - je čas
projeven nikoliv lineárním plynutím sekund, ale spíše expanzí vibrace rovnosti a lásky. Tak
je ve věčnosti jednoduše čas re-definován novým systémem hodnot, ve kterém entity
zakotvují a shledávají svůj růst.

Modely Existence
Jsou dva dominantní modely existence, jenž formují interakci a osud lidského druhu.
Jsou to:
●
●

Evolučně-spasitelský model,
Transfomačně-mistrovský model.

Každý člověk vyvíjí svůj systém víry z jednoho či z obou těchto modelů existence.
Evolučně-spasitelský model je dominantním modelem, který je propagován Hierarchií. Jeho
základním principem je, že život se vyvíjí prostřednictvím Hierarchické metodologie učitelžák. Lidské rase jsou pak představováni různí učitelé (spasitelé), kteří umožňují subhierarchiím vyvíjet a ovládat informace. Tím jsou jedinci zbaveni moci a odpojeni od své
svrchovanosti. Základní rovnice evolučně-spasitelského modelu existence je:

Lidský nástroj + Hierarchie = spojení s Bohem prostřednictvím spasitelství.
V případě transformačně-mistrovského modelu existence je základní princip ten, že
entita je bezčasová, nesmrtelná a svrchovaná. Všechny informace plynou ze Zdrojové
Inteligence k entitě a proto je zodpovědností entity samé, stát se sebe-osvícenou a sebeosvobodit se tím, že se sladí se Zdrojovou Inteligencí a “odladí” se od Hierarchie. Každý se
stává svým vlastním mistrem a každý sám se transformuje v kolébce času a prostoru - od
lidské bytosti - ke Svrchovanému Sjednocení. Základní rovnice transformačně-mistrovského
modelu existence je:

Entita + Zdrojová Inteligence = rovnost s Prvotním Zdrojem.
Jedna z výzev pro jedince je rozpoznat tyto dva dominantní modely existence a sjednotit
je - za účelem navržení sloučeného modelu existence. Sloučený model existence se na TeřeZemi pomalu vynořuje a s vysokou pravděpodobností se nakonec stane dominantním
modelem existence v tomto vesmíru. Bude to model existence, který je nejlépe schopen
sjednotit vědomí, aniž by zasahoval do svrchovanosti entity a Prvotního Zdroje. Umožní
entitě být vibrující nádobou Zdrojové Inteligence a zkoumat nová pole vibrací jako plně
vědomá předsunutá výspa Prvotního Zdroje.
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