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Děkuji za podporu mému muži, který je svůj
a zároveň můj již téměř 30 let. Děkuji mu za
to, že mi drží palce na mé cestě a věří tomu,
čemu věřím já.
Děkuji svým dcerám za to, že vstoupily do
mého života a že přežily mou nedokonalost
matky, která neví jak na to, a že dnes jsou mi
ve své dospělosti obrovskou oporou.
Děkuji svým vnučkám, že mi stále ukazují, jak
vypadá život tvůrce bez ohledu na to, jestli
se to okolí líbí nebo ne.
Děkuji své mamince, že mi dala život, a že je
tolerantní k mému životu.
Děkuji své kolegyni Haničce Mokré za její
schopnosti, čas, trpělivost. Děkuji, že měla
odvahu jít se mnou po nové cestě poznání a
že mi dovolila najít společnou metodu
„Pochopení“.
Děkuji Irence Brejchové za její schopnost
pohybovat se v  energiích Astrálu, čímž mi
poskytla další úroveň pochopení energií. 
 
Děkuji ti, že ses rozhodl stejně jako kdysi já,
najít své schopnosti a své možnosti za
pomoci i tohoto e-booku.
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Poděkování
D Ě K U J I  Z A  K A Ž D Ý  O K A M Ž I K



Jdu životem takovým, jakým jsem se
rozhodla jít. Vím, jak funguje mysl, duše
a tělo, celek. Svá rozhodnutí naplňuji
svou energií, tvořím a nezpochybňuji
sebe ani to, pro co jsem se rozhodla. Mé
tělo je zdravé a já se cítím moc dobře.
Všechno, co potřebuji mi je poskytnuto,
mám kolem sebe úžasné lidi. Občas se
najde někdo, komu má cesta nevyhovuje,
má možná pocit, že by on jednal jinak. Já
vím, proč tak reaguje a skrze lásku,
pochopení situace a vnímání souvislostí
mi tato energie už nijak neubližuje. 
Moje cesta mě hodně naučila. Dnes
pracuji skrze mé vlastní prožité
zkušenosti. Obrací se na mě lidé, kteří
jsou ve svém životě nespokojeni, mají
zdravotní problémy, jsou nespokojeni v
práci, ve vztazích. Každý další člověk se
stává mou rodinou, mou láskou. Vím, že
to zní divně, jinak. Je to prostě tak.
Naučil mě to život sám.
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Úvod



KAPITOLA 1

Celý můj život, co si pamatuji, byl životem závislým na pocitech jiných.
Věřila jsem, že když budu sloužit, budu se přizpůsobovat a dokáži svým
přístupem, že ostatní miluji, potom i oni mě budou milovat. Věřila jsem
kdesi hluboko uvnitř, že si lásku musím něčím zasloužit. 
 
Moje maminka dojížděla za prací. Bylo to nutné, protože tatínek byl ve svém
životě hodně nezodpovědný a po práci se chodil ubezpečovat o své vlastní
hodnotě do místní hospody. Smůla byla v tom, že hospoda byla přímo u
výstupu z autobusu. Měl to prostě jen kousíček a nikdy neodolal. V noci se
vracel domů a mockrát s plnou parádou. Měla jsem na starosti domácnost, v
deseti letech jsem uměla uvařit knedlo - vepřo - zelo, vyžehlit prádlo,
uklidit. Byly jsme tři děti, měla jsem na starosti o čtyři roky mladší sestru.
Prostě to tak bylo.
 
Celé roky jsem toužila slyšet pochvalu, uznání, cítit lásku. Vždy někdo řekl
jak se mám chovat, jakou školu mám zvolit, jaký je můj směr, kde mám
pracovat, kdy nastoupit. Měla jsem pocit, že jdu správně, že to tak musí být.
Byla jsem hluboce přesvědčena, že si lásku musím zasloužit a byla jsem
pořád ve střehu, abych dokázala každému a všem, že jsem hodná, pracovitá,
úslužná, ochotná, svědomitá.
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Žila jsem jiný život, byla jsem obětí



Zároveň jsem věřila, že můj život bude krásný, plný lásky k muži, že budu
mít na všechno, co v životě potřebuji a že se mi bude dařit mnohem líp, než
jsem znala ze svého dětství.
 
Poznala jsem muže, který mě učil vyslovit slova lásky. Několik let mi
neustále opakoval, že mě miluje. Já jsem slova „miluji tě“ nahrazovala „já
tebe taky“. Narodily se nám tři dcerky, neuměla jsem si s nimi hrát, mazlit
se, tulit se. Bylo to pro mě období hrůzy z toho, že jsem neschopná dát jim
to, co tolik potřebují, nevěděla jsem jak. Muž byl tím, kdo nahrazoval moji
lásku, moje tulení. Dodnes jsem mu hluboce vděčná, že toho byl schopný.
Přišla starost o domácnost, krach firmy, nedostatek peněz. Hluboký
nedostatek se projevil dluhy, já jsem hledala úlevu. Dokázala jsem překonat
strach z exekucí, obálek, viny, zklamání. Moc nechybělo, abych skončila jako
můj tatínek. Když jsem si tohle uvědomila, bylo mi hrozně. Styděla jsem se
za sebe, měla jsem pocit, že na čele mám vytetováno: „DLUŽÍM“. Odcházelo
mi zdraví, prodělala jsem několik operací, můj muž dnes s nadsázkou říká,
že jsem uvnitř dutá. Prošel si vším se mnou. Podpořili jsme jeden druhého.
Neházeli jsme špínu jedem na druhého, byli jsme v tom oba.
 
Neznala jsem řešení, pracovala jsem, jak nejlíp jsem uměla, víc jsem
nedokázala. Vyzkoušela jsem všechny možnosti řešení, nic nevycházelo.
Našla jsem další možnou cestu ven z problému a všechno se zhroutilo a bylo
to ještě horší.
V tom čase mi selhala štítná žláza, měla jsem před operací. Byla jsem
opravdu zoufalá. Přišla zákaznice a řekla mi, že existuje něco jako energie.
Nevěděla jsem, co to je, o čem to mluví, ale poprvé v životě jsem cítila, že to
je to, co potřebuji. Nutně!
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Začala jsem hledat, přečetla stohy knih. Kdyby kniha stála stejně jako
rohlík, koupila bych knihu. Zoufale jsem potřebovala pomoc. Ne kvůli
zdraví, ale kvůli důvodu, proč mi odcházelo zdraví. Kvůli penězům. To byla
moje noční můra. Nedostatek peněz.
 
Hledala jsem, jak to vlastně funguje a zjistila, že všechno je to o myšlení.
Začala jsem přeměňovat svou mysl. Našla jsem knihy o přitažlivosti.
Všechno jsem hltala jako savý papír. Nevěděla jsem, že nestačí pozitivní
afirmace, myslela jsem si, že NĚCO se prostě smiluje. Alespoň trochu se mi
ulevilo, přestala jsem neustále v hlavě točit scénáře:
  „Kdybych tenkrát.“, „Hlavně, aby se nestalo.“ Moc se však nezměnilo.
Nevěděla jsem, jakým směrem mám jít pro znovunalezení sebe, hojnosti.
 
Dnes je můj život osvobozený od strachu. Hojnost peněz proudí a vždy se
vše stane tak, jak potřebuji. Pochopila jsem souvislosti života, jeho oblasti,
a skrze vlastní zkušenosti je mi umožněno pomáhat druhým. Dnes vím, že
strach je špatným rádcem, že nedostatek peněz u každého z nás vyvolává
spoustu omezení, nabourává zdraví, vztahy, chuť do života. Vím, jak
funguje mysl a co je potřeba k tomu, aby každý z nás žil v energii tvůrce,
nikoliv oběti.
 
 
Dovol mi tedy předat ti vše, co jsem na své cestě pochopila, prožila, dala
do svého života a již mnoho let předávám, vysvětluji v  jednoduchosti a
aktivuji u ostatních.
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Každá situace ve tvém životě čeká na tvé
vyjádření. Vyjádření tvé svobodné vůle, jestli se
ti daný stav líbí a souhlasíš s  ním, nebo ti
nevyhovuje. 
Určitě znáš ten pocit, kdy se ti svírá žaludek, je
ti těžko, máš strach z toho, co přijde, a tvé
myšlenky jedou na plné obrátky ve strachu, co
všechno se stane. Nepohodlí a strach nad tebou
získávají moc, vlastně nevíš, jak reagovat. Emoce
strachu a nepohodlí tě potom pořád víc a víc
utvrzují v  tom, že neexistuje řešení. Máš pocit,
že to, co žiješ, je asi odměna za to, co jsi udělal, i
když nevíš co. Možná máš dojem, že nemáš
právo na lepší život, že si nic lepšího
nezasloužíš. 
Je to obrovská iluze, která je spuštěna strachem
z dopadu tvého nového rozhodnutí, a tak změnu
raději odkládáš na zítra, pozítří, příští měsíc,
rok.
Je to proto, že energie strachu zastínila tvůj
potenciál tvořivé energie, místo krále svého
království jsi v  tuto chvíli obětí, poddaným
jakéhosi krutovládce. Máš pocit, že nejde nic
změnit, protože ti to okolnosti nedovolí.
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Nebuď spokojený se svou situací

KAPITOLA 2



Jsi KRÁL svého království. Tvoje
tvořivá energie čeká na další tvé
rozhodnutí, jakým směrem se má dát.
Král zhodnotí situaci a vybere
možnost, která mu dává prosperitu,
hojnost pro celé království. Král
určuje, kudy proudí tvořivá energie
jeho života.
 
Dobrá zpráva je, že od počátků věků
jsi král, nikoliv poddaný. Ty sám máš
tu povinnost řídit energie podle svého
rozhodnutí. Opusť strach, paniku a
podle svého rozhodnutí urči tok tvé
energie. Nepohodlnou situaci ukonči
a obnov svou prosperitu. 
Tvá svobodná vůle a pocit tvého těla
tě povede k  novým možnostem a
schopnostem. Máš totiž sílu
myšlenky.
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Jsi králem svého království



Myšlenka je nejsilnější tvořivá energie, kterou
máš k  dispozici. Byl jsi obdarován moudrostí
vnímání svých pocitů a své intuice. Myšlenka je
alfa a omega života v jeho realizaci. 
 
V okamžiku narození jednáš absolutně intuitivně
a instinktivně. Bez vědomostí dospělých, bez
potřeby hodnotit. Tvé myšlení je zpočátku velice
jednoduché a je v  podstatě formováno pouze
objevováním nových zkušeností. Tvé myšlenky
jsou plné prožitků z  objevování nových tvarů,
barev, nových možností. Mysl je připravena na
obrovský potenciál nových prožitků a okamžiků,
kdy vnímáš svůj vlastní svět skrze emoce
pohodlí, radosti a hojnosti svých záměrů a
zkušeností. 
 
Nové prožitky ti přinášejí krásné emoce, ale také
emoce, které nejsou pro tebe příjemné. Svým
objevováním vlastních možností se také aktivují
veškeré části tvé mysli, aktivuje se tvůj rozum.
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Síla myšlenky

KAPITOLA 3



Rozum je část vědění, která je povýšena kolektivním vědomým nad úroveň
vnímání a cítění. Rozum vede k  odloučení pocitů od rozhodování
správnosti situace.
 
Máme potřebu přijímat informace rozumu od ostatních lidí, protože jsme
sebou i ostatními přesvědčováni, že je to tak v pořádku.
 
Mnoho lidí má na své cestě k  poznání strach z  Ega. Mnohem
nebezpečnější energií, než je Ego, je podle mě energie rozumu. Rozum má
na svědomí veškeré pochybnosti, pocit méněcennosti, nedostatečnosti.
Rozum říká svým tichým hlasem: „To stejně nevyjde, hele, zase tě budou
chtít znevážit.“ Rozum má na svědomí pocity marnosti a svou energií
nabádá být ve stavu oběti.
 
 Pokud přece jen máš chuť něco změnit, rozum se postaví k tvému záměru
slovy: „Jsi si jistý, že je ta změna potřeba?“, „To už jsi zkusil, a jak to
dopadlo!“. „Když se podíváš pravdě do očí a začneš vytahovat ty své
kostlivce ze skříně, určitě zjistíš, že jsi opravdu selhal. Minimálně ti jde o
život, proto raději tu skříň ani neotevírej!“
 
Rozum nabádá k setrvávání v práci, která tě nebaví. Rozum nabádá k tomu
být obětí, nepotřebuje tě nechat vejít do tvořivé energie. Ani ho
nenapadne nechat tě měnit postoje, protože potom víc a víc dáváš na své
pocity a intuici a k tomu rozum už nepotřebuješ.
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Rozum je energie lidstva. Potřeba mít pocit nemohoucnosti, odloučení se
od božské energie tvoření a potřeba být tím „vhodným“ pro život je cestou
rozumu.
Intuivní cesta vede k  sobě samotnému, k  proudění hojnosti na základě
tvoření a pomoci druhým na základě lásky k sobě.  
 
Myšlenka je vesmírnou energií propůjčenou každému člověku pro vyjádření
jeho talentů, pro vyjádření božské energie skrze energii hmotnění. 
Každá myšlenka s sebou nese energii tvoření. Úplně každá. Ovlivňuje ji tvá
svobodná vůle, zda jí dáš pozitivní nebo negativní energii.
 
 

JARKAMATUSKOVA.CZ |   01



1) Negativní myšlenka bez emocí
 
Do této úrovně zařazuji myšlenky, které jsou
v  energii negativní, spíše však hodnotí stav,
např.: „To je dneska ale hnusně!“
Jedná se o hodnocení nepříjemného stavu a jde
spíše o mělký prožitek.
Taková myšlenka udržuje stav nepohodlí,
nenaseká však v životě tolik škod, pokud není ve
velkém množství.
 
 
 
2) Negativní myšlenka s negativní emocí
 
Pro mě nejvíce škodlivá a zabíjející. Negativní
emoce v  podstatě víc a víc znemožňuje návrat
k postoji TVŮRCE, fyzické tělo pod tíhou těchto
emocí dostává mnohem víc zabrat. Pokud tento
stav trvá dlouho, tělo musí reagovat, aby
upozornilo na nutnost změny chování, myšlení.
Veškeré tvoření je tvořením víc a víc v  energii
zmaru, nicoty a totálního nepohodlí.
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Pět úrovní myšlení



 
3) Myšlenka bez záměru, bez emocí
 
Tato úroveň se vyznačuje energií nezájmu, apatie. Jako kdyby došla šťáva,
hnací motor života. Tento stav, pokud trvá dlouho, vede k  prohloubení do
stavu 1. a 2. úrovně. V podstatě se ocitáš na křižovatce svého života, tvá celá
bytost čeká na tvé rozhodnutí, jakou další cestu zvolíš. Tento stav ti jasně
ukazuje: „Zastav se! Podívej se, jak žiješ, změň svůj život, udělej rozhodnutí!“
 
 
 
4) Pozitivní myšlenka bez emocí
 
Uvědomění si potřeby něco změnit, uvědomění si možnosti myslet
pozitivně. Je to cesta, kdy se snažíš pozitivní afirmací odříkávat věty,
afirmace s  pocitem, že je to cesta k  lepšímu životu. Ještě stále je zde znát
rozumový aspekt. Tato úroveň má však pro život obrovskou hodnotu,
protože tato snaha vede energie k pozitivnímu směru života.
 
 
 
 
5) Pozitivní myšlenka s pozitivní emocí
 
Radost, svěžest, tvořivost, kreativita. Mnoho dalších pozitivních emocí
posilujících záměr pozitivní myšlenky má obrozující dopad na život, fyzické
tělo, pracovní nasazení, vztahy.

JARKAMATUSKOVA.CZ |   01

Pokud dojde ke kombinaci 3., 4. a 5. Úrovně, máš ve svém životě vyhráno.
Na co zaměříš svou energii, to je zaručeně aktivní v dobrém slova smyslu.
 



Představ si, že tvořivá energie skrze tebe proudí pořád. Proudila, proudí
a proudit bude. Prostě není možné, aby neproudila. Je to stejné jako se
vzduchem, který dýcháš. Ano, je to tak. Nemůžeš se postavit mimo tuto
energii. 
 
Prostě to není možné. 
 
Každý okamžik ve tvém životě skrze tebe proudí tvořivá energie a neumí
nic jiného, než skrze tvé myšlenky vytvářet to, co žiješ. To, co žiješ teď, 
je důsledek tvých myšlenek, které jsi měl ve své hlavě dávno, vloni, před
měsícem, dnes ráno. To, v  jakém jsi byl rozpoložení, jaké emoce jsi
prožíval, z čeho jsi měl strach, to všechno se projevuje ve tvém životě.
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Jak změnit myšlení
 
 

Tato informace je pro tvůj život zcela zásadní.

Hmotníš svou myšlenkou celý svůj život
 
 



 
Martin Nicota pracuje v  továrně v  resortu
údržby. Práce ho nebaví, protože je stále
v jednom kole, lidé okolo něj jsou nervózní. 
Továrnou se nesou různé zvěsti o tom, že
není moc zakázek a že se bude propouštět.
Martin je nespokojený se svou prací, peníze,
které vydělává, sotva stačí na hypotéku a
vlastně ani neví, jak uživí své děti na střední
škole. Cítí se unavený, frustrovaný,
neschopný, a hledá, kdo za jeho pocity může.
On sám nemá odvahu cokoliv změnit, protože
ví, že v kraji, kde bydlí, není práce, je vysoká
nezaměstnanost a on už není nejmladší.
Hledá viníky svého nepohodlí a ví, kde je má
hledat. Martin Nicota ví, že za jeho životní
nespokojeností stojí ti vydřiduši v  továrně.
Oni si přece hrabou do vlastní kapsy. Žijí si na
vysoké noze a jejich jediná snaha je sedřít
z chudáků zaměstnanců kůži. 
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Příběh ze života
Co přitahujem myšlení



 
Martin Nicota je postupně svým rozumem a rozumem lidí okolo sebe
přesvědčen, že nemůže nic změnit, že je obětí režimu, státu,
zaměstnavatele. Teď se ještě ke všemu má propouštět a on bude určitě
první, koho se propouštění bude týkat. Už dlouhou dobu přemýšlí nad tím,
jak ho práce otravuje, unavuje a štve. Informace o propouštění spouští další
lavinu pochybností a strachu, co se vlastně stane.
 
  Martin má hlavu plnou starostí, s  kamarády rozebírá tu hroznou
nespravedlnost, to, jak je celý život proti němu, že ho určitě vyhodí z práce a
on další práci nesežene, protože je starý. Tyto myšlenky a pochybnosti
zaměstnávají jeho hlavu, když jde spát, v  noci se budí strachem
z propouštění. 
 
Přijde čas, kdy továrna opravdu začne propouštět a Martin Nicota je mezi
prvními. Jeho obavy se potvrdily. Má důvod být naštvaný na celý svět, který
je vůči němu nespravedlivý. Jde domů, přemílá v hlavě to hrozné ublížení, je
obětí režimu, továrny, těch hajzlů, kteří mu vzali jeho práci, jeho jistý malý
výdělek. Teď má podporu a je oběť.
 
Martin Nicota je oběť. Oběť myšlenek, které už dlouhou dobu měl ve své
hlavě. Nevyhovovala mu práce, kterou vykonával. Přemýšlel o
nespravedlnosti. Nadával na zaměstnání a zaměstnavatele a sám v  sobě
nevědomě určil, že svou práci nechce. Také posílil strachem potřebu být
propuštěn, protože o tom mluvil, myslel na to, že bude URČITĚ mezi
prvními, koho vyhodí. Jeho mysl pod energií rozumu přesně určila směr
hmotnění. Použitá energie myšlenky byla zcela pod negativní energií
rozumu, a tedy nemohla vykonat nic jiného, než to, co si Martin svým
rozumem, slovem a zaměřením do svého života naplánoval.
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Existuje jedna historka, která je pro mě absolutně
trefná:
 
Sedí muž v  tramvaji a za ním, na dalším sedadle sedí jeho ochranný
anděl. Anděl má na klíně velkou, krásně bílou knihu a do ní píše
všechno, co si muž myslí. 
Muž se dívá před sebe a je naštvaný. Hlavou mu běží: „Ta moje ženská,
 ta mě teda točí! Děti mě štvou, v práci to stojí za h…..“!
Anděl zvedne oči, podívá se na toho svého muže a říká si: „Ten má 
ale divná přání, ale když to tak chce?! “
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Dar, který je ti vlastní.
Možná máš teď právě pocit,
že ti nejvíc chybí. To, že
necítíš odhodlání, odvahu
něco změnit není proto, že
bys byl špatný nebo
neschopný. Tolikrát ti život
ukázal, že odvaha se moc
nevyplácí, mnohokrát jsi za
svou odvahu zaplatil příliš
vysokou cenu. Teď se cítíš
ohrožen, pokud sebereš
veškerou svou odvahu a
začneš svůj život měnit. 
Jsi odvážný už tím, že čteš
tyto řádky. Odvážný jsi už
jen tím, že jdeš svým
životem. Odvahu máš, když
ráno vstáváš, jdeš pracovat,
mluvíš, myslíš, žiješ.
Odvážný jsi, když jedeš
autem, autobusem, když
jdeš pěšky. Každý tvůj krok
je novou odvážnou stezkou
tvého života. Poděkuj si za
svou odvahu a rozvíjej její
potenciál.
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Bez čeho se neobejdeš
Odvaha

Jak pracovat se svými myšlenkami



 
Vnímání pocitů je pro tebe dalším
darem. Vnímáš studenou vodu. Vítr,
který ti fouká do obličeje. Chladný
vzduch zimního rána. Vnímáš tíhu
nákupu ve své ruce. Horkou kávu
v  ústech i sladkou chuť koblihy. To
všechno vnímáš svým tělem, jeho
pocity. Je to nejzásadnější dar, a
přitom tolik opomíjený. Vnímáním
svých pocitů je ti dáno rozpoznat
nebezpečí, lásku, pohodlí, ohrožení.
Svůj pocit ses naučil nevnímat,
místo něj jsi přijal informace skrze
svůj rozum.
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Vnímání

Jak pracovat se svými myšlenkami



 
Výsostný dar a ty ho máš v  sobě.
Láskou chceš být, toužíš ji mít. 
  Rozumem jsi veden k  tomu, že
lásku musíš dávat všem, i na úkor
sebe. Lásku si přece musíš něčím
zasloužit. Dokonce láska podle
rozumu je podmíněna tvou
úslužností, obětavostí a schopností
se rozdat. Láska dokonce může prý
být i rozumná.
  Láska jako taková od tebe
nepotřebuje nic jiného, než abys ji
přijal. Přijal lásku k sobě. Jedná se o
lásku nesobeckou. Skrze přijmutí
sebe sama láskou je pro tebe úplně
přirozené milovat všechny ostatní.
Můžeš se dělit jen o to, co máš,
pokud máš lásku k  sobě, potom nic
nebrání tomu, abys miloval všechno
a všechny bez omezení.
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Láska

Jak pracovat se svými myšlenkami



Uvědomění si sebe sama je víc než
nutnost. Ve svém životě jsme
všichni vedeni k  upuštění od svých
vlastních pocitů a myšlenek na
sebe. Jsme přesvědčováni a
následně i sami přesvědčeni, že
musíme vnímat a cítit pocity a
potřeby ostatních. Oni jsou
postaveni na první místo tvého
života a ty jsi hluboce přesvědčen,
že je to správné. Dokonce si
opravdu hluboce myslíš, že
myšlenky o tobě jsou sobeckým
nástrojem tvého ega. Přece to, že
vnímáš ostatní, a že máš o ně
starost, je důkazem tvé lásky k nim.
  Uvědomění tvých vlastních pocitů,
toho, jak se opravdu cítíš tady a teď,
je další nádherná vlastnost člověka.
Je tvou přirozeností. Je čas sám
sobě dát další dar a tím je právě
uvědomění. Jsi dokonalost Božího
výtvoru a toto uvědomění je nyní
potřeba dát do života.
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Uvědomění

Jak pracovat se svými myšlenkami



 
 
 
Pochopení vlastní podstaty, tvé
jedinečnosti a darů, které v podobě
člověka máš. Jsou ti vlastní a jsou
tvou součástí. Pochopení tvé cesty,
tvého záměru, tvé moudrosti a
souznění se vším je obrovskou
„proměnou“ tvého vlastního bytí,
tvého příběhu člověka.
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Pochopení

Jak pracovat se svými myšlenkami



 
 
Je nástroj pro tvé povýšení, nebo
znevážení. Ego nemá nic
společného s  tvým životním
záměrem, tahem na branku.
Dokonce ho ani nepotřebuješ. Ego
je mocnost tvého rozumu. Pokud
najdeš lásku k  sobě, nikdy už
nepotřebuješ ego. Tvé vnímání a
cítění je tvým spolehlivým
průvodcem, není proč se opírat o
ego.
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EGO

Jak pracovat se svými myšlenkami

Co nepotřebujete na své
cestě



 
Je  pro mě mnohem víc omezující na cestě k  sobě než nafouklé a nabubřelé
ego. O egu si můžeš přečíst hodně pojednání, o rozumu se však dočteš, že je
tvá nepostradatelná součást. Možná se ti zdá, že jsem se určitě zbláznila,
když teď říkám, že rozum nepotřebuješ. Na mé cestě jsem pochopila pro mě
hodně podstatnou věc. Lidstvo jako celek s  hlubokým kolektivním
přesvědčením nahradilo rozumem lásku a energii Boha. Rozum je povýšen na
královské místo lidského života. On je přece tím správným ukazatelem směru,
on ti přece vždycky správně poradí. Nezáleží přece na tom, jak se cítíš, záleží
na tom, co si myslí tvoje nebo cizí hlava, jaké argumenty ti tvůj rozum dá.
Potom se rozhoduješ. Nejdřív si to musíš přece pořádně rozmyslet a teprve
potom najdeš správné řešení.
Opak je pravdou. Určitě i ty sám máš hodně zkušeností, kdy jsi měl v  sobě
hluboký nepříjemný pocit, že nemáš jít do pracovního holportu s kamarádem.
Tvůj rozum a rozum ostatních, se kterými jsi svůj záměr konzultoval, ti dal
informaci, že je všechno v pořádku a záměr kamaráda je čistý. Vstoupil jsi do
společné práce a potom se všechno začalo hroutit. Kamarádství přestalo
fungovat a stala se z něho nenávist. Najednou sis vzpomněl na ten divný pocit
a říkal sis: „ Já jsem to tušil“.
Rozum má stejnou funkci jako ego, jen je mnohem víc tvou součástí. Je to
proto, že jsme jeho energii prostě vzali za jedinou správnou a důležitost,
moudrost pocitů a vnímání jsme pojali jako něco absolutně nepotřebného.
Není to otázka jen tohoto života, je to otázka všech životů v  energii lidstva
jako celku.
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ROZUM

Jak pracovat se svými myšlenkami
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Myšlení ovlivňuje tvůj život

Myšlení a zdraví

Myšlení a práce

Myšlení a peníze

Myšlení a původní
rodina

Myšlení a děti

Myšlení a láska

 

 

 

 

 

 

Oblasti myšlení



 
Celý tvůj život je postaven na vědomí, že dříve nebo později se ve tvém životě
objeví smrt. Už svým narozením se v podstatě přibližuješ ke své vlastní smrti.
Stárnutí je nevyhnutelný proces a je jasné, zřejmé a také vyzkoušené, že smrt
je nevyhnutelným koncem života. Jsou na to nezvratné důkazy. Kdybys
náhodou na tuto skutečnost chtěl zapomenout, potom všechny procesory
tvého vnímání začnou protestovat a dávat jasné důkazy o tom, že je to právě
smrt, která jediná je spravedlivá. Nevyhne se jí nikdo, to je prostě statistika. 
Mysl každého z nás - moje, tvoje i všech ostatních, je po staletí ztotožněna
s  jasnou vyhlídkou smrti. Dokonce známe všechny její podoby. Jsme také
přesvědčeni, že smrti musí předcházet mnoho bolesti a utrpení. I s  tímto
faktem jsme seznamováni od doby, kdy jsem schopni vnímat realitu života.
Známe všechny formy nemocí. Pokud je náhodou neznáme a nezajímáme se
o ně, potom se naše mysl vše „důležité“ dozvídá všemi možnými způsoby.
 
Reklama v  televizi tě upozorňuje na fakt, že Prostenal je potřebné používat
proti onemocnění prostaty, vložky s křidýlky ti jistě pomohou se skvěle bavit
na párty. Dozvíš se, co pomůže proti teplotě, bolesti v krku a také zjistíš, že
růžová barva prášku na bolest je ta nejlepší. Objevíš, že je potřebné bojovat
proti rakovině prsu, proti rakovině celkově. Pokud jsi do této chvíle neměl
ani tušení, že tyto závažné nemoci existují, potom to od této chvíle víš.
Získáním těchto informací se spouští obranný systém tvého rozumu a ten ti
jasně velí, že je potřeba se bát.
Už hodně let pracuji s  lidmi a s  jejich myšlením a vím, co všechno ovlivňuje
právě jejich zdraví. Lidské tělo jako takové vůbec nemá potřebu být
nemocné. Ono nevyhledává nemoci pro tvoje potrestání. Dokonce nemoci
ani neplánuje. Ve svém vlastním režimu prostě jenom je. V  přítomném
okamžiku, tady a teď, s absolutní dokonalostí systému, kterému my sami ani
nikdy nebudeme schopni porozumět. Všechny ty výzkumy, všechny testy
mozku, nervové soustavy a buněk stejně neodhalí úplně všechny
sounáležitosti, dokonalé struktury života fyzického těla.
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Myšlení a zdraví



 
Nedokážeme pochopit všemi těmi výzkumy kapacitu mozku a strukturu DNA
v  celém rozsahu. Nevíme proč a za jakých okolností vznikají různé nemoci,
co způsobuje anomálie v již pojmenovaných onemocněních. 
Neznáme všechny souvislosti, a přesto víme, jak má fungovat dokonalý
systém. Dokonce ve své nedokonalosti víme, jak máme zajistit dokonalost. 
Tvé tělo přesně ví, co má jak a kdy udělat pro svou rovnováhu, pro své zdraví
a pro svou prosperitu. Ono to prostě ví. Možná se ptáš, proč je tedy
nemocné. Odpověď je úplně jednoduchá. Ono tě prostě poslouchá.
Poslouchá tvůj rozum a tvá rozhodnutí o tom, jaké ono má vlastně být. Ty
rozhoduješ o svém těle, aniž bys věděl, že to děláš. Tělo fyzické je neutrální.
Je neutrální vůči tobě a tvému okolí. Ono prostě jenom tak je a samo sebe
tvoří. Mění se podle tvého uvážení, podle toho, co cítí v tvé energii. Reaguje
na tvůj strach z nemocí, z bolesti, z léků.
 
Ve své praxi jsem zažila mnoho okamžiků, kdy bylo potřeba pomoci člověku,
který procházel kómatickým stavem. On sám svým myšlením nemohl ovlivnit
stav svého těla. Jeho tělo však ve své neutralitě bylo ovlivněno rozhovory
lékařů, kteří o něj pečovali. Různé formy diagnóz, prognóz ovlivňují stav těla
fyzického. V  této situaci tělo ovlivňuje i strach rodiny, známých. Obavy
z budoucnosti, strach ze smrti. Na všechny tyto okolnosti reaguje tělo, i když
je zdánlivě bez pohybu a bez vlády.
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Zažila jsem také spoustu situací, kdy jsem odstraňovala z  člověka všechny
vrstvy cizí energie, protože na ně reagovalo jeho tělo. Pro lepší představu:
představ si, že máš za sebou poklidné dopoledne v práci a potom nastoupíš
do MHD mezi cizí lidi. Po chvíli cítíš divný pocit v  krku, bolí tě mandle.
Chvilku tomu nevěnuješ pozornost, po chvíli si uvědomuješ nepříjemný pocit,
vnímáš tlak při polykání. Tvé tělo reaguje na energie, které jsou v autobusu
přítomny, načetlo energii neschopnosti projevit se v  kolektivu, říct svůj
názor, vyjádřit své pocity. Kdyby sis uvědomil, že to, co cítíš, není tvoje
energie a požádal bys o odstranění energií, které nejsou tvoje, došlo by
k  okamžité úlevě a tvé tělo by nic nebolelo. Jenomže nevíš o této
skutečnosti, proto považuješ bolest v krku za tvou energii, začneš přemýšlet
o tom, že máš určitě angínu. Dokonce jsi přesvědčený o tom, že přesně víš,
od koho jsi chytil bacil, od koho ses nakazil. V  duchu tomu dobrákovi
nadáváš, že věděl, že je nemocný a přesto šel do práce a nakazil tě. Darebák!
Jsi o původu svého nepohodlí přesvědčen a máš v  tom jasno. Tvé tělo na
základě tvého přesvědčení ve své neutralitě dostává od tebe jasný povel být
nemocné a tak přijímá tuto cestu. Opravdu začne vykazovat nemoc.Je mnoho
případů, kdy se přesně tímto způsobem přesvědčení zhmotní v různé formě
nemocí, protože je mysl přesvědčena o dědičnosti, nutnosti být nemocná
v ženské nebo mužské linii. 
Další oblast ovlivňování těla skrze myšlení je jeho hmotnost. My přece
všichni víme, jak a co kdy jíst, kolik je přiměřené množství. Máme
vypracované tabulky, umíme spočítat kalorie, známe výživové hodnoty.
Známe zaručené metody a pomůcky pro obnovení správné hmotnosti našeho
těla. Víme, jak drilovat své tělo a nařizujeme mu, jak a kdy se má cítit.
Zapomněli jsme na to, že je potřeba cítit, jak se v  čem sami cítíme. Jak
vnímáme své tělo při svých pokusech o obnovení své dokonalosti. Dokonce
drilujeme své tělo, protože nezáleží na tom, jak se cítí, ale na tom, jak vypadá
a kolik kde má centimetrů. Nevnímáme jeho přirozenosti, my víme, jak se má
chovat a jak potřebujeme, aby vypadalo. Upřímně, kdyby mohlo, asi by nám
pěkně naplácalo na zadek, vlastně by muselo naplácat samo sobě.
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Když začneš vnímat své pocity, zjistíš, že jíž víš, když nevnímáš sebe sama.
Když jsi nespokojený, když máš stres. Místo toho, abys řešil původ svého
nepohodlí, driluješ své tělo. Místo toho, abys tělu ulevil od nepohodlí, dáváš
mu ještě co proto, že sis „vymyslel“ svou hlavou původ svého nepohodlí. Tělo
za to může! Ono vybočuje z měřítka ostatních lidí. Ono je tím viníkem. 
A tak hledáš odborníka na výživu, trenéra pro zhubnutí, bandáž žaludku.
Řešíš dopad, neřešíš příčinu. Rozum velí, pocity nejsou důležité.
Pokud bys dal důvěru tělu a zrušil bys strach ze svého života, potom bys
nemusel držet diety a drilovat v posilovně. Tělo nepotřebuje určovat, co má
dělat. Ono to ví. Nepotřebuje poslouchat jak je nedokonalé, tlusté, škaredé,
nemocné. Potřebuje tvou důvěru v  jeho schopnosti, v  jeho jedinečnost. Ono
je prostě jedinečným výtvorem Boha. Absolutní dokonalost. 
Pokud jsi ženou a máš děti, potom si vzpomeň na dobu, kdy jsi byla těhotná.
Říkám tomuto období „ Inkubátor pro vznik života.“ Dokonalost vytváří
dokonalost. Neměla jsi nic pod kontrolou. Nemohla jsi. Mohla ses opřít jen o
to, co ti bylo řečeno lékařem při kontrole vývoje plodu a těhotenství.
Nezbývalo ti nic jiného než důvěřovat ve správný vývoj dítěte. Nemělas nic
pod kontrolou a přece se ukázala dokonalost při narození tvého miminka.
V  některých těhotenstvích se přihodí problém s  vývojem plodu, některá
miminka nevykazují podle našich měřítek dokonalost.   Důvod takových
zrození má jiný původ. 
Chci jen poukázat na to, že je potřeba dát tělu důvěru a víru v jeho uzdravení
a návrat k  životu. Není přínosem životu mít všechno pod kontrolou, vždyť
neznáme všechny souvislosti a víra a život bez strachu je mnohem víc než
strach a smrt.
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Jak se vrátit ke zdraví myšlenkami

Každá myšlenka se projevuje ve tvém životě. Každá, úplně každá myšlenka.
Je potřeba, aby sis uvědomil, že je nutné vnímat směr svých myšlenek.
Pokud se učíš vnímat své myšlenky a učíš se přemýšlet důvěrou a beze
strachu, potom přijmi prosím pár možností a návodů, jak posílit svou mysl
ke zdraví a k životu.
 

- Tělíčko moje úžasné. Věřím ti. Věřím ve tvé schopnosti být ve zdraví a
v životě. Vím, že jsi absolutně dokonalým výtvorem Boha. Vím, že víš, jak se
máš obnovit a obrodit. Vím, že dokážeš obnovit všechny své systémy,
všechny své buňky a celé své DNA. Vím, že dokážeš znovu vejít do režimu
cesty k obnovení života a zdraví na všech svých úrovních. Miluji tě a děkuji,
že tě mám a můžu skrze tebe vnímat krásu života. Děkuji, že skrze tebe můžu
zažívat lásku, vnímat krásu svých dětí, vyjadřovat svůj život a své schopnosti.
Děkuji ti za to, že jsi se mnou vydrželo mou cestu a děkuji, že nyní nevnímáš
zbytky mého strachu, který nyní opouštím, protože vím, že není proč se bát.
Miluji tě a děkuji….
 

 
- Tak, jako roste strom v přírodě a ví, kdy má nasadit na větvičku i list, já vím,
že znáš a víš jak a kdy obnovit své zdraví a svůj přirozený potenciál. Tělíčko,
ty víš, jak se znovu vrátit do energie života, nepotřebuješ jít ke smrti ani teď,
ani později. Nyní je čas k životu, k vyjádření potenciálu přírody.



- Nenačítám informace o nemocech a jejich projevech. Nepotřebuji těmito
informacemi nechávat prostupovat mé tělo. Mé tělo ve své přirozenosti je
naplněno energií zdraví a já nyní dávám prostor svému tělu k  tomu, aby se
obnovilo právě ve své přirozenosti.
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- Veď mě, mé tělíčko, skrze mé pocity, ať vnímám tvé potřeby a dávám ti to,
co je pro tebe dobré.
 

- Všechno, co dávám svému tělu, je pro mé tělo dobré. To co, nepotřebuje,
odchází úplně přirozenou cestou.

- Všechny léky, které dávám mému tělu pro jeho uzdravení, jsou mi
prosperitou. To, co tělo potřebuje, přijímá. To, co nepotřebuje, odchází úplně
přirozeně z  těla ven. (Toto pochopení velice pomáhá lidem, kteří léčí vážné
nemoci a prochází např. chemoterapií.)



 
Jen málokdo pracuje v  oblasti, která ho naplňuje. Jen málokdo je za svou
práci oceněn tak, jak to odpovídá jeho kvalitám. Je to nerovnováha mezi
rozumem a věděním. 
Za všechny prožité životy víme, že se musíme nějak uživit. Víme, že
potřebujeme peníze. V podstatě jsme zapomněli objevovat to, co nás baví a
těší, hledáme možnosti, které nám nabízí vnější svět. Na základě rozumu
někoho jiného volíme svůj životní směr a dokonce máme pocit, že tento
směr je jediný správný. Je přece jasně dokázáno, že to tak je. Takto to
funguje přece mým rodičům, mým kamarádům. Proto to musím dělat
stejným způsobem, protože je to jasně daný směr.
 
V období konce přelomového roku 2012 jsem vedla několik tříd Školy života
– školy lidství a hojnosti. V  tomto období mě to vedlo k  obnovování
prosperity nejen u účastníků školy, ale také do širokého pole lidstva. Když
jsem se nacítila na ženskou energii, cítila jsem absolutní potřebu sebe
obětovat pro potřeby ostatních. Pro děti, manžela, původní rodinu, pro
kolegy, pro práci. Ženská energie byla tolik utlačená v  potřebě sloužit
druhým, že nemohla najít motivaci a prostor pro nalezení svých vlastních
hodnot a schopností. V podstatě jen kopírovala potřeby druhých.
 
Když jsem nacítila energii mužskou, bylo to ještě markantnější v zapomenutí
na své schopnosti a možnosti vyjádření svých talentů. Mužská energie ve
své podstatě se skrze moje cítění ukazovala v  odevzdané energii systému
lidstva. Měla jsem pocit, že ležím na zemi hlavou dolů a obličej mám do
krvava odřený o zátěžový koberec života. Žádná svoboda dělat to, co mám
rád, to, co se mi líbí, to, na co mám talent.
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Myšlení a práce



Tím bych se znemožnil, nevydělal bych si ani na slanou vodu. Vždyť bych ani
nemohl uživit svou rodinu a to není správné. Mužská energie měla ve své
podstatě zakázáno objevovat sebe, projevit svůj potenciál. 
Dětská energie vykazovala neuvěřitelné sevření. Seděla jsem za velkým
stolem v  jeho užší části a držela jsem se rukama hran stolu. Cítila jsem
obrovský smutek, smutek z nedostatku lásky. Moje jediná myšlenka byla: „Já
nechci žádné hračky, mám jich dost. Já potřebuji vaši lásku!“
 
Objevování sebe, svých vlastních pracovních možností a svého potenciálu je
vlastně něco, z čeho máme obrovský strach. Je to, jako bychom měli pocit, že
naše schopnosti vlastně budou lidem pro smích. Máme panickou hrůzu ze
selhání, z  toho, jak na naše aktivity budou reagovat ti ostatní. Tento strach
nás ovlivňuje mnohem víc, než si vůbec dokážeme představit.
 
Nedávno jsem četla knihu od OSHA, kde hned na první straně byla věta, která
zněla asi takto: „Pokud chceš duplikovat to, co dělají jiní, potom už teď jsi
v  podstatě mrtvým, zklamaným a raději nic nedělej. Pokud děláš věci po
svém, jsi králem svého života, králem svého království a tvoříš svůj život“.
Tvoje pracovní postoje, návyky a možnosti hluboce ovlivňují tvůj rozum a
rozum lidstva jako celku. Rozum říká, že musíš být spokojený s tím, co máš.
Není přece moc možností. Není práce pro každého, proto i podřadná práce
je pro tebe výhrou. Každý musí pracovat tak, jak pracují ostatní a jak to
vyžaduje systém. Nemůžeš být oceněný podle svých kvalit, musíš být
oceněný podle tabulek, podle nálady druhých, podle libovůle těch, kteří ti
dávají práci. Vždyť máš přece kolem sebe spoustu důkazů, že to nemůže být
jinak. Tak to prostě je!
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Myšlení a práce



Pokud se začneš zajímat o to, jak je vůbec možné, že někteří lidé jsou více
úspěšní, potom najdeš pár zajímavých rozdílů. Zjistíš, že úspěšní lidé
většinou nevěnují pozornost na zpochybňování svých záměrů. Sami říkají, že
nikdy nepochybovali o tom, pro co se rozhodli. Oni dokonce ani z  počátku
nevěděli, jak a co mají pro svůj záměr udělat. Oni prostě šli za svým vnitřním
snem. 
Rozum ti okamžitě začne vysvětlovat, v čem je ten rozdíl mezi nimi a tebou.
On v tom má jasno. Ve své hlavě najednou slyšíš: „No, jemu se to mluví, on už
je za vodou!“, „Podívej se na něj, ten má takový suverénní obličej, to je určitě
ten chcípák, co vykořisťuje ty chudáky, jako jsem já!“, „No jo, ten je nějakej
chytrej, bůhví, koho podplatil, ten si ty miliony určitě nakrad!“
Pod nadvládou rozumu můžeš zažívat i druhý extrém: „Podívej se, jak on je
úžasný, no jo, to já nikdy nedokážu být taky takový.“
„On má talent, jemu je hej, já jsem k ničemu, podívej se, vždyť nic neumím!“
Pokud si dáš tu práci a přečteš si několik výpovědí schopných a bohatých
lidí, potom najdeš spoustu tobě neuchopitelných podobností. Každý takový
výjimečný člověk s odstupem času mluví o odhodlání a vnitřním pocitu jít si
za svým rozhodnutím. Dávám důraz na slovo ODSTUP.   Tento člověk se
nestal úspěšným přes noc. Představa, že večer usnul jako nebohý opomíjený
zaměstnanec a ráno se probudil jako úžasný, schopný a uznávaný milionář, je
opravdu směšná. Každý takový člověk ti při delším rozhovoru řekne, že
vynaložil spoustu svého úsilí, spoustu času a překonal obrovské překážky,
kdy se zdálo, že se jeho záměr prostě zhroutí. Myslíš si, že jeho rozum mu
nedával informace o tom, že to stejně nemá cenu, že je všechno špatně a že
stejně neuspěje? Opravdu si myslíš, že tímto procesem tento dnes úspěšný
člověk neprocházel? Opak je pravdou. On sám musel svádět se svým
rozumem líté boje o udržení svých postojů a svého rozhodnutí. Den za dnem.
Ty máš možná pocit, že to daný člověk zvládl za krátkou dobu, že mu
štěstěna byla velice nakloněna a že on sám byl tím vyvoleným. I tady se
hluboce mýlíš.
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S odstupem času vidíme každý ve svém životě posloupnost v naplnění našich
záměrů. S  odstupem času vidíme sled událostí jako pouhý okamžik, jako
mrknutí oka. S odstupem jsme připraveni říkat: „Ano, všechno šlo sice občas
ztěžka, ale nebylo to tak hrozné.“ V okamžiku, kdy jdeme se svým záměrem
na trh, budujeme ho a zdoláváme překážky, se nám nezdá, že by to bylo
zrovna tou lehkostí. V  okamžiku překonání určitého období potom
hodnotíme se získaným nadhledem a skrze svá pochopení souvislostí.
 
Důvod, proč se ti zdá těžké, dokonce nemožné, živit se tím, co miluješ, je
jenom ve tvé hlavě. Je to tvůj rozum, který ti nedovoluje objevovat nové
možnosti tvého tvořivého záměru. Je to tvůj rozum, který tě přesvědčuje o
tom, že to, co miluješ a tvoříš pro svou vlastní radost, nemá žádnou hodnotu
a nikdo o to nestojí. Opak je pravdou. Rozum je špatný rádce tvého života.
Diktuje ti podmínky a dává ti mylné informace. Nestojí o tvou lehkost
tvoření. Nestojí o tvou radost z vykonané práce, z tvého úspěchu. Stojí o to,
aby tě vždycky dovedl co nejdál od Božího vedení. Boží vedení je tvá intuice,
tvůj pocit. Vnímání svých schopností, zaměření se na svůj cíl. Vnímání
navazujících možností a přitahování dalších a dalších možností do života. To
je energie tvůrce svého života. Je to energie Boží moudrosti. Nemá nic
společného s rozumem. Rozum není vědění, rozum má jen patent na rozum.
To je celá hříčka života.
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Objevuji své nové možnosti a schopnosti a žádám o vedení.

Ukažte mi veškeré moje možnosti, přiveďte mi do života pro mě to
nejlepší. Ukažte je tak, ať jsem schopný je vidět.

Připouštím obnovení hojnosti mých talentů. 

Připouštím a přijímám všechny možnosti pravdou a láskou, tak to
prostě je.
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Jak myšlením přijmout nové
možnosti své práce



 
Peníze jsou alfa a omega lidské populace. Když
budeš na pustém ostrově, peníze budou to
poslední, co tě bude zajímat. Čím se nasytit, kam
složit hlavu a jak přežít bude tvůj směr, tvůj úkol.
Vydělávat peníze nebude potřeba. 
Žiješ v  lidské populaci. Spoustu staletí je život
člověka postaven na směnné energii. Základem
směny tohoto života jsou peníze. Peníze jsou
lidstvem postaveny na první příčku důležitosti
života. Můžeš si říkat, že to tak není, opak je
pravdou. Můžeš mi oponovat, že nejsou tak
důležité, bohužel jsou.
Pokud budeš mít na starosti pouze svůj život,
budeš žít opuštěně a rozhodneš se jít do hor,
chovat ovce, jíst to, co vypěstuješ, obléct se do
ovčího rouna a oblečení utkaného ze lnu, svítit
vlastními zdroji a nebýt na nikom závislý, potom
peníze opravdu nepotřebuješ.
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Myšlení a peníze



 
Pokud však máš rodinu, používáš pro svůj život energii, platíš bydlení,
jídlo, léky, oblečení, potom peníze jsou opravdu na prvním místě.
Můžeš mít úžasnou rodinu, zdraví, krásné vztahy, hojnost peněz.
Pokud však dojde k ukončení hojnosti peněz a tato situace trvá dlouho,
potom dochází ke zhroucení celého systému. Potřebuješ peníze na
školu pro své děti, na obědy, svačiny, večeře, kroužky. Potřebuješ je
obout, obléct. Potřebuješ zaplatit poplatek u lékaře, léky, lůžko 
v nemocnici. Potřebuješ na cestu do práce, pracovní pomůcky. Bydlení,
energie, teplo potřebuje také peníze. V  tomto tlaku se potom hroutí
vztahy, zdraví a sebedůvěra.
 
Vnímáme peníze jako něco, co vlastně nemůžeme ovlivnit. Opět na to
máme své jasné důkazy. Peníze získáváme jen za svou práci, velice
zřídka se přihodí něco, co nás mile překvapí. Jsme dokonce
přesvědčeni o zrůdnosti peněz. Peníze jsou přece metla lidstva. Peníze
jsou zlo, ďábelská energie. Hodně často jsme slýchali informace o tom,
že nemůžeš věci dělat pro peníze, peníze jsou špinavé. Určité směry
víry ukazují na peníze jako na výtvor satana. Úžasná informace je ta, že
ne teď, ale až v království nebeském můžeš žít v hojnosti a v bohatství.
 
Máš pocit, že peněz nikdy nebude dost. Možná jsi přesvědčen, že je to
tak správné. Rozum má pro tebe spoustu důkazů, že tomu tak opravdu
je. Rozum říká, že peněz je potřeba se bát. Strach z nedostatku peněz
je hybnou silou nadvlády člověka nad člověkem.
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Díky tomu, že posloucháš argumenty rozumu, se nemůže hojnost
peněz projevit ve tvém životě. Nemůže přece jít proti tvému
rozhodnutí a tvoje rozhodnutí říká: „Peněz je vždycky nedostatek,
nemůžu si koupit to, co potřebuji, protože je to všechno drahé.
Nemůžu jet na dovolenou, protože si jí nemůžeme DOVOLIT.“ A právě
to je ten problém, nemůžeš si dovolit sebe víc ocenit, pustit do svého
života peníze, hojnost peněz. Ty sám po nich toužíš, chceš je. Tvůj
rozum však velí. Velí strachem z nedostatku, z drahoty, z dluhů.
 
Hmotníš přesně to, o čem jsi přesvědčen. Hmotníš strach z nedostatku
a tím dáváš energii právě NEDOSTATKU.   Ten se potom projevuje ve
tvém životě, protože se dostává do hmotné formy, do tvého života
právě na základě tvého rozhodnutí žít strachem z nedostatku.
 
Obklopuješ se lidmi, kamarády, sousedy, kteří ti ukazují právě tvůj
život. Máš okolo sebe stejně zaměřené lidi. Máte společné téma. Třeba
nedostatek peněz. Je spousta takových lidí. Přitahují se zákonem
přitažlivosti. Sedí společně u kávy, piva, vína a hořekují nad těžkostí
života. Mají společné téma, které stále znovu a znovu probírají. Tím
nevědomě posilují své rozhodnutí být v  ublížení právě z  nedostatku
peněz. Potom hledáme viníka svého nepohodlí a vždy ho hledáme vně
sebe. Zaměstnavatel, stát, president, korupce, nezaměstnanost.
Zdánlivě je to ta příčina. Jenom zdánlivě. V  zákonu přitažlivosti je to
právě naopak. Přitahujeme si k sobě lidi, situace a propojenosti, které
vykazují naše postoje v  našem životě a naše přesvědčení. Zákon
přitažlivosti ovládáme svou vlastní vůlí, ničím jiným. Nezasahuje nám
do tohoto systému žádný jiný zákon přitažlivosti – myslím tím zákon
přitažlivosti souseda, rodičů. Náš zákon přitažlivosti v  našem životě
funguje pro náš život.
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V energii přitahování peněz do tvého života hraje roli emoční podtext
tvé potřeby. Pokud potřebuješ peníze na dluhy, zákon přitahuje k tobě
právě ty dluhy, aby k tobě mohly proudit peníze. Jsi přece přesvědčený
o tom, že je potřebuješ na dluhy…
Potřebuješ peníze a přitom máš strach, že stejně nepřijdou. Potom
hmotníš právě strachy energií marnosti a přesvědčení, že nikdy
nepřijdou včas na to, co potřebuješ zaplatit. 
 
Podívej se na své dluhy jako na své minulé investice a hmotni tok peněz
pro své investice. Pro jejich naplnění. Potom opustíš strach a stres
z  dluhů a získáš nový nadhled a hlavně vnitřní pocit. Už to není o
strachu, je to prosté konstatování a to je v energiích opravdu jiná káva.
Potřebuješ víc peněz, než momentálně máš. Žádáš si tedy o peníze na
všechno, co potřebuješ. Zákon přitažlivosti nehodnotí, jakým
způsobem se ti vyjeví. Žádáš o peníze a přijde složenka na zaplacení
nedoplatku plynu. Tvá důvěra v Boží vedení se rázem hroutí. Říkáš si:
„Super, to si snad ze mě děláš srandu. Já potřebuji nutně peníze a
místo toho mi přijdou dluhy. No to je teda bezvadný a potom, že to prý
funguje, To bych tedy chtěl vidět jak!“
 
Tak a má tě zase tvůj rozum. Energie Boha říká: „Dobře, tak na tuhle
složenku potřebuji taky peníze!“ Prostě reaguje na momentální stav a
říká zákonu přitažlivosti ve své energii, jak to má být dál. Rozum
nepotřebuje řešit dál intuicí, on potřebuje obnovit energii strachu a tak
spouští proces naštvanosti, pochybností a rozhodnutí, že stejně nemá
cenu se o něco snažit. Tvá potřeba postavit se za své rozhodnutí
přitahovat hojnost do života, to se rozumu moc nehodí. On potřebuje
tvůj strach, marnost a nicotu pro jeho růst.
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Peníze ke mně plynou ze všech možných zdrojů.

Peníze jsou pro mě stejně přirozenou energií, jako je vzduch, který
dýchám.

Přijímám peníze do svého života v hojnosti na všechno, co potřebuji
a ještě mnohem víc.

Peníze jsou ke mně zcela neutrální a nemají ke mně žádný negativní
postoj. Já vnímám energii peněz láskou k tvoření.

Peníze dávám do oběhu za potřeby mého života, směňuji je za pro
mě přínosné věci. Tím, že dávám peníze za hmotné věci, jim
umožňuji vyjádřit se skrze krásu a funkčnost.

Miluji peníze v  celé jejich rozmanitosti, přijímám a vydávám je
v lehkosti s vědomím, že přicházejí vždy a za všech okolností.

Skrze uznání své hodnoty dávám peníze do svých minulých i
budoucích investic a tak to prostě je.
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Jak myšlením ovlivnit hojnost
peněz ve tvém životě



 
Každý z  nás se narodil nějakým
rodičům. Každý z  nás má zkušenosti,
prožitky ze svého dětství. Pro některé
jsou to krásné vzpomínky, pro jiné je
čas dětství časem ublížení, nepohodlí.
Je mnoho situací, které si chováme
hluboko ve svém nitru a věříme, že se
už nikdy nebude opakovat to, co jsme
jako děti a dospívající museli zažít.
Každý z  nás si nese své vlastní
vnímání toho, co nás ovlivnilo a co
cítíme jako křivdu, nepohodlí.
Proč se toto všechno děje a proč ti,
které tolik milujeme, nám v  našem
životě nerozumí, mají potřebu nás
poučovat a mají patent na to, jak
máme svůj život žít?      
Je to jednoduchý proces. Každého
z  nás ovlivňuje vlastní vnímání
životních prožitků a zkušeností. Skrze
toto prožité uvědomění rozhodujeme
o svých postojích a chování tak,
abychom se buď odčlenili od toho, co
jsme zažívali v  dětství, nebo tuto
zkušenost vezmeme jako svůj vzor a
jedinou možnost vyjádření sebe.  
.
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Myšlení a původní rodina



V  životě je to tak. Tvoje maminka možná byla vychovávaná v  rodině,
kde žena byla vždy tou, která se starala o domácnost. Vnímala svou
maminku jako ženu, která byla vždy připravena vyhovět svému muži
tak, aby byl klid a manžel se nemusel rozčilovat. Chtěla mít klid, proto
dělala všechno pro to, aby rodina nebyla zatížena nepohodlím, které
ona sama žila. Maminka si jako dítě vzpomíná na určité situace, kdy její
maminka byla nešťastná, možná ponižovaná mužem. Tvoje maminka
v dospělosti možná opakuje ten samý postoj, protože je přesvědčena o
tom, že tak je to prostě dané. Ty možná ve svém životě už nikdy
nechceš zažívat stejné situace, proto v okamžiku připomínajícím stejný
pocit ponížení a nepohodlí jasně ukazuješ rozhodnutí, že toto není
správný recept na šťastný a spokojený rodinný život.
Tvoje maminka tě možná chce přesvědčit, že pro klid v  rodině je
potřeba se obětovat. Je to její vidění tvé situace a ona ze své zkušenosti
vidí svou pravdu.
Možná se ptáš, jak to vlastně funguje. Proč máš vlastně takovou rodinu,
jakou máš? 
Tvoje duše si vybírá své narození a také si vybírá pro svůj život správné
rodiče. Není to nahodilý proces, nebo tipovací soutěž. Nejedná se o to,
že by se rodiče rozhodovali, jaké dítě si vyberou. Ti o tom opravdu
nemají možnost rozhodovat. Své rodiče si duše volí pro pochopení,
které se rozhodla udělat ve svém životě. Prostě volí správné adepty pro
pochopení, jak funguje život ve zvolené oblasti. Pokud se duše
rozhodne vstoupit do fyzického života pro pochopení své hodnoty a
lásky k sobě, potom volí rodiče, kteří jsou jí příkladem, anebo ty, kteří
jsou jí ukázkou toho, jak to fungovat nemá. 
Tak to fungovalo i v tvém životě. Ty sám jsi zvolil tvé rodiče do svého
života. Tvé děti si zase zvolily tebe. Je to stále probíhající proces.
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Vybral sis své rodiče a potom jsi byl účastníkem jejich života pro
pochopení tvé duše. Jen jsi zapomněl důvod tohoto výběru. Nemůžeš si
to pamatovat, protože se rodíš do úplného zapomnění. Tvé dětství tě
potom formuje
 a buď přijmeš vše tak, jak očekává tvé okolí, nebo se začneš vymaňovat
z potřeb druhých. 
Další aspekt tvých pocitů z  dětství je také úhel pohledu všech
účastníků rodinného příběhu. Všechny situace každý u účastníků vidí a
vnímá jinak. Každý si tak ukládá svá ublížení, své nepohodlí a na jejich
základě potom utváří svůj další život. 
Věřím, že tyto informace ti pomohou udělat si hluboký odstup od
hodnocení svého nedospělého života. Budiž ti dalším pomocníkem
informace, že tví rodiče vlastně neuměli a nedokázali žít jinak, vidět
svůj život z  jiného úhlu pohledu. Z  jejich pohledu to vlastně udělali
nejlépe, jak to pro ně bylo možné z nastavení, které si přinesli do svého
života v podobě životního úkolu – zkušenosti. Stejně jako ty.
 
Myšlenky jsou mocným ukazatelem tvých vzpomínek. Tvůj rozum se
velice často a rád opírá o pocity ublížení a marnosti tvého nedospělého
života. Hodně situací hodnotí právě skrze prožité zkušenosti v dětství.
Díky rozumu hodnotíš svůj život z pohledu, že za příkoří, která jsi žil,
mohou právě rodiče, kteří se na tvém neúspěchu podílejí. Právě svou
výchovou, právě svou nedokonalostí, právě svým očekáváním.
Pochopením toho, že získané zkušenosti v dětství jsou pro tebe
ukazatelem, jestli to tak chceš, nebo ne, získáváš nadhled a volíš směr a
cestu svého dospělého života.
Podívej se na situace svého života pohledem rodičů. Když pochopíš
důvod jejich chování a postojů, odejde potřeba nenávisti, zášti a
navyklost na někoho hodit své vlastní nepohodlí.
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Každý z nás má svůj úhel pohledu a tak to prostě je.

Nenaplněné touhy rodičů nejsou moje touhy a sny.

Můj nesouhlas není důkaz mé nenávisti, je to jen vyjevení mého
vlastního názoru.

Očekávání rodičů není a nemůže být mou vlastní životní cestou.

Neočekávám díky rodičů, nečekám jejich souznění s každým mým
rozhodnutím, vím, že mě milují pro to, jaký jsem.

Miluji je takové, jací jsou.

Jejich život je jejich životem.

Všechny zkušenosti ze společného života jsou již minulostí

Miluji svou rodinu a tak to prostě je.

Miluji své děti a dávám jim jasně najevo, že jejich život je pro mě
láskou.

Všechny pocity marnosti odevzdávám a ve všech situacích je
zastoupena pravda a láska.

 

 

 

 

 

 

 

     a ta slouží jen k pochopení.
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Jak myšlením změnit postoj ke
svým rodičům, své původní rodině



Děti si vybírají své rodiče, to je
neměnný fakt. Každé děťátko, které
se narodí, má svůj vlastní životní
plán, záměr. Své rodiče si vybírá pro
své vlastní poznání a pochopení. 
 
Každé dítě se narodí do úplného
nevědomí. Jedná zcela v  energii Boha,
v  energii intuice. Svým vnímáním
vykazuje své potřeby, své nepohodlí,
radost, lásku. Nepotřebuje přemýšlet o
tom, jak na něho reagují ostatní.
Nehodnotí správnost svého
rozhodnutí. Ono prostě jenom JE. Je
v  přítomném okamžiku. Nevnímá
minulost, neplánuje budoucnost.
Jenom JE. Je to nevědomý stav
osvícení. Dítě přesně ví, jaké má své
potřeby, objevuje svět, ať se to
rodičům líbí, nebo ne.Získává své
zkušenosti na základě svých pocitů,
svého vnímání.

JARKAMATUSKOVA.CZ |   01

Myšlení a děti



Dobrá zpráva je, že i ty sám jsi dokázal takto žít. Jen v  přítomném
okamžiku. Bez hodnocení. Bez potřeby posuzování a očekávání.
Dokázal jsi prostě jen tak být. Tvořit. Objevovat. Jen jsi na to při svém
růstu musel zapomenout. Do tvého nevědomí začal vstupovat
kolektivní rozum. Byl jsi směřován, veden a přesvědčován kolektivním
učením života o tom, jak máš fungovat. Přizpůsobil ses svému okolí.
Ne všechny tyto informace ti byly na škodu. Hodně informací ti
zachránilo holý život. Dítě totiž nezná ve své nevědomosti dopad
svých rozhodnutí.
 
  Je vedeno potřebou objevovat. Nechápe dopad pro svůj život
v oblastech jemu nebezpečných. V tomto ohledu je kolektivní vědomí
velice blahodárnou informací pro záchranu života. 
Je mnoho informací, které jsou v dospělosti velice hlubokou a těžkou
zátěží při obnovování lásky k sobě samému.
 
Dítě je ve svém hlubokém vnímání samo se sebou v  absolutní
spokojenosti. Je ve svém vlastním režimu. Určuje svým vyjadřováním
svůj vlastní denní režim. Ví, co potřebuje a také ví, jak má své potřeby
dosáhnout. Můžete ho přesvědčovat v jeho křehkosti a odevzdanosti o
tom, že má počkat na jídlo ještě dvě hodiny. Můžete se stavit na hlavu.
Hádejte, kdo vyhraje. Vy? Miminko?
 
Mluvím tady o miminku, které je v  milujícím prostředí a je zdravé.
Nemluvím o všech ostatních případech. Vysvětlení důvodů narození
miminka, které není zcela zdravé, nebo se narodí do nenávistné
rodiny, patří do jiné knihy.
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Zdravý růst miminka je zajištěn právě díky úplnému spojení s Božskou
podstatou. Okolní vlivy jsou pro něj jen jakýmisi událostmi. Nehodnotí,
prostě jen je. Tento stav trvá až do období batolete. Po prvním roce
života dítě začíná přijímat určité navyklosti vnějšího světa. Začíná
projevovat podobné postoje, jaké vidí a vnímá okolo sebe. Prostě se
učí. Toto přebírání trvá asi do 7 let věku dítěte. Přizpůsobuje se
okolnímu světu a jeho přesvědčení. Od 7 let je potom v  říši rozumu.
Zapomíná na intuici. Zapomíná na vnímání svých pocitů ve své
přirozenosti. Víc se uzavírá a přestává vyjadřovat své pocity, strachy,
má pocit, že není dostatečně dobré, schopné.
 
Láska k  sobě se dávno vytratila, nahradil ji pocit nedokonalosti a
pocitu marnosti v mnoha oblastech života. Dospívající člověk má před
sebou mnoho nových cest, vše je opředeno tajemnou energií strachu
z  neznámého. Očekávání dospělých je dalším ukazatelem směru
človíčka, který má přece vědět, kým je a co od života chce. Paradoxem
je, že iluze dospělých očekává od dospívajícího jeho rozhodnutí, kým
chce být, vnímání jeho vloh a talentů. Při tom drtivá většina
dospělých, rodičů, prarodičů, právě není schopno identifikovat svůj
vlastní směr, své talenty a své možnosti vyjádření sebe.
 
 Žijí v navyklém modulu služby pro ostatní, nutností vydělávat peníze
jakoukoliv činností, bez ohledu na to, jak se v  ní cítí. Od mladého
člověka přece musíme očekávat, že bude přesně rozhodnut o směru
své dospělé cesty, svého vyjádření v  dospělém kolektivu a přesně
bude vědět, jak má vypadat jeho další směr a život.
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Myšlení dětí je hodně zatíženo tím, co od něho očekává vnější svět. Rodiče, škola,
kamarádi. Vnímání je v pozadí a myšlení je postaveno na rozumovém základu. Tento stav
je totožný se stavem dospělého, velice často je myšlení zatíženo nucenými změnami a
pocitem své vlastní nedokonalosti. Přechod ze školy do jiného kolektivu, neznámého
prostředí, další vzrůstající nároky jsou spolehlivým prostředím k  potlačení intuice a
přijetí hry rozumu.
 



Je úžasné pozorovat, jaké děti se rodí nynější populaci. Určitě sis
všiml, že dnešní mladí a malé děti jsou jiní, než jsme zažívali my,
v minulém tisíciletí. Dnešní malé děti jsou velice živé, hravé, ale také
dominantní a nejde s nimi moc manipulovat. Spíš jsou to ony, kdo nutí
své okolí se úplně jim přizpůsobit. Je to velice zajímavá situace. Dřív
ve školách byla třída, kde byly děti tzv. nepřizpůsobivé, hyperaktivní.
Takových dětí bylo ve třídě pár.
 
 Dnes je to přesně naopak. Třída je plná dětí, které jsou živé, zdánlivě
mají nějaký hendikep v  podobě dis… proporcí podle měřítek našeho
školství. Výjimečnost dětí je viditelná právě i v této formě.
Klasifikovali jsme různé viditelné či neviditelné disharmonie ve výuce
dítěte, ale co když je to právě naopak? Co když právě to jejich určité
dis je v podstatě jejich darem, výhodou. Představ si, že dítě, kterému
dělá potíže psaní písmen tak, jak to je správné, má třeba dar vnímat
hlubší a jemnější struktury a psaní je pro něj zdržováním.
Čtení písmen v  modelu určeném lidstvem je možná pro dítě velice
pomalým nástrojem pro získávání jeho vlastních zkušeností a znalostí,
protože je schopno načítat mnohem více informací a schopností z
přímého napojení na zdroj informací přímo v  astrální informační
databance. Jenomže tuto možnost není schopno lidstvo svým
vnímáním rozumem vůbec vnímat, natož připustit. 
Dnešní děti mají mnoho úkolů ve svém zrození, jejich cesta je změnit
systém školství, obnovit prosperitu vnímání intuicí, otevřít oči
zabedněné rozumem celému lidstvu. Není to malý úkol, naše děti při
svém dalším zrození opravdu vědí, jaké je čeká nepochopení a trápení
skrze jejich vnímání a posuzování jejich darů očima rozumu, očima
celku. Ony přesně vědí při svém rozhodnutí vstoupit do fyzického
těla, jaké situace budou řešit, kdy budou donuceni na své dary
zapomenout, jaké situace budou zažívat.
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Ony znají svůj úkol, vědí, jakou cestou půjdou. Naším úkolem jim
umožnit jejich vlastní rozpomínání se na cestě k  dospělosti právě
skrze pochopení jejich darů a tolerancí v  jejich výchově. Ony by
paradoxně mohly učit nás dospělé a jen málo dospělých je schopných
moudrost dětí vnímat a podporovat jejich rozvzpomínání se.
 
Dobrá zpráva pro nás všechny, pro náš svět, je ta, že i když rozum
dětem nepřeje a stojí jim v  cestě, ony stejně svůj úkol dokonale
zvládnou. Ony o svých možnostech prostě nepochybují a mají potřebu
si rozvzpomenout mnohem rychleji, protože vibrace této planety jsou
tomu již bohatě nakloněny. Roste zájem o duchovní směr, roste
potřeba najít cestu duše a je také vzrůstající počet těch, kteří jsou
v  osvícení, jsou v  pochopení života jako celku. Všechny tyto
skutečnosti jsou radostí pro naši planetu a pro obnovení prosperity
lidstva jako celku.
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Všechny formy strachu ze strany rodičů, prarodičů

Informace o jejich nedokonalosti a očekávání druhých

Co brzdí vývoj dětí
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Věřím, že to, co děláš, zvládneš

Důvěřuji tvému životu jako celku

Miluji tě a dávám ti veškerou podporu

Každá moje myšlenka je láskou a důvěrou ve tvé schopnosti

Věřím, že každý tvůj dar a tvá schopnost se ti ukáže v  lehkosti a
radosti ze života

Jsi darem mého života

Jak myšlením podpořit vývoj našich dětí
 

 

 

 

 

 

 



Vztahy jsou alfou a omegou života.
Jsme obklopeni lidmi, kteří jsou naší
součástí díky rodinným vazbám,
obklopují nás naši kamarádi, známí,
kolegové, zaměstnanci. Není jediný
den v  životě, který není spojený
s nějakým vztahem. Tvůj vztah s rodiči
tu bude vždycky. Je jedno, jestli je
vědomý, nebo nevědomý, prostě
existuje, je. Vztahy jsou naším
měřítkem úspěchu nebo neúspěchu. 
Život měříme podle toho, jak nás vidí
ostatní. No, spíš podle našeho pocitu,
předpokladu, jak nás ASI ostatní vidí,
jaký jsme na ně udělali dojem, co si o
nás řeknou, co si o nás povídají. Je to
takový začarovaný kruh. Jsme pořád ve
střehu a máme pocit, že musíme
druhým dokazovat, že je milujeme.
Sloužíme a dáváme důraz na to,
abychom náhodou nedali sebe na
první místo.
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Myšlení a láska



 
I ty jistě máš ve svém životě hodně situací, kdy mínění ostatních je
důležitější než tvoje. Určitě jsi už zažil pocit marnosti z  toho, jak se
k  tobě staví ostatní. Jsi možná dost často naštvaný a rozhořčený, že
ostatní nechápou tvé úmysly, ale jak mají ostatní vidět tvé snažení,
když i oni jednají z pocitu křivdy a strachu, co si o nich možná myslíš
ty sám.
 
Jiný rozměr v  myšlení a lásce je smýšlení o ostatních na základě
očekávání. Pocit frustrace z  toho, že mě ten druhý asi má málo rád,
dokonce, že mi je asi nevěrný a asi už o mě nemá zájem, je dalším
myšlenkovým procesem. Tento postoj pramení z nedostatku vnímané
lásky a náklonnosti. 
 
Je mnoho případů, kdy jeden z páru potřebuje neustálé ubezpečení, že
ten druhý ho miluje. Pokud se byť na jednu z deseti  sms zpráv
nedočká adekvátní odpovědi, že ho partner miluje, získává svíravý
pocit marnosti, nedostatečnosti a potřebuje být neustále
ubezpečován o lásce toho druhého. Důvod tohoto stavu je absolutní
absence lásky k  sobě. Při nedostatku lásky k  sobě samému se tento
stav vyjevuje divným pocitem v  oblasti hrudníku, tam, kde končí
hrudní koš. Ten divný pocit je takové zvláštní prázdno, velice
nepříjemné, ale také velice znatelné. Nedá se ničím ukonejšit ani
ničím zaplašit. Prostě bolí duše. Nic víc, nic míň. Tento stav je stavem
urputné snahy a potřeby ukončit divný pocit prázdnoty a
nespokojenosti. A tak ten, kdo žije s divným prázdným pocitem, něco
hledá, ale hledá to venku, mimo sebe. Potřebuje mít důkaz, že ho
někdo jiný má rád a pokud se znovu ten divný pocit ozve, jeho potřeba
ujištění lásky vzroste.
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Vznikají žárlivé scény, plné nechutného obviňování, nedůvěry a
psychického násilí. Jiná verze tohoto nepohodlí je honba za dalšími a
většími cíli. Ten divný pocit ve mně určitě zmizí, až dokážu to, nebo
to, možná ještě to. Jenomže ono se ukazuje, že TO nestačí. Podaří se
mi pokořit další úroveň své práce, svého byznysu, svého zdolávání
překážek, ale stejně to, co jsem očekával, nenastalo. Divný pocit
v sobě cítím znovu a možná ještě v silnější intenzitě. 
 
Když bolí duše, je to mnohem horší než nemoc. Nepomáhají pilulky,
náplasti, ani jiné medikamenty. Dokonce nepomáhají ani omamné
látky, alkohol, nic. Všechno je málo. To, co chybí duši, je láska k sobě.
Uznání své vlastní hodnoty u sebe samého. To je jediná cesta. Je to
cesta k sobě.
 
Pokud najdeš láskyplný vztah k  sobě, i všechny ostatní vztahy se
postupně narovnají. Je to delší proces, ale pokud uznáš svou vlastní
hodnotu, uznáš potřebu sebe najít a milovat, potom i všechno okolo
tebe se narovná do pravdy a do lásky.
 
Tato cesta je cestou postupného objevování sebe sama na všech
úrovních svého života. Nejde nic předstírat, nic nahrávat. Jen
opravdové odhodlání najít sebe je tou správnou cestou. Vypadá to
možná divně, směšně a možná si říkáš, proč mám milovat sebe, vždyť
to je sobecké, ale to říká tvůj rozum.
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Pravda je taková, že láska k  sobě je na cestě k  prosperitě života
absolutně nepostradatelnou ingrediencí. Nejedná se o lásku
sobeckou, jedná se o lásku všeobjímající, laskavou, moudrou, plnou
objevování. Není to o sobectví a potřebě někoho spoutávat, ani o
potřebě sebe nadřazovat a ukazovat se v  lepším světle a dávat
najevo ostatním své opovržení. 
 
Láska k sobě je jen cesta k pochopení, jak je láska v životě člověka
důležitá. Když sebe miluješ nesobeckou láskou, potom nemůžeš
sebe vidět v  nedostatečnosti, ale ani sebe nedokážeš nadřazovat.
Prostě se přijímáš v  tomto okamžiku přesně takový, jaký jsi.
Nemusíš být přesvědčený o své absolutní dokonalosti, i když
v  podstatě Boha v  přítomném okamžiku už jsi v  absolutní
dokonalosti, jen to ještě nejsi schopný vidět, vnímat a cítit. Takže
pokud se necítíš dokonalým, stačí si prostě jen uvědomit, že se
přijímáš i v  této své zdánlivé nedokonalosti. Vždyť i tohle jsem já.
Nelíbí se mi možná tento aktuální stav, ale pracuji na tom, abych se
cítil líp a aby se můj životní pocit ze mě samotného postupně
zlepšoval. I tohle jsem já. 
 
Vidění sebe očima nesobecké lásky je dar, který je potřeba přijmout
a aktivně s  ním pracovat. Vždyť jsi výtvor Boha. On sám je
dokonalost. Ty jsi jeho součástí, stejně jako On je součástí tebe. Nic
víc, nic míň. Možná se ti zdá toto mé tvrzení dost odvážné, možná
se ti nelíbí slovo Bůh. V mém podání mluvím o Bohu – lásce, která
nemá hranic a není vyjádřením nějaké církve a náboženství.
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Tato energie se mi vyjevuje právě tím jednoduchým pojmenováním
a já o ní právě v této jednoduchosti hovořím. Je to prostě tak. Láska.
Moudrost. Všechno. Nic. Pravda. Hojnost. Intuice. Cítění. Rozum ti
možná bude naznačovat, že je to prostě blbost, že je potřeba se řídit
rozumem, protože ten jediný má pravdu. Pravda je však taková, že
jediný důvod toho, jak vypadá naše planeta, jaké jsou vztahy a jak
vypadá náš Svět, je právě vliv rozumu na naše životy. 
 
Bůh je nahrazen penězi, přitom peníze v rozumu jsou prý pro nás to
nejhorší zlo. To je paradox. Peníze jsou pro nás vyjádřením toho,
kdo jsme. Není to ale vina peněz, je to vina rozumu. Není nic
špatného mít hojnost peněz, protože peníze jsou pro život potřeba.
I na léčbu potřebuješ peníze. Máš lásku, miluješ ji a chceš jí něčím
udělat radost, na to potřebuješ také peníze. Máš možností jí vzít od
lesa, na procházku, ale chceš jí třeba obdarovat prstenem, pozvat
na dobré jídlo, hezky s ní posedět v krásné čajovně a to bez peněz
není možné. Jedině bys vykradl zlatnictví. To není ta správná cesta.
Hlavně to není svoboda.
 
Láska jako taková je postavena na toleranci k  sobě i k  ostatním.
Láska je darem i obdarovaným. Láska je neutuchající potřeba
objevovat své možnosti a radovat se ze schopností těch ostatních.
Láska je myšlenkou na hezký úsměv jiného člověka a radostí
z  úspěchu svého a druhých. Není potom potřeba posuzovat,
odsuzovat, hodnotit. Prostě vidíš sebe a svět láskou. Je to dar Boha
pro život člověka. Jen je potřeba si uvědomit důležitost právě lásky
k sobě a k ostatním.  
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Musím se obětovat pro ostatní, protože oni potom pochopí, že já
je miluji. Je to můj důkaz lásky k nim.

Na mně nezáleží, oni jsou pro mě mnohem důležitější.

Jsem sobec, když miluji sebe, proto to nikdy nesmím připustit.

Můj život jsou mé děti, má rodina, má práce, já pro sebe nejsem
důležitý. Jsem tu jenom pro ně.

Omezující postoje života
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Přijímám se takový, jaký jsem právě v tuto chvíli.

Skrze lásku k sobě vnímám svět okolo mě.

Vnímám sebe láskou upřímnou a nesobeckou.

Nehodnotím, jak vypadám, nekritizuji, prostě si uvědomuji nynější
stav a pracuji na svém sebe přijetí.

Uvědomuji si, že když já jsem šťastný a spokojený, jsou mnohem
spokojenější i všichni okolo mě.

Skrze lásku k sobě objevuji své talenty, možnosti a schopnosti. 

Jsem otevřený novým možnostem skrze pochopení, že mám
hodnotu a že vnímám sebe láskou.

Jak posílit myšlením lásku
 

 

 

 

 

 

 



Chci tě teď provést vnímáním tvého života
z  pohledu poznání a pochopení sebe a
svých možností.
 
Musím začít schopností vnímat sebe skrze
pochopení energie Boha a jeho vedení. Boží
vedení říká, že nikdo není podřadný a
nikdo není nadřazený. Vše je v  jediné
energii Boha, vše je jedním. Dokonce se
dočteš v  Bibli odvážné tvrzení: „Já jsem
tebou a ty jsi mnou.“ Toto prohlášení není
utopií a nějakou fantasmagorií. Dokonce tě
pasuje na stejnou úroveň, v jaké je samotná
Boží energie. Jak je to možné? Je to prosté.
Boží energie je spontánní rovností. Ona
prostě je. Dokonce nemá potřebu hodnotit,
v  jaké úrovni jsi ty, co dělá někdo jiný. Vše
je postaveno na uvědomění, že vše je
dokonalé. Právě v  tomto okamžiku, právě
v tomto stavu a právě v dané situaci. Původ
naší nespokojenosti je ten, že máme pocit,
že všechno co se nám děje, je zaviněním
vnějších vlivů. Za naše nepohodlí může
výchova, rodina, práce, vztahy, peníze,
zdraví. Jenomže to, co nás omezuje a
izoluje od prožívání dokonalosti je právě
iluze, že za to může něco mimo nás.
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Energie Boha z pohledu mé životní
cesty



Jsi ujišťován, že jsi rovný Boha. Mnoho lidí je přesvědčeno o tom, že
se musí před Bohem klanět. Jsou vedeni k odevzdání se Bohu skrze
pocit malosti a bezmoci. Je mnoho lidí, kteří jsou přesvědčeni o
tom, že Bůh musí rozhodnout a také rozhoduje o tom, jaký život žijí.
Jsou obětí, nejsou tvůrci. Čekají na ránu osudu, nebo na Boží
spasení.
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Energie Boha říká: 
„Ty jsi mnou a já jsem tebou.“

 Co to tedy znamená?
 
 Když máš tuto informaci, potom možná nesměle tušíš, že Boha máš
někde v  sobě. Nevíš kde, ani jak se projevuje, ale už možná jsi
schopen připustit, že by to tak mohlo být. Toto uvědomění tě však
má dovést k  pochopení, že pokud si potřebuješ kleknout před
Bohem, potom si zákonitě budeš muset kleknout sám před sebou.
Možná namítneš, že je to nějaké divné. Možná ano, jak ale chceš
pochopit rovnost Boží energie.
 
  Je velký rozdíl v  uznání Boha. Můžeš automaticky a
bezmyšlenkovitě drmolit Boží přikázání, můžeš suše opakovat
Otčenáš. Nemyslím, že to je důkaz tvé Boží podstaty a víry. Když se
ti stane něco, co je pro tebe moc těžké, jak je možné, že tvá první
slova jsou: „Bože, prosím pomoz, nevím si rady, tady jsem, PROSÍM!“
Je to proto, že tvá duše tě v daný okamžik vede zpět do tvé vlastní
podstaty a velí širší aktivaci a spuštění dalších možností.
 



Boží podstata v  tobě ví mnohem víc, než tvůj vlastní rozum. Ten je
v koncích. Není se o co opřít. Ten nejsilnější lidský článek najednou
nemá co říct. Zaplať Bůh! Probudila se v  tobě tvá intuice, tvé
vnímání žádá o otevření veškerých možností. I to je Boží zázrak. 
 
Nezáleží na tom, co způsobilo toto procitnutí. Nikdy to však není
situace příjemná. Je to vždy krizová situace. Jen ta tě donutí opustit
rozum a přijmout širší vedení své vlastní intuice. Najednou víš, že
tak, jak to fungovalo do této chvíle, už to nemůže a nebude
fungovat.
 
Místo bezduchého drmolení modlitby najednou říkáš svými slovy
prosbu, uznání Boha, prosíš o pomoc. Slibuješ nápravu svého
chování. Dáváš najevo svůj nový postoj, své nové rozhodnutí. Svou
žádostí oslovuješ veškerou energii skrze své Božství. Ty dáváš pokyn
Božské podstatě, že jsi připraven a rozhodnut být prostoupen Boží
energií vědomě.
 
Božství ve tvé vlastní podstatě ti říká, že už teď jsi dokonalý, když
připustíš, že jsi láskou. Láskou k  sobě obnovuješ pravdivý a
intuitivní vztah k sobě samému. Hodně věcí začne fungovat jinak. Ty
začneš fungovat jinak. Vnímáním svých pocitů, přijetí širších
možností, postavení sebe na první místo tvého života, to je důsledek
tvého procitnutí v lásce jako takové.
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Z  pohledu nalezení své vlastní Boží podstaty se ti tvůj život
obnovuje a dává nový a jasnější směr Krále svého království. Nejsi
obětí, jsi tvůrce. Nepotřebuješ lamentovat nad nepřízní osudu, jsi
tím osudem. Prostě znáš a víš souvislosti. Pokud je nevidíš, víš, jak si
máš říct o jejich vyjevení.
 
  Nepotřebuješ rozum, máš intuici a přímé spojení s  věděním,
moudrostí. Nepotřebuješ se biflovat, protože to, co umíš, rovnou
žiješ.
 
 Nepotřebuješ teorii, jsi praxí. Praxí života.
 
 Tak to prostě je.
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Nepotřebuješ trávit svůj čas
myšlenkami na minulost. Víš, že už
není důležitá. Nedá se změnit, slouží
jen pro tvou zkušenost a pochopení.
Víš, že nepotřebuješ svou minulost
znovu žít ve své přítomnosti.
Nepotřebuješ se vracet. Ty
nepříjemné okolnosti, které tě
rozumem chtějí vtáhnout do
minulého, už nejsou aktuální.
Nehodnotíš, dal jsi a dáváš své
energii Boha informaci, že přijímáš
řešení každé situace, která přichází.
Tvé rozhodnutí, jak má vypadat tento
den, je jasné. Všechno, co přichází,
co jsem si vytvořil na základě svých
vlastních minulých myšlenek a
přesvědčení, má své řešení a svou
cestu. Vnímáš to, co je potřeba pro
tebe, tvůj posun a tvé vyjádření
udělat.
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Tvůj den v pochopení souvislostí
života



Tvůj den začíná probuzením. Není proč lamentovat nad potřebou
vstávat. Je to tvoje rozhodnutí být v tomto modelu života. Vstáváš a tak
to prostě je. Uvědomuješ si krásu nového dne, víš, že všechno začíná
znovu. Nic není a nemůže být stejné jako dřív. Je to tak, jak to má být. 
 
Čas je tebou a ty jsi časem. Je na tobě, jak se rozhodneš. Není proč
vnímat čas nedostatkem. Víš, že tvé uvědomění času v  tobě ti dává
jistotu, že děláš vše tak, aby došlo k naplnění všeho, pro co ses rozhodl.
Prostě jsi všude včas a vše jde podle nejvyššího záměru. A tak to prostě
je. 
Tvůj pracovní záměr je činností, kterou prostě JEN děláš. Nepotřebuješ
hodnotit, jestli se ti chce, nebo ne. Víš, že tvoje činnost naplňuje to, pro
co ses rozhodl a co teď potřebuje tvou aktivitu. Nehodnotíš, jenom
děláš to, co je potřeba a víš, co má svou prioritu. Opouštíš potřebu mít
všechno pod kontrolou. Jsi Božím vedením, tvůrcem svých záměrů.
Není potřeba mít vše pečlivě naplánované. Jistě jsou věci, které máš
napsány ve svém diáři v nějakém konkrétním čase. Ty jsou jasně dané.
Všechno ostatní plyne v  lehkosti oproštěné od tvé potřeby použití
rozumu. Intuice tě jasně vede a ty o svých pocitech nemáš potřebu
pochybovat. Jejich vnímání tě jasně vede k  dalším kroků m a
rozhodnutím.
 
Přichází různé situace tvého dne. Zdánlivě nepříjemné situace umíš
řešit a vždy si uvědomuješ své schopnosti požádat podstatu Boha o
vedení a ukázání správné cesty, správného rozhodnutí. Víš s absolutní
jistotou, že všechny situace mají svůj důvod a že k  nim přicházejí
řešení.
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I když máš chvilku pocit, že řešení nevidíš, víš, že se řešení ukáže.
Nepotřebuješ se utápět v beznaději. Místo toho dáváš informaci svému
„ Království“, že jsi připraven přijmout informace a udělat další kroky
k vyřešení situace.  Máš jistotu z minulých zkušeností, že tento postup
je pro tebe přínosný a výhodný. Nepochybuješ, jednáš.
 
Všechny schůzky, setkání a komunikace máš v  sobě podpořeny pro
úspěšnou cestu tvého záměru. Vše podporuješ láskou a pravdou a víš,
že co je pro tebe v  lásce a pravdě přínosné, zůstává, to, co není
pravdou a láskou se vyjevuje a odchází z  tvého života. Je to tvá
absolutní jistota Krále svého království. Víš, že to, co máš ve svých
myšlenkách, je tvou vlastní realitou. Víš, že nejsou situace, které bys ty
sám nedal do svého života svou myšlenkou. Znáš hmotnění svých
myšlenek, přestav a emocí a tvým hlavním záměrem je ve svém životě
eliminovat nepříjemné situace a nastolit klid, harmonii a hojnost. To je
tvůj záměr. Je to hlavní osa, po které jde tvé uvědomění sebe sama.
 
Tvá rodina je láskou prostoupený organismus. Uznáváš hodnotu všech
tvých nejbližších, zároveň jsi ochoten komunikovat o postojích a
pocitech každého člena tohoto složitého seskupení. Dáváš prostor sobě
i druhým a vzájemnou podporou, důvěrou a láskou vnímáš sebe i
ostatní. Nepotřebuješ nařizovat, jen komunikuješ a pomáháš sobě i
ostatním udržovat vzájemnou lásku a lásku každého z  nich k  sobě
samým. Nenutíš ostatním svůj názor, jen o něm mluvíš pro pochopení
názorů ostatním. Hledání správné cesty a nalezení rovnováhy je bonus
pro vybudování obrovského potenciálu lásky, která je nesobecká,
laskavá a něžná. Nepotřebuješ se nadřazovat ani ponižovat.
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Chápeš postoje a chování svých rodičů. Nemusíš souhlasit, víš, proč to
tak je. Znáš důvod jejich nynějších životních situací. Vzájemný čas není
časem donucení okolnostmi. Společný čas je časem tvé radosti z toho,
že ty sám můžeš sdílet svůj čas s  jejich životem. Nejsi nucený,
uvědomuješ si, že ty sám pro své zkušenosti jsi zvolil své rodiče pro své
vlastní pochopení. Je nyní čas dospělosti a ty nyní uznáváš svou i jejich
hodnotu. Nepřistupuješ na ublížení a vynucování pozornosti. Jednáš
podle svého vlastního pochopení důvodů svého zrození.
 
Během dne máš možná pocit, že vše nejde tak, jak je tobě příjemné.
Možná cítíš určité nepohodlí. Není to tím, že bys ztratil svou schopnost
být v  Božím záměru svého života. Uvědom si, že jsi na cestě poznání
života a že je čas udělat další poznání, pochopení a to potom aktivně
dát do života. Vše se vyvíjí, roste, pracuje. Vše se obnovuje podle tvého
pochopení lásky k sobě samému.
 
Ke konci svého dne si děláš prostor a čas pro své vlastní zklidnění,
uvědomění si sebe. Není to z  důvodu tvé sobeckosti. Je to
nevyhnutelná potřeba tvého života. Ve svém zklidnění vnímáš nové
informace, nové možnosti svého dalšího dne. Možná jen tak v  tichu
doplňuješ svou energii. Je to tvůj čas a není identický s  prožitkem
někoho jiného. Je to tvá Boží jedinečnost.
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Spánek je časem tvého odpočinku. Není potřeba mít vše pod kontrolou
a není potřebné horlivě přemýšlet nad budoucností tvého života. Znáš
svůj záměr, svou činnost, máš i své plány. Není potřeba vymýšlet
strategie. Budoucnost se ti ukáže, až vstoupí do reálné přítomnosti a
teprve v  tom okamžiku je čas na tvou aktivitu a vyjádření sebe sama.
Máš své záměry a ty se dávají do života sami o sobě, není potřeba
plánovat. Víš, že důležité věřit svému záměru. Už dávno jsi přestal o
svých záměrech pochybovat, protože víš, že tím je zabíjíš a ukončuješ
jejich prosperitu. Proč sobě škodit a ničit svůj výtvor.
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.
Když pochopíš svůj život jako celek, který
vnímá své pocity a své potřeby, potom dojde
k  novým postojům tvého života. Je opravdu
potřeba přestat se hodnotit skrze očekávání
ostatních. Je nutné přestat sloužit ostatním.
Vnímání sebe jako plnohodnotnou součást Boží
energie je moc důležité. 
Pokud potřebuješ mít vše pod kontrolou, máš
pocit, že jedině ty uděláš všechno akurátně a že
se musíš úplně obětovat ostatním, potom svůj
nový život nedáš na novou cestu. Uvědom si, že
nemáš patent na záchranu světa, když zrušíš
sebe. Nepomůžeš ani světu ani sobě tím, že
sám sebe přivedeš do úplného vyčerpání.
  Jestli máš potřebu absolutní dokonalosti a jsi
jak motorová myš, která rotuje životem bez
ohledu na své tělo, pak jediná tvá jistota je ta,
že tvé tělo ti jasně ukáže, že ono je tím, kdo ti
ukáže, že nejdeš správně.
Uvědoměním si své hodnoty, zjištěním, že není
potřeba někomu dokazovat svou dokonalost, je
cesta k sobě. Je to absolutní nezbytnost. Láskou
k  sobě zjistí, že nepotřebuješ svůj život
obětovat druhým. Oni nikdy neocení tvou
snahu. Nemohou. Prostě reagují na to, že ty
sám sobě svou hodnotu nedáváš a formou
přitažlivosti tvých myšlenek ti to ukazují.
Neříkám, že se máš izolovat, nebo stranit
ostatním, rodině. Jen vysvětluji, že obětování
sebe pro kohokoliv jiného není správný směr.

JARKAMATUSKOVA.CZ |   01

Jak vytvořit realitu takového
života



.Pokud uznáš svou hodnotu, začneš vnímat sebe. Nesobeckou
potřebou jít víc do svého vnitřního vnímání získáš nadhled,
pochopení souvislostí, svou hodnotu a svobodu. Svobodu
rozhodování, tvořivé energie, motivace pro život. Přestaneš být
obětí svého života, začneš vnímat sebe očima tvůrce a tvůj život se
obnoví.
 
Život je cesta. Kráčíš po ní. Poznání sebe je tou cestou. Všechno se
mění a vyvíjí. I když se ti zdá, že se věci opakují, není tomu tak. Je to
vždy z  jiného úhlu pohledu, pochopení. Nikdy není všechno stejné,
vždy jsou nové vjemy, nová pochopení. Je to vývoj, cesta k sobě.
 
Opusť potřebu se znevažovat. Přijmi svou Božskou podstatu a dej
svému životu informaci, že jsi sám sebou a že jsi rozhodnutý jít dál
svým životem Tvůrce.
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Pro nalezení řešení
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Jak komunikovat se svou energií
Boha

Ukažte mi cestu, ukažte mi směr,
ukažte mi pro mě ty nejlepší
možnosti. Ukažte mi je tak, ať je
nemohu přehlédnout, ať jsem schopný
je vidět a uvědomit si vaše vedení!

Veďte mě ke mně samotnému!
 

 

Pro vnímání správnosti

rozhodnutí

Přiveďte mi do cesty okolnosti, které mi
objasní mé možnosti a schopnosti! Veďte
mě tak, ať jasně vnímám správnost mého
rozhodnutí a to, co není pravdou a
láskou, ať vnímám jasným pocitem
nepohodlí! To vše v  lehkosti a lásce
k sobě a ke svému tělu!
 



Pro pochopení prosperity

vztahů
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Ukažte mi v  mém pocitu skrze dobrý
pocit ty, kteří jsou v  mém životě (práci)
pro mě prosperitou a přínosem.
Stísněným pocitem vnímám ty, kteří jsou
pro mě přítěží a jsou mi zdrojem
neúspěchu a marnosti. Jakmile toto
ucítím a uvědomím si původ tohoto
omezení, má stísněnost odchází!
 

Pro rozpoznání naladění 

se na pravdu a lásku

Pocit lehkosti a dobrého pocitu, třeba i
neutrálního, je mi ukazatelem pravdy a
lásky. Cítím-li utažení, tíhu v  žaludku,
tíhu těla, tlak v  hlavě je to pro mě
ukazatel vnímání negativních energií.
V  okamžiku uvědomění tohoto stavu
žádám o informace původu tohoto
nepohodlí a také o uzdravení tohoto
pocitu Boží energií a o návrat do pravdy
a lásky.
 

Žádej razantně a odhodlaně, protože tím jasně ukazuješ svůj záměr, své
rozhodnutí. Není to znevažování Boha, je to příkaz pro ukončení nadvlády
rozumu a negativní energie. Ta musí cítit tvou rozhodnost se jí nepoddat.
Tím říkáš hlasem Tvůrce, že tvé rozhodnutí a volba je jasná, pevná
 a zásadní.
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Jsi radostí života v jeho podstatě.
 Jsi moudrostí tvých prožitků a zkušeností. 

Jsi intuicí svému životu a viděním skrze své vlastní vnímání.
 Jsi veškerou dokonalostí života jako celku.

 Nevadí, že teď nemáš takový pocit.
 Jen se opři o dokonalost Božího vedení,

 o dokonalost pravdy a lásky. 
Nic jiného není potřeba. 

Vnímání tě povede k tobě samému, k Bohu.
 

 
Čas tvého pochopení určuješ ty sám.

Vnímáním své moudrosti odkrýváš svůj potenciál.
Uznáním své jedinečnosti ukazuješ světu: TADY JSEM.

Jsi jedinečností a je čas si uvědomit, že pravda 
a láska v jedinečnosti jsi TY.

Pohlazení pro tvou duši, rada pro
tvou mysl, energie pro tvé tělo
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Teorie je jedna věc, praxe druhá.
Můžeš strávit veškerý svůj čas nasloucháním, 

jak by to mělo být.
Můžeš jít a získat zkušenosti praxí.

Teorie nikoho nepřivedla do života, praxe je životem.
 

 
Snění a plány o tvém výtvoru jsou úžasnou motivací.

Můžeš mít v hlavě nádherný obraz v barvách krásných odstínů.
Celé noci můžeš malovat obrazy ve své hlavě.

Celé dny o nich můžeš mluvit s ostatními a svěřovat se jim o
nevídané kráse obrazů.

Dokud si nestoupneš k plátnu a nevezmeš do ruky štětec a barvy, 
tvůj sen nedáš do hmotné formy svou aktivitou a tvořivostí,

budou tvé obrazy pořád jen tvým snem.



JARKAMATUSKOVA.CZ |   01

Můžeš plakat nad svou minulostí.
Můžeš naříkat nad nespravedlností osudu.

Tím však nezměníš svůj život, naopak setrváváš v daném
nepohodlí.

Poděkuj za tuto zkušenost, nadechni se, narovnej se
a dovol si jít dál a vnímat život tady a teď.

To je cesta k obnovení tvé vlastní prosperity, tvého vlastního
života.

 

Nevadí, že nevíš jak dál.
Nevadí, že vidíš jen omezené možnosti.

Ty je nevidíš, ale tvá energie je schopná uvidět nové.
Odevzdej strach a vnímej svou novou sílu a možnosti.

Neboj, dokážeš to, vždyť jsi v energii Boha.
Jen odevzdej strach a vypni rozum.

Dej přednost vnímání a intuici. Ta ví, jaké máš další možnosti.
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Minulost je již odžitá,
Budoucnost je zatím neznámá.

Nikdo neví, jaký život bude zítra, za rok, za pár minut.
Jsou to jen předpoklady a vize, nic víc, nic míň.

Otevři oči a vnímej svět tady a teď.
Zjistíš, že TEĎ je tvůj život dokonalý.

 

Láska má mnoho podob.
Pokud se opřeš o pravdu a lásku,

nikdy nemůžeš sejít z cesty.
Tato kombinace je smrtelná pro všechny formy 

negativních energií.

Tvé děti si tě vybraly pro svůj život.
Při svém výběru znaly všechny situace tvého života.

Znaly veškeré možnosti tvého života a znaly tvá rozhodnutí.
Právě proto jsi jejich součástí.

Pro jejich zkušenosti v poznávání jejich vlastního života.
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Tvé tělo nepotřebuje být nemocné.
Nemocí reaguje na veškeré formy tvého strachu.

Reaguje na potřeby dávat důraz na nemoci a strach z nich.

Pohlazení pro tvou duši, rada pro
tvou mysl, energie pro tvé tělo

Žít život v izolaci přesvědčení o dodržování systému 
je iluze jako hrom.

Není potřeba systém.
Ty jsi zdrojem, energií, jsi vedením sám sobě.

Nic venku nemůže tobě nařizovat, jak máš žít svůj život.
Jenom ty sám sobě jsi vším.

Láska k sobě není sobectvím.
Láska k sobě je nutností pro obnovení života.

Nepotřebuješ ubližovat a zabíjet pro lásku k sobě.
Nepotřebuješ ubližovat druhým.

Přestaň tedy ubližovat sobě a obnov v sobě lásku k sobě.
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O metodě JIH®

Metoda JIH® má za  sebou šest let od svého pojmenování. Vznikala
dlouho před tím. Společně s Hankou Mokrou jsme hledaly a nacházely
úlevu a  řešení přicházejících životních situací. Pojmenovávaly jsme
stavy, které jsme žily, všechny emoce a jejich dopad na tělo, mysl, duši
a celek.
Všechny objevené souvislosti jsme okamžitě vkládaly do našeho života.
Všechny objevy souvislostí byly odpovědí na  naše otázky. Napřímily
jsme veškeré své úsilí a pozornost do vnímání a cítění, opíraly jsme se
o dvě veličiny, které považujeme za jediné a spolehlivé spojení - pravdu
a lásku.
Pravdu máme každý svou, stejně jako milovat můžeme různými
způsoby. Kvůli žárlivé lásce se lidé trápí, ubližují si a  zraňují.
Chanellingem přicházely informace o nutnosti propojit pravdu a lásku,
aby vznikla kombinace, díky které rozum, ego a  myšlení ztrácí svou
nadvládu. Pravdivá láska a  láskyplná pravda je emoční síla, která je
základem v  Boží podstatě. Tedy energií, která je totožná s  energií
zrodu v té nejčsštší podobě.

Metoda JIH® je špička v osobním rozvoji, která navrací člověka
do jeho nejlepší 

formy života a učí ho s ním vědomě a jednoduše pracovat.



Postupně se všechny složitosti a  informace dostávaly do  jednodušších
forem. Vyslovené slovo, věta a  souvětí v  metodě JIH® nese obrovské
záznamy všech poznání. V každém slově a větě je obrovská síla úlevy,
protože okamžitě rozpouští nánosy těžkých energií. Síla metody JIH®
je aktivní v každém projektu, v každém kurzu, videu, textu.
 
Z veškeré složitosti vznikla naprostá jednoduchost, do  které jsme se
právě skrze obrovské složitosti dopracovaly. Předáváme vše tak, jak
jsme my samy odžily a  to, co samy žijeme. Vstoupily jsme do  Boží
podstaty, ve které je dominantní přítomný okamžik a  energie
všudypřítomného TEĎ. Reagujeme na  přítomnost, minulost je jen
informací o tom, co bylo a budoucnost je čas, který stavíme právě teď
svou přítomností. Do  tohoto velmi aktivního a  velmi jednoduchého
stavu bytí jsme se dostaly díky opuštění všech dogmat a  urputností,
všech vztahových a pracovních závislostí a potřebou žít v přítomném
okamžiku. Naše životy jsou propojeny láskou a  opravdovostí
přítomného okamžiku a vděčností za každý prožitek a zkušenost.
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Všechny aktuální kurzy a projekty najdete zde:
Kurzy a projekty
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Kurzy a projekty metody JIH®

Další ebooky najdete zde:
Ebooky

Sledujte můj blog
Blog

Sledujte můj YouTube kanál
Moje videa pro vás

https://jarkamatuskova.cz/kurzy/
https://jarkamatuskova.cz/e-book/
https://jarkamatuskova.cz/blog/
https://www.youtube.com/channel/UCMi-vMNkT_TkU1LBcmLRqzw?sub_confirmation=1
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Pokusila jsem se Vám předat své poznání z mého života, z mé cesty
k sobě. Vše, co jsem dala do e-booku já sama používám a stejně tak i
mé kolegyně. Jdeme společnou cestou a to, co pomáhá nám ať je i pro
tebe pomocníkem na cestě životem. V  každém slově, v  každé
myšlence je prostoupena uzdravující energie Boha pro
obnovení nalezení lásky, prosperity a hojnosti.

Závěr

Dodatek
Tento e-book spatřil světlo světa pro vás 21. 11. 2014. V  tento den se
udála ještě jedna zásadní událost v  životě. Moje kolegyně Hanička
Mokrá v  tento samý den v  7 hodin a 44 minut porodila svého syna
Kubíčka. Toto úžasné datum je pro nás datem radosti, lásky a souznění
s  Bohem. Nezbývá než popřát oběma našim „dětem“ lásku a hojnost
úspěchu života.


