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Úkolem je vidět realitu z druhé strany. Doma jste tady u Boha. Na Zemi jste jen v práci. Jen tam 
zažíváte různé situace, díky kterým máte prožitky a učíte se. Větší částí jste Doma a menší částí na 
Zemi. Je to propojené. Neexistuje tady nebo tam. Jsou to dvě strany jedné mince. Tady i tam je na 
jednom místě. Zem a tady je ve vzájemném vztahu. Nechtějte být závislí na tady a budete tady i na 
Zemi. Když jste plně jen na Zemi, tak jste otrokem duality a vytváříte si utrpení a karmu. 
 
Otočte si vnímání reality. Nenapojujte se ze Země Domů, ale napojujte se z Domu na Zemi. Tím 
lépe uvidíte svůj úkol. Na Zemi jste jako v práci. Jen tam cosi vykonáte a zase se vrátíte Domů. 
Nemusíte se vymlouvat, že teď jste v práci a teď Doma. Reality jsou neustále propojené. I v práci si 
můžete uvědomovat, že jste neustále napojeni na Domov. Tím vám půjde všechno snadněji. 
 
Až to budete žít a budete si tím jisti každou buňkou, pak to můžete předávat a učit ostatní.  
Často s námi mluvte a budete se cítit, že jste Doma. Často nás poslouchejte. 
Odstraňte strach a méněcennost, jste silní a Božští. Odstraňte útěk, obranu, chtění a lpění. Je to jen 
hra. Na Zemi nejste Doma.  
Každý z vás je připravený na své úrovni. Je dokonalý takový, jaký je.  
Chcete důkazy a vodítka, ale vy už to žijete. Jen se zbytečně zdržujete. Andělé a průvodci hledají 
způsoby, jak s vámi komunikovat a vy hledáte způsoby, jak je neposlouchat.  
Zdržujete se, nejdete přímo k cíli. Stěžujete si, že to jde pomalu. Ale cestou sbíráte kamínky a trháte 
kytky a děláte, že ten cíl neznáte. A přitom jej máte neustále na očích. Tak buď k němu jděte přímo, 
nebo si sbírejte kamínky, ale pak si nestěžujte. Čekáte, že tu cestu někdo půjde za vás, že vás 
přenese přímo do cíle. To musíte vy sami. 
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