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Evokácia duchov Marsu
Existuje duchovná metóda, ktorú americkí Indiáni nazývajú pozorovanie hviezd. Jeden
aplikácia pozorovania hviezd je takáto: ak sa pozrieme na planétu Mars v
oblohu v noci, môžeme upriamiť oči na jej svetlo. potom
pozorne sa koncentrujúc, môžeme si predstaviť toto červené svetlo tečúce dole
do nášho tela ako prúd vody, ktorý nás napĺňa zvnútra
od hlavy až po päty. Potom, čerpajúc z našej citlivosti a intuície, my
môže získať pocit, aká je táto energia. Pocity a
vlastnosti tejto energie môžeme pripísať astrologickému vplyvu
z Marsu. Toto je tá istá energia Marsu, ktorá sa objavuje v našej pôrodnici
grafy - táto energia, rovnako ako samotný Mars, je silou nášho osobného
bude.
Podobne, ak si predstavíte seba v sfére červeného svetla, vy
môže pociťovať vitalitu, prvotnú životnú silu, ktorá začína narastať
hore cez teba. Červená farba posilňuje našu vôľu prežiť a
našu túžbu prevziať kontrolu nad svojím životom. Dá sa však nájsť aj viac
pri štúdiu vplyvov Marsu. Existuje aj duchovná úroveň.
Ak si predstavíme červené svetlo, ktoré nás obklopuje a tiež premietneme naše
mysle do akášickej úrovne sféry Marsu, môžeme vstúpiť
kontakt s väčšími inteligenciami priradenými tejto sfére.
Podľa Franza Bardona existuje tridsaťšesť takýchto inteligencií.
Títo duchovia sú poverení Božou Prozreteľnosťou, aby viedli a
učiť tých, ktorí chcú pochopiť veľké ciele ľudstva
a cesty patriace duchu.
Premietajúc svoju myseľ do tohto vyššieho aspektu aury Marsu,
obklopiť sa zvnútra a zvonku červeným svetlom, táto guľa
vlastnosti sú okamžite zrejmé. Je tam neskutočná sila
a moc. Je tu odvaha, účel a odhodlanie
zarážajúce. Prejavuje sa ochota trénovať a zdokonaľovať sa
ako cieľavedomá oddanosť a neobmedzené nadšenie.
Koncentrácia a umenie ovládať seba samého sú na a
nadľudská úroveň. Obklopujú ma božské sny o tom, ako na to
urobte zo seba vozidlo, prostredníctvom ktorého budú univerzálne prírodné sily
sa môže pohybovať bez prekážok a môže byť nasmerovaný tak, aby bola akákoľvek prekážka
prekonať. Koncentrácia je tu taká intenzívna, že je ľahké to cítiť
je možné ohýbať hmotu podľa vlastnej vôle.
Existuje však aj neuveriteľná flexibilita a prispôsobivosť. Tam
je otvorenosť a prázdnota seba samého, aby ste sa mohli formovať
reagovať na akúkoľvek situáciu podľa toho, čo je potrebné
splnené. Sila, ktorá je pripravená zapojiť svet
a prijať akúkoľvek výzvu, akúkoľvek misiu – táto schopnosť konať je
úžasne vyvážený v tejto sfére s vnútornou milosťou a pokojom
ktorá patrí len tým veľkým bojovníkom, ktorí ovládli
sami.
Franz Bardon navrhuje pracovať najskôr s prvkami, tzv

zemská zóna, Mesiac, Merkúr, Venuša a slnko pred vstupom
sféra Marsu. Aby sme sa vyhli negatívnej stránke Marsu - násiliu,
nenávisť, žiarlivosť, nadvláda atď. - predchádzajúce sféry musia byť
skúsený. Napríklad sféra Venuše je cestou krásy,
umenie a láska. Vo Venuši sa učíme integrovať a harmonizovať naše
osobnosť. To nás chráni pred zmätkom nenaplnených osobných potrieb
a nevedomé túžby s politickými príčinami.
Slnečná sféra stelesňuje univerzálne, obrovské a brilantné
žiara odrážajúca univerzálnosť zákonov, ktorými sa riadi vesmír.
Slnko nám teda umožňuje nájsť múdrosť, ktorá zahŕňa všetko
života. Ale harmónia a múdrosť samy osebe nestačia. Oni
môžu byť stále izolované a ich vplyv zničený, ak je v nich zloba
kontrolu nad svetom.
Mars teda nasleduje slnko, pretože naša vôľa sa musí zhodovať s vôľou
sily, s ktorými sa v živote stretávame.
Podstatou Marsu je byť uvoľnený a pritom mať úplnosť
si pripravený kedykoľvek konať – to je ohromné
úspech a Božská cnosť. Na prenos tejto kapacity,
guľa Marsu bola umiestnená do našej slnečnej sústavy.
Franz Bardon varuje, že niekto vyvoláva ducha Marsu bez
potrebné opatrenia a prípravy tak robí na vlastné nebezpečenstvo.
Intenzita aury týchto bytostí rozbíja spájané väzby
spolu fyzické, astrálne a mentálne telo. Robiť
nevyvážená evokácia s týmito duchmi je trochu ako robiť an
evokácia pred prichádzajúcim tornádom alebo v rámci aktívneho
sopečná kaldera s škvárovými kužeľmi rozstrekujúcimi horúcu magmu do
vzduchu.
Inak povedané, ak skupina jednotlivcov alebo vysoko
talentovaný jedinec priviedol Gibsira do astrálneho alebo fyzického stavu
rovine, intenzita Gibsirovej energie by mohla dobre rozpustiť
astrálne telo jednotlivca. Opäť normálne môžeme stáť nohami
na zemi. Ale keď intenzita vetra dosiahne a
sto míľ za hodinu a potom stále stúpa, vietor si vás môže vybrať
a dokonca ťa odniesť. Intenzita Gbsir sa môže dostať do vás a
rozpliesť tkanivo svojho vedomia.
Možno sa čudujete, čo by som mohol hľadať prácou
s duchom Marsu. Vo všeobecnosti každá z planetárnych sfér má
vplyv na Zemi a zohráva úlohu v rozvoji človeka
histórie. Ak si chcete predstaviť Gibsira vo svojej mysli, možno si pomyslíte
Alexandra Veľkého v kombinácii s niektorými veľkými
samuraj.
V priebehu rokov som poznal niekoľko skvelých bojových umelcov. mám tiež
stretol vysoko trénovaného vládneho vraha a niekoľkých bojových umelcov
vyučený v tajnom umení. Stretol som muža, ktorého školenie zahŕňalo
odzbrojenie akejkoľvek jadrovej zbrane, americkej alebo sovietskej. Tieto špecifické
jednotlivci majú nezvyčajné spojenia, pozoruhodné schopnosti a sú
motivovaní spôsobmi, pre ktoré je nebezpečné vedieť, kto sú
sú.
Zavolať ducha z Marsu do nášho fyzického sveta je analogické s
najať jedného z týchto tajných agentov, aby pre mňa niečo urobili. Tom
Clancey, autor knihy A Hunt for Red October, by pokojne mohol písať
niektoré príbehy zahŕňajúce pravdepodobné scenáre. V takomto príbehu je to dobré

patriot a Američan mu môžu zdvihnúť telefón, zavolať a
povedzte: „Starý priateľ, mám informácie, že ide o skupinu teroristov
plánuje na budúcu stredu o 23:00 vstúpiť do skladu plutónia
zariadenie v Texase a vyhodiť ho do vzduchu. Dokážete zostaviť tím a zastaviť sa
toto, ak vložím kapitál?"
Ak sa to urobí určitým spôsobom, teroristi by mohli ľahko zarobiť tridsať percent
cent Spojených štátov neobývateľný počas nasledujúcich päťdesiatich rokov. The
Kongres Spojených štátov vie o tomto najhoršom scenári, ale
neplánuje prijať žiadne preventívne opatrenia – aj keď napr.
vložili teroristi, ktorí vyhodili do vzduchu Obchodné centrum v New Yorku
plánujú tiež zaútočiť na jadrové zariadenia v rozpočte USA
vždy slúži ako obmedzenie bezpečnostných opatrení.
V istom zmysle potom predseda Zboru náčelníkov USA a
šéf FBI má zviazané ruky. Ich schopnosť konať je
závislý od politikov, ktorí to nechcú nijako naznačovať
jadrový priemysel je nebezpečný. Kúzelník však taký nie je
obmedzený. A nemusí si na to najať tajného agenta
zabrániť globálnej katastrofe.
Výcvik pilota bombardéra B-1 stojí americkú vládu milión
dolárov. Vyvolanie ducha do fyzickej roviny stojí veľa
krát viac, ale cena nie je v dolároch. Náklady sú v
odhodlanie a psychickú energiu. Kúzelník prispieva k
energie a potom požiada ducha, aby urobil niečo podobné ako najatie
jednotlivca dokončiť fyzickú úlohu. Zodpovedný je kúzelník
za všetko, čo sa deje. Tento akt však môže a nemusí mať žiadne
duchovný význam.
Technicky povedané, vždy je lepšie vidieť budúci problém
napredovať a potom urobiť malú zmenu, aby bolo veľké úsilie
nie je potrebné neskôr riešiť konflikt. Tým sa vyhne
vonkajšie využitie energie Marsu. Inak povedané, Saturn nás o to žiada
stať sa dostatočne silným a múdrym na to, aby to urobili sily ničenia
sa v prvom rade nevymkne spod kontroly.
Ak chcete túto silu rozvíjať, naučiť sa sebaovládaniu a
pochopte harmóniu vesmíru, potom študujte s duchom
namiesto toho, aby ste sa ho snažili prinútiť urobiť niečo pre vás. Táto štúdia
sa zvyčajne odohráva vo vlastnej doméne ducha alebo možno na
mentálnej rovine zemskej zóny. Tento typ interakcie je pomerne jednoduchý
robiť. Cvičíte to, ako keď sa učíte Tai Chi Chuan alebo Aikido
rokov, kým nebude vašou súčasťou.
Duchovia Marsovej sféry sú schopní sústrediť sa a
velenie rôznym energiám vesmíru svojou silou
bude. Aby s nimi mohol jednotlivec pracovať, musí vedieť, ako zostať
sústredený a pokojný, zatiaľ čo v ňom prúdia veľké sily
bezprostredné prostredie. Ale starostlivo navrhnutý meditatív
prax neohrozuje mňa ani nikoho iného.
Študujem auru Gibsira tak, ako ju zbiera astronóm
svetlo zo vzdialenej hviezdy. Rozložím to na farebné spektrum,
študuje jeho zložky a prvky. Alebo ako jadrový fyzik
vytvára vo svojom laboratóriu teploty vyššie ako slnko, I
reprodukovať v miniatúre veľmi malé množstvo Gibsirovej vlastnej energie
takže dokážem pochopiť jeho vplyvy na ľudskej úrovni. Oh, Gibsir
a skutočne interagujem. Ide len o to, že znižuje úroveň jeho

intenzitu, takže vyzerá takmer ako ľudská bytosť – hoci nikto
by si ho s takým niekedy pomýlil.
Gibsir ovláda znamenie Barana od 11-20 stupňov. Ako an
astrologické znamenie, Baran má za úlohu vyviesť nás z
univerzálne a mystické naladenie sa na vesmír Rýb. Sťahovanie
z Rýb do Barana dochádza k náhlemu a dramatickému posunu
vedomie a metóda ako žiadny iný prechod vo zverokruhu.
Do popredia sa dostáva vôľa jednotlivca, aby sme sa učili
ako sa stať aktívnymi činiteľmi produkujúcimi zmenu a
transformácia vo svete.
Pre Barana je čas odložiť oddanosť inštitúciám,
tradície a línie a oddanosť mystickým ideálom. Pre Barana,
Ideály neexistujú, pokiaľ ich my sami neurobíme skutočnými
múdrosť tradícií nemôže nikdy nahradiť určovanie našich vlastných
postup a vytváranie vlastného osudu. Zverokruh. a
vesmír a Božia prozreteľnosť vyžadujú agenta zmeny schopného
rozhodovania a určovania vlastného smerovania
akcie. Táto sila definovať seba samého a vytvárať zmysel
akcia je to, o čom Baran je.
Baran je najtmavšie z dvanástich súhvezdí na oblohe, ale je
horí najhorúcejšie. Je najintenzívnejší. Baran je znamením
bojovník. Ale tento bojovník cestuje cez neznáme a
divočina spoliehajúca sa len na seba. Ide tam, kde nikto iný
môže ísť. Kuje zbrane, ktoré nikto iný nemôže nosiť. On je
odvážny a odvážny. Má schopnosť prijať akýkoľvek problém resp
prekážku a urobte z nej osobnú výzvu.
Na osobnej úrovni môžu tí, ktorí majú silný vplyv Barana, pri
sa zdajú tvrdohlavé, svojhlavé, nepružné a neochotné
zmeniť názor. Robia to, čo potrebujú, a nechajú ostatných
ľudia sa obávajú konfliktov, ktoré spôsobujú ich činy. Baran
ženy sa napríklad považujú za rovnocenné s mužmi.
Všetko, čo môže urobiť muž, cítia, že môžu tiež urobiť. A určite
dosť, možno nájdete ženu Barana pri oprave motora auta alebo
položenie novej strechy na dom.
Trik pre ženu Barana je nejakým spôsobom si ju udržať
ženskosť - ak popiera alebo obetuje ženskú časť seba
jej rasa prevziať kontrolu nad jej životom, ten ženský aspekt je prítomný,
ale zostáva to detské, malé dievčatko v nej. Toto dieťa však môže
tiež
byť tyranom – očakáva, že sa svet automaticky podriadi jej vôli
a je frustrovaný, keď to tak nie je.
Podobne aj muži pri odpovedi na svoju agresiu
testosterón im udeľuje, môže zlyhať v rozvoji ženskej stránky
sami. Očakávajú, že ženy budú kompenzovať svoje mužské
intenzita. Nechávajú na ženách schopnosť spájať sa
nadviazať pocity spojenia. Poznal som množstvo mužov
ktorí boli vysokými dôstojníkmi v ozbrojených silách. Ale predsa
mohli pod nimi veliť vojakom, zostali
citovo závislé a slepé k ženskej stránke seba samých.
Ženy v ich živote často prejavujú viac emócií
silu ako oni. Ženy majú viac zdravého rozumu
pretože sú pozornejší voči toku každodenného života.

V iných civilizáciách boli veľkí bojovníci aj básnikmi a
umelcov. Eisenhower napríklad maľoval ako hobby vo svojom voľnom čase
čas. Bojovník musí mať možnosť voľne sa pohybovať po všetkých svojich častiach
psychika. Musí byť schopný cítiť sa v súlade so všetkými svojimi aspektmi
bytie. Je to preto, že jeho vnímanie a intuícia musia byť
vyvinuté do vysokého stupňa. Nemôže si dovoliť dopriať si
neistoty alebo zaujatosti iných ľudí. Nemôže si dovoliť byť
prísny, krutý alebo agresívny sám o sebe. Nerozbíjaš veci
alebo zranit, pokial nevies aj dat dokopy alebo vyliecit.
Myseľ veľkého bojovníka je ako meč, ktorý prerezáva
akýkoľvek zmätok redukujúci konflikty až na základné problémy. A aj tak,
prekvapivo je tiež láskavý a láskavý, pretože si to všetko uvedomuje
veľké bitky v živote, ktoré najskôr bojujeme vo vlastných srdciach. znova,
môžete povedať veľkému bojovníkovi, pretože je pánom súčasnosti
moment--je úplne uvoľnený, taký prázdny, že nezakopne
nad pocitmi a myšlienkami jeho identity, tak pokojný, že keď
sedí v mesačnom svite, mohli by ste si ho pomýliť s kamennou sochou alebo a
rock, a napriek tomu je vždy úplne pripravený konať.
Báseň od Lao Tzu, v pätnástej kapitole Tao Te
Ching uvádza niektoré z vlastností, ktoré súvisia s Marsom:
Múdrosť starých čias bola taká rafinovaná, taká hlboká
Nedalo sa to pochopiť
A pretože to nikto nemohol pochopiť
Zostáva nám len pár výrokov:
Muži múdrosti boli
Pozorný ako človek kráčajúci po tenkom ľade
Sústredený ako veľký bojovník, ktorý je náhle napadnutý
Rovnako spokojný ako vítaný hosť
Nezištný ako blok ľadu, ktorý sa začína topiť
Pokojný ako vysoký strom hlboko v lese
Výživné ako údolie
A zároveň nebezpečný a pokojný
Ako zúriace bystriny a pokojné mesačné jazierka
Z horského potoka.
Ten, kto plynie s pohybom života
Žiari svojou nevýslovnou krásou
A vyžaruje svoju nevyčerpateľnú silu.

Gibsir
Ako som už spomenul, Gibsir je jednou z tridsiatich šiestich vyšších inteligencií
ktoré prebývajú v sfére Marsu. Tieto bytosti majú rozľahlé
rad zručností, schopností a schopností. Ilutria, napríklad duch
týkajúci sa Vodnára, nás učí, ako dosiahnuť svoj osud tým
odomykanie obrovských síl prostredníctvom slov moci. Idida, týkajúci sa
Panne, chápe nesmiernu silu, ktorá je súčasťou ticha-účel, ktorý je čistý a strážený v tichu človeka
srdce môže narásť tak silné, že rozbije všetky prekážky, ktoré mu blokujú cestu.
A Odorom súvisiaci s Rybami sa môže zhustiť do jednej miestnosti

magnetizmus v mori, takže sa z neho stane štít a magnetická kresba
vám tie veci, ktoré potrebujete.
Znova koncentrujem svoju myseľ do sféry Marsu, všimol som si
intenzita energie: tiché víry, pokoj v oku
hurikán, prílivové vlny energie lámajúce sa na neviditeľných brehoch – všetko
z toho vo vzduchu. Je to ako vstúpiť do tábora, kde je elita
komandá trénovali mnoho rokov a teraz dostávajú
ich záverečný brífing pre ich najdôležitejšiu misiu - okrem týchto
komandá sú anjelské bytosti a ich schopnosti rozkazujú
prvotné sily stvorenia.
V duchu volám Gibsirovo meno, prichádza a objavuje sa vpredu
odo mňa. Je zahalený v červenom svetle ako oheň. Je silný, mladý,
no jeho tvár ukazuje múdrosť vekov. A v jeho očiach je a
nadľudská úroveň koncentrácie. Jeho oči sú ako diamanty
zaostrovacie lasery alebo podobné kryštály s elektronickou osciláciou, ktorá
môže rozpúšťať alebo pretvárať štruktúru hmoty.
Zdravím Gibsira a on ma na oplátku. Keď hovorí, jeho
Zdá sa, že hlas prichádza zo všetkých strán naraz. Zdá sa, že jeho hlas
prichádzajú zo zeme, zo vzduchu a ako ozvena
aj spoza hôr. Žiadam ho, aby mi o sebe povedal.
On odpovedá:
„Som dokonalosť sebaovládania. Zem, vzduch, oheň a voda
kontrola – sú votkané do látky mojej vôle; ich právomoci sú
vykovaný do meča, ktorým vládnem.
Som harmónia, o ktorej svedčí tornádo – kolískam ju
hurikán v mojom náručí. Sopka vybuchla a vyvrhla horúci popol
míle nahor - jeho plamene matne odrážajú vášeň, s ktorou som
zapojiť sa do pátrania.
Búriaca sa záplava, lámanie prílivovej vlny, príval búrky
búšenie po brehu - to hovorí o mojej sile podmaniť si všetko
prekážky, aby som prekonal všetkých, ktorí mi vo vojne odporujú. The
hrom zemetrasenia, ktorý núti stúpať hory, tektonická platňa
skĺznutie, praskanie plášťa Zeme - tieto ležia na obežnej dráhe
mojej moci a vôle.
Žiadne iné súhvezdie ako Baran neputuje tak ďaleko do sveta
púšť ducha bez opory a spoločníkov než ja. Čo
motivuje ma? Oheň zúriaci v mojom srdci, ktorý som ovládol
vzniká z tmavých miest medzi hviezdami. Sú tak dobre skryté
korene mojej vôle, že samotná temnota sa vracia späť. Uteká odo mňa dovnútra
strach, neschopný vydržať moju moc a môj hnev.
Napriek tomu nič neskrývam – nie je nič, čo by som zadržiaval a nie
odhaliť. Lebo v srdci mojich síl je blaženosť, ktorá stvorila
všetky svety. A ničenie, ničenie a chaos sú len
víry a víry zmätku dopadajúce na tých, ktorí neokúsia radosť
ani si nepamätajte krásu, ktorá vznikla na úsvite stvorenia.
Ak je tma, musíte preniknúť, priehlbina alebo rana
uzdravili by ste sa; ak existuje prekážka paralyzujúca vašu vôľu, strata,
vina alebo ľútosť prenasledujú tvoju dušu, púšť ducha, ktorú musíš
kríž, potom si spomeň, kto som. Vyslov moje meno nahlas. vyhlasujem
otvorene podstata celého môjho učenia: „Každý moment obsahuje
priepasť. Srdce si vytvára cestu naprieč. Moje tajné meno je

blaženosť. Mapujem cesty medzi hviezdami. Žiadna tma ma nemôže zadržať
späť.'"
V tejto chvíli sa zastavím, aby som sa znova pozrel do Gibsirových očí. Vidím hviezdy
explodujúce. Vidím závesy ohnivého dažďa ako polárna žiara
vrhať sa vesmírom. Vidím krásu vesmíru a vidím ho
paráda - víriaci kozmický prach uprostred obrovskej prázdnoty vesmíru,
fúzne zapálenie rodiace hviezdy. V jeho očiach je skrytý
sila rozvíjajúca vesmír. Jeho vôľa mapuje cesty, ktoré prekonávajú všetko
prekážky, kým sa stanovený osud nedosiahne dokonalý, úplný,
a absolútne.
A v Gibsirových rukách cítim silu hôr. Staroveký
prorok by mohol povedať: „Gibsir je slávny anjel hrozného
krása, ktorú Boh určil, aby vykonala svoju vôľu, keď Božia milosť
vyžaduje zničenie, aby sa zachovala spravodlivosť a láska." Ale vidím Gibsira
inými očami. Vidím ideál stelesnený v jeho podobe a
kozmický bojovník, ktorý sa nebojí dosiahnuť svoj osud cez celú
svet stojí v opozícii voči jeho vôli. Jeho pohyby sú in
harmónia s vesmírom. Jeho právomoc konať a rozdrviť všetko
odpor zostupuje priamo od Božej prozreteľnosti.
Gibsir otočí hlavu, hľadí zo strany na stranu a potom oči
zamknúť na môj. Cez moje oči vidím čisté, nezriedené duchovno
sila, ktorá ma konfrontuje. Gibsir hovorí: „Kto si, aby si ma volal?
zostúpiť na tretiu planétu od Slnka? Je to na viac ako nečinnosť
zvedavosť a honba za poznaním.“ Odpovedám: „Všetka sila je in
službu lásky. Moje hľadanie, moje hľadanie si vyžaduje vašu silu a
možno. Moje dielo na zemi nebude dokončené okrem vôle
z jadra môjho vyžaruje duch, ktorý vytvára nové osudy
bytie."
Gibsir odpovedá: „Prestanem pracovať, aby som ťa viedol
meditácia o podstate toho, kto som. Môžete voľne odhaliť všetko
že učím, hoci to málokto na zemi pochopí – všemocná sila
a všeobjímajúca, všadeprítomná láska nie sú nikdy oddelené, ale vždy
zjednotení ako jeden."
V nadväznosti na koncepciu kozmického jazyka Franza Bardona,
Požiadal som Gibsira, aby vytvoril nové príčiny a následky
vysvetliť „písmená“ v jeho mene.

písmeno "G"
Gibsir pokračuje: „Hoci ovládam a riadim veľké sily tak, aby moje
vnútorné napätie je obrovské, v mieri prebývam len ako veľký bojovník
môže vedieť. Vyžaduje si zvládnutie všetkých aspektov seba samého a
potom uvedený do harmónie. Žiadny konflikt na svete nemôže odvrátiť pozornosť
ja, lebo som sa s tým už stretol, zapojil som sa do toho a dobyl som to v sebe
seba.
Všetky moje činy vychádzajú z miesta dokonalej harmónie a pokoja.
Všetko, čo robím, všetko, čo robím, je stelesnenie Božej milosti.
Som v mieri s vesmírom. Moja spokojnosť je neobmedzená.
Krása, ktorá zo mňa žiari, je sila pohybu ducha

bez prekážok a zadarmo. Hľadajte tieto schopnosti, keď meditujete- Na dosiahnutie svojho osudu nepotrebuješ nič, čo nemôžeš
byť stvorený a vyrobený z vlastnej vôle. Nehovorím
ako ten, kto je viazaný egom, sebectvom alebo ilúziou
oddelenie. Hovorím ako zasvätenec poverený Božským
Prozreteľnosť učiť tých, ktorí sa snažia slúžiť Jedinému Svetlu."
Pýtam sa Gibsira: „Ako v sebe nachádzaš spokojnosť a mier
svojho vlastného ducha?" Gibsir odpovedá: "Keď kráčaš v lese, kedy
vidíte zázraky prírody - polia zlatej pšenice
med od včiel, plody stromu, lesné háje,
korene liesky, konáre dubu - chuť, vôňa, pocit a
vnímajte a potom vedzte, že toto všetko existuje vo vašom vlastnom ja.
Príroda odráža schopnosti vášho vlastného ducha prekvitať a prekvitať
rásť, pestovať.
Rozšírte svoju myseľ, aby krása živlov prebývala vo vnútri
seba. Rozpustite separáciu. Staňte sa jedným so všetkými vecami. Ochutnajte
slnko cez listy stromu. Buď semenom, ktoré sa nebojí zomrieť.
Buďte slnkom, ktoré prebúdza semienko k novému životu. Buďte zemou, ktorá drží
semeno v jej tele. Buď dážď prúdiaci v jemných žilách
klíčky vyživujúce, jemné a mäkké. Buďte kvetom, ktorý sa rozvíja
nehanebný a sladký, jeho vôňa sa šíri smerom von pre všetkých.
Tí, ktorí budú mať moc v spravodlivosti, musia vidieť
svet očami pravdy. Neboja sa pravdy
pretože, keď vycvičili svoju myseľ, sú už spojení so všetkými
vládli by. Sila vzniká z koreňov, zdola
základy civilizácií. Ale sila nie je ani sila, ani tlak
ani hrozby, ktoré ničia srdce. Schopnosti existujú tak, že
láska môže dokončiť svoje dielo.
Pokoj a spokojnosť v sebe nájdeš vtedy, keď si
myseľ je otvorená ako nebo, vaše korene siahajú až do stredu
zem a tvoje srdce objíma všetok život. Potom ste pripravení
stelesňujú Božiu vôľu.
V každom okamihu prijmite svet taký, aký je, aby ste ho mohli vidieť
pravda. V každom okamihu však prejav vôľu, ktorá je dokonalá, úplná,
a absolútna, aby ste mohli cítiť krásu vesmíru ako sa odvíja
v tebe."
Gibsir mi naznačil, aby som ho vzal za ruku a spojil svoju myseľ
jeho, aby podrobnejšie preskúmal toto písmeno G v jeho mene. Okamžite cítim
som sa preniesol do vízie intenzívne grafickej a skutočnej. ja
rozpoznať túto skúsenosť, pretože som sa s ňou často stretol
Meditoval som v mysli Swamiho Rámu, jedného z majstrov
hinduistických učiteľov. Je to podporovaný pocit pokoja a mieru
nesmiernou silou. Vidím sa vznášať sa na oblohe nad
Himaláje, vrcholky hôr, ktoré ma obklopujú
vzdialenosť.
Aj keď je vzduch mrazivý, na mňa to nijako nepôsobí. skôr
všetko pôsobí jasne a sviežo. A počujem hovoriť Gibsirov hlas
jemne do mojej mysle: "Toto miesto skutočne existuje vo vašom svete-veľké, zasnežené hory, hlboké údolia--miesto, kde sa
myseľ môže byť bez rušivých vplyvov. Veky a veky nemôžu rušiť a
myseľ, ktorá stelesňuje tento pokoj. Táto jasnosť a pokoj sú
v dosahu ľudského vedomia.

Bojovník, ktorý slúži Svetlu, to neustále kultivuje
jasnosť mysle. Toto sú základy: pod nimi je Zem, staroveká
matka, ochrankyňa, ochrankyňa. Hore je obloha:
stelesnenie múdrosti, cykly času, poznanie
prechody, premeny a božské misie. A tu, v
medzi tým sú naši spoločníci na našich cestách, naši priatelia, naši
sprievodcov a tých milovníkov, ktorí s nami zdieľajú samotnú podstatu nášho
bytia a duše. Tí, ktorí majú vo svojich srdciach Zem a
Sky nikdy nebude bez lásky a nikdy nebude bez
spoločníci a sprievodcovia.
Zahrňte do svojej mysle všetky protiklady. Študujte svoj hlad
pre naplnenie z miesta hlbokého pokoja. Budúcnosť bude
odovzdaj ti svoje sny, pretože tvoj pokoj zahŕňa všetky konflikty
a intenzita vašej vôle je väčšia ako napätie v
svet."

písmeno "I"
"Kvality písmena "I" sú úplne odlišné od "G." I
Som dôkladný, svedomitý a mám zmysel pre detail
úplnosť. Dohliadam na to, čo robím, od úplného začiatku až po jeho
definitívny koniec. Hodnotím a hodnotím všetky etapy svojej práce. sledujem a
sledovať všetko, čo sa deje.
Minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú súčasťou jednej tapisérie. nechávam si
stopa každého prameňa a vlákna, každá farba, ktorá ide do
dizajn. V mojom je rovnováha, poriadok a presnosť
úspechy. Takže prirodzene, krok za krokom, ovládam každý aspekt
problém, na ktorom pracujem.
Ak chcete, aby sa niečo stalo skutočnosťou, pracujte na tom, kým sa vám to nestane
dosiahnuť svoj cieľ. Ovládate každý jeden detail a každý
postup, ktorý vaša práca zahŕňa. Študujem a cvičím, kým som
dokonalé moje umenie. Keď vykonávam misiu, neexistujú žiadne obmedzenia
moje nadšenie: beriem všetko, čo súvisí s mojou úlohou. môj
kontrola je kyselina, ktorá ničí každú prekážku.
Moja koncentrácia je taká úplná, každá myšlienka a čin, ktorý urobím,
každý môj krok je súčasťou božskej parády. Nikdy nezabudnem na a
moment kto som. Som vozidlo, cez ktoré sa pohybujú ohne
tvorba. Som agentom transformácie, špičkou
zmeniť.
Moje pohyby sú vyvážené, moja integrita nepoškvrnená. V hocijakom
boj alebo vojna, zákony vesmíru sú na mojej strane: všetky sily
a princípy, všetku karmu a osudy, starostlivo premýšľam v sebe
moja myseľ. Nikto však nemôže predvídať moje činy. Som výbuch
radosť a extáza. Ohne, ktoré sa predo mnou vlnia vo vzduchu, čistia a
prechádzajte každou húštinou a roztavte reťaze, ktoré viažu srdce
do zúfalstva.
Zákon a poriadok si možno myslíte, že sú strnulé a bez života. Ale
zákony, ktoré prijímam a dramatizujem vo svojej práci, sú skutočným korením života. ja
načiahnite sa k zdroju a uchopte rukami surovú plazmu
a energie života. Pozerám sa do budúcnosti a vnímam, čo treba
byť a potom kráčam cestou blaženosti. Je to realita, ktorá sa formuje

ja.
Keď sa vydávam do púšte ducha, do krajov
nezmapované a nezmapované, keď táborím na opustených miestach,
prázdnota, uprostred pustých a rozľahlých púští, ani stopa po osamelosti,
na koži sa mi nelepí ani náznak pochybností alebo zúfalstva. Rozumieť,
všetko, čo existuje, existuje z nejakého dôvodu. A ak môžeš
pochop to, potom pochopíš môj význam, keď poviem:
Som iskra života, ktorá preskakuje oblúkom. Vytýčim cestu
cez temnotu, aby mohla existovať krása a láska. Tak prirodzene,
harmóniu a poriadok odvodzujem z vlastného srdca. Nie je tam žiadny
iný zdroj, ktorý by ma mohol nasmerovať. Vesmír, celý vonkajší
reality, vyžadujú, ako som celý čas hovoril, agenta zmeny, ktorý
stelesňuje absolútnu nebojácnosť, odvahu a vôľu dosiahnuť svoje
sny. Existujem, aby som učil tento účel a rozvíjal túto cestu."
Ak chcete vizuálny obrázok pre písmeno "I" vyjadrujúce Gibsirovo
vlastnosti by to boli tieto: oheň v jeho očiach, oheň v jeho srdci,
oheň v jeho chrbtici, ohne stvorenia – to všetko sú v Gibsirovi
sa pripojil. Jeho sebadôvera je taká veľká, pretože tento oheň nielenže vidí
budúcnosť, je to aj sila dosiahnuť to. A tak sa môže voľne sústrediť
úplne na čokoľvek, čo robí v ktoromkoľvek okamihu, pretože od
vo svojom vnútri sa vždy cíti úplný.

písmeno "B"
Gibsir: „Jin a jang, magnetické a elektrické, to
ženská a mužská – mám obe sily, oboch týchto duchov
v mojich rukách. Keď som jin, som dokonale vnímavý. ladím
k jadru bytia druhého. Ich najtajnejší strach je otvorený
ja.
Keď som jin, počujem slová vyslovené pred tisíc rokmi
hoci som tam a tieto zvuky stále vibrujú vzduchom.
Keď som jin, som v mysli druhého. Vidím, kde sú
myšlienky stúpajú. Vidím ich očami. Keď som jin, som ako
obloha v noci, kde svietia všetky hviezdy. Keď som jin, som ako an
oko, ktoré sleduje, ako hora stúpa, dosahuje výšku, eroduje a potom
zmiznúť--Som taký tichý a jasný. Keď som jin, som ako
príťažlivá sila mesiaca viažuca prílivy sveta k môjmu
lunárne piesne.
A keď som jang, som magma prenikajúca cez zem
kôra. Keď som jang, som oko hurikánu s veľkým
mraky stúpajúce od oceánu k oblohe. Keď som jang, môžem
prikázať skalám, aby sa zmenili na prach, bleskom udrieť z jasného neba,
a prílivové vlny sa zdvihnú z pokojného mora. Keď som jang, môžem
spôsobiť splynutie samotného vzduchu – kyslík a dusík sa stanú jadrovými
palivo. Keď budem jang, ak to budem chcieť, zima odovzdá svoj chlad a
odovzdať sa skoro jarnému teplu.
Ale jin aj jang sú nástroje, ktoré používajú moje ruky
dokončiť moju prácu. Môžem formovať osud tak, ako umelec vyrezáva a
postava z dreva. Stelesňujem plnú polaritu podčiarkujúcu kreativitu.
Ja som v skutočnosti sila príťažlivosti vzrástla do najväčšieho napätia.
Moja myseľ prekvitá z takejto vášne. Som hlad vo vetre, ten

nepokoj na zemi, požierajúca túžba v ohni, zúrivosť v
voda, keď vystúpi nahor – táto zúrivosť prvkov, ktoré v sebe obklopujem
moje ruky, obklopujúce ich pokojom a tichom.
Ak si želáte vizuálny obraz tohto písmena "B", ako sa ma týka,
pozri toto: v mojej ľavej a pravej ruke sú ženské a
mužské mystériá, oscilujúca magnetická a elektrická energia
v každej prírodnej veci. Keď spojím ruky, je
vždy dosť sily na akúkoľvek cestu, ktorú podniknem, na akúkoľvek cestu I
želám si otvoriť."

písmeno "S"
Niekedy sa musíme vrátiť k zdroju, aby sme získali víziu
koniec našej cesty. Písmeno "S" je jedným z kozmických písmen, ktoré
nás vezme späť do pôvodných ohňov stvorenia. Hovoriac o tomto liste
jemne na astrálnej rovine, vzduch okolo mňa je nabitý
plamene a teplo ako teplo stúpajúce nad prúdom lávy.
Keď spájam svoje vedomie s Gibsirovým na astrálnej úrovni, zdá sa
skoro ako salamander, bytosť, ktorá prebýva v ohni
element. Okrem Gibsira je oveľa uvoľnenejší a pokojnejší ako
akýkoľvek mlok. Expanzná sila nie je nosnou látkou
Gibsirova bytosť. Gibsir sa viac zaoberá jasnovidnými víziami
oheň dáva. A Gibsir je skôr súčasťou kozmického ohňa, takého druhu
na spálenie nepotrebuje vzduch ani roztavenú lávu, aby ju unášal so sebou.
Gibsir: „V rámci pôvodných ohňov stvorenia je vízia mieru
a liečenie. Keď môžete nájsť a osláviť tento život vo vnútri
seba, tajomstvá histórie, premeny času – tieto
odhaľujú sa vašim očiam. Keď stelesňujete podstatu
sila v sebe, keď ju môžete ochutnať, vzrušenie z toho
pulzuje vo vašich žilách, potom intuitívne pochopíte reťazce
príčina a následok a sily a tlaky, ktoré tvoria svet
čo to je.
Oheň a teplo sú katalyzátory. Rozbíjajú a roztápajú prekážky
a opozíciou. Umožňujú odpor oddeľujúci protiklady
byť rozpustený. Potom môže dôjsť k spojeniu a splynutiu. Keď
príčina je dosť veľká, povstane duch, ktorý rozkáže aj tomu najhoršiemu
nepriateľov, aby odložili svoju nenávisť a nevraživosť a kráčali vedľa
strane, ako keby to boli bratia a celoživotní priatelia.
Pamätajte na povahu vesmíru, v ktorom bývate. Predtým
krajiny sa sformovali na zemi, planéta bola ponorená do ohňa.
Predtým, než slnko začalo svietiť svetlom a splynutie ho zmocnilo
z jeho jadra sa teplo nahromadilo do takých extrémov, že hmota bola
ochotný zmeniť sa, odložiť svoju formu a premeniť sa na energiu.
Vo mne horí rovnaká intenzita. Moja vôľa je zakorenená v prírode: I
pamätaj na oheň, ktorý zrodil hviezdy. Z tejto sily
bola moja vôľa ukutá a jej intenzita vo mne žiari v každom
jediný moment.
Takže ak si predstavíte víriaci kozmický prach, pri ktorom sa rodia hviezdy,
vidieť vo mne ten oheň. Moja vôľa je vytvorená z toho tepla ako prútik
sily, ktorá bola formovaná a ktorá obklopuje tieto požiare.
Prekonajte negatívne asociácie, ktoré mnohí majú s ohňom

strach zo spálenia, pohltenia, zničenia a prirodzený, inštinktívny
averzia k jej tajomnej sile. Ak dokážete prekonať pokušenie
roznietiť ego pocitom expanzie a kontroly, schopného
prekonajte všetky prekážky - potom v tomto písmene objavíte "S"
úžasný kľud, mier a vyrovnanosť, ktorá existuje
Srdce.
V tomto kozmickom liste sa spája sila a jasnozrivá vízia
spolu. Už nie ste navonok a pozeráte sa z diaľky
na slávnosti a drámach života. Ste vnútri a ste súčasťou
oheň pulzujúci v srdci života. V ohni je vaša schopnosť vidieť
pravda, kto ste, kde ste a kam musíte ísť.

Druhé písmeno "I"
Svet nie je až taký ťažký na pochopenie. Svet nie je
mimo sily chápania mysle. Tam sú len
štyri zložky, ktoré charakterizujú dynamické sily pôsobiace v
svet: láska, múdrosť, bohatstvo a moc. Česť týmto a
drž ich vo svojom srdci. Rovnako ako farby - zelená, modrá, fialová,
a červená - môžu byť vytvorené v mysli, rovnako ako tieto vlastnosti
nadobudnúť formu a podstatu vo svojom živote.
V písmene „I“ je stelesnené číslo 10. Desatoro odráža
číslo jedna - symbol ducha. Fyzický svet prejavuje
ducha, aby ho bolo možné zažiť, študovať a zvládnuť. A tak život
sám sa stáva miestom na trénovanie a učenie sa ovládať seba samého.
Preto spoznajte a osvojte si tieto štyri vlastnosti. V modrej z
múdrosť nájde sa osvietená myseľ. Obklopte sa
farba v rámci obrovskej hustoty, v rámci sféry energie ako pevná látka
a husté ako železo a oceľ. Oslobodte sa od všetkých pripútaností a toho všetkého
by ťa zväzovalo a obmedzovalo. Oslobodte sa od všetkého, čo by vám bránilo
byť tým, kým si. Pozrite sa na svet z mysle plnej
neobmedzené svetlo, ale myseľ, ktorá je tiež v pohode a uvoľnene existuje
v hustom stave.
Ale nelámte si nad tým hlavu, akoby som hovoril nezmysly alebo v duchu
archaické rýmy. Problém je tu jednoduchý. Zvládnuť seba samého
musí byť pripravený v každom okamihu prejsť cez priepasť. Táto priepasť
je neznámo, ktoré existuje priamo pod všetkými vašimi pripútanosťami,
všetky vaše známe vzťahy a definície, ktoré používate
pochop kto si. V každom okamihu môže bojovník stáť
jasné od hraníc reality a vidieť svet cez jeho
vlastné oči bez strachu, odporu alebo nepriateľstva. Pestovanie an
osvietená myseľ je súčasťou úlohy bojovníka. Je to nevyhnutné
prísada pri plnení akejkoľvek misie.
A prostredníctvom svetlozelenej farby urobte z lásky súčasť svojho života.
Dýchajte to vo vzduchu. Ochutnajte to v jedle. Zaujmite postoj mysle a
srdce, odvaha, smelosť, takže je to láska, ktorú vyžaruješ. V každom
V situácii, nech vaša povaha svedčí o harmónii, ktorú láska vyžaduje. láska
nie je slabý. Je pevnejšia ako skala. Láska je víťazstvo nad všetkým
konflikty. V srdci nie je žiadna túžba, v ňom žiadna potreba
duša, žiadna vášeň ani ideál ducha, ktorý láska nedokáže obsiahnuť.
Stelesnite toto presvedčenie a nechajte túto silu ovládať všetko

akcie.
Vo svetločervenom nájdite priateľa, ktorý vám vie poradiť
rozvíjať absolútne odhodlanie. Uvoľnený, pokojný, s pocitom pohody,
úplná flexibilita, nechajte celú vašu bytosť zameranú na
účel, ktorý by ste dosiahli. Zistite, čo je to cítiť sa neporaziteľný. nie
pretože máte nafúknuté ego alebo mylnú predstavu
právomoci vašej osobnej vôle. Ale pretože tvoja vôľa má silu
z ocele a vesmír sa ťa snaží použiť ako svoje vozidlo – tým si ty
naladený na sily vôle, ktoré vo vás existujú.
A vo farbe svetlofialovej uznajte, že ste čistý,
beztvarý duch, ktorého rozsah akcií zahŕňa celý priestor a
čas. Ste duch, ale duch stelesnený osobnosťou, a
históriu a prácu, ktorú treba vykonať podľa potrieb a
konkrétne miesto v čase. V sebe spojte nekonečné a konečné,
sloboda a obmedzenie, transcendencia a osobné potreby.
Voľne čerpajte zo zdrojov a bohatstva vesmíru
plňte svoju prácu a svoje poslanie, ale robte to s mierou a
s presnosťou bojovníka oddaného svojej úlohe. Vezmite
ovládate akékoľvek zdroje, ktoré potrebujete, ale iba vtedy, keď vaše srdce
je naplnená radosťou. Je to tvorca vo vašom vnútri, ktorý pracuje ruka v ruke
ruku s Bohom, ktorý má prístup ku všetkému bohatstvu a ktorý môže
prikázať všetkým ostatným, aby sa prispôsobili jeho vôli.
Moje činy vo fyzickom svete sú stelesnením stability,
vytrvalosť, vytrvalosť a integrita. Zastávam spravodlivosť a česť.
Ale som aj majstrom vojnových umení a som pripravený v každom
moment na vykonanie akejkoľvek misie, na splnenie akejkoľvek práce alebo úlohy
jedno svetlo pre mňa určuje.
Ak si želáte môj obraz, potom podľa tohto písmena "ja"
v mojom mene ma vnímaj ako majstra lásky, múdrosti, bohatstva a moci
efektívne vo fyzickom svete. Som vyrobený z energie
železo opalizujúce so svetločervenou, modrou, zelenou a fialovou.
písmeno "R"
Písmeno „R“ na fyzickej rovine umožňuje jednotlivcovi pochopiť
všetky aspekty akéhokoľvek problému, s ktorým pracujú. Dovoľuje
aby intelektuálne pochopili a vyjadrili svoje postrehy z a
univerzálna perspektíva.
Keď sa toto "R" vygeneruje v súvislosti s témami Marsu
a povaha Gibsira, vyjadruje sa ako svetlo a hustota
slnko sa prediera do sveta. Je to vytvorenie cesty
svetla, ktoré si páli cestu cez temnotu a ohromujúce
prekážky.
Keď slnko zostúpi z neba, keď ho uvidíš
brilantnosť a cítiť jej silu, ktorá stojí vedľa vás a je pripravená vám pomôcť
vy vo všetkom, čo robíte, potom máte chuť na toto písmeno "R." nie
bez ohľadu na to, koľko zmätku alebo nepriateľstva je vrhnuté proti vám,
intenzita tohto brilantného zlatého bieleho svetla spáli čokoľvek
stojí proti tebe. Bez ohľadu na to, koľko nevyriešených konfliktov máte
stretnúť v sebe alebo v iných, hustota tohto slnka je taká, aká môže
vziať problémy samotné a použiť ich ako palivo na generovanie
múdrosť a svetlo.

V bežnom vyjadrení to vedie k vedeniu, rozhodovaniu
kapacitu, výdrž a charizmu. Zjednodušene povedané, toto
uvedomenie je schopnosť vedieť, čo každý cíti a
premýšľať a tiež vedieť, čo je potrebné urobiť. A potom bytie
schopný vysvetliť najlepší postup presvedčivým spôsobom.
Gibsir: „Ale pre tých, ktorí sa môžu dotknúť prameňov moci
vibrujúc v mojej aure, táto energia je oveľa viac. Oni
začnem odrážať niečo zo seba. A tak ešte raz urobím
hovor o mojich schopnostiach:
Som pokojný, sústredený a uvoľnený, no napriek tomu sa okolo objavuje víchrica
z ničoho nič, keď hovorím zvuk alebo gesto s mojim
prsty. Aj keď proti mne povstanú celé armády, ja sa postavím
vlastný pozemok Hoci pochádzajú zo severu, ich vlastné telá sa budú triasť
keby ich zastihlo zemetrasenie. Hoci pochádzajú z
Na juh sa ich nervy v svaloch pokúsia varovať, aby prestali, aby
otočte sa, kým zostáva šanca na útek. Ak prídu
z východu, ich mysle sa vyprázdnia. Ich zmysly ich opustia,
nechal ich tápať ako šialenca. Hoci pochádzajú z
Západ, ich srdcia sa vzbúria proti nim. Ich tlkot srdca bude
znejú ako kopytá vojnového koňa dupajúceho ako hrom a
obracajú sa k útoku na vlastných vojakov.
Moja sila je ako slnko, ktoré sa náhle objaví nad obzorom
počas tmy noci. Popol z explodujúcich hviezd víri a
točte sa okolo mňa - surová plazma, hmota zbavená elektrónov, toto všetko
je v mojom pohľade. Toto všetko zúri v mojej aure, keď sa pustím do bitky.
Zákony prírody mi idú z cesty.
Stručne povedané, nechávam túto báseň, ktorú som napísal o Gibsirovi-Voda ma pozná...
Stúpa do neba ako búrka
Aby ma vzal do náručia.
A zem sa otvára z hĺbky
Kričanie vo víroch plameňov
Prevraty, kataklizmy, peklo, požiare
Z horlivosti a vášne
Krv zeme vylievajúca sa v láve hľadajúca more
Pretože jeho srdce si ma pamätá.
A hurikán rozvíri vlny
Zbiera svoju silu vetra a dažďa
Z túžby, túžby a chcenia
Znova počuť nahlas vyslovené moje meno.
Ten, kto hovorí hlasom hromu
Z ničoho vytvára lásku a zázrak
Najprv vstúpim do priepasti, do divočiny, kde kraľujem
Aby zdokonalil svoju predstavivosť
Doostriť jeho obrazy v ohňoch, ktoré udržiavam.
Ale nemyslite si, že som vzdialený, rezervovaný,
Bývanie v nejakej vzdialenej nebeskej ríši
Kde dážď padá v závesoch kyseliny
A vetry vyjú ako hlasy drakov
Beriem veci bežného života

Triviálne, všedné, čo iní vyhodia
A použite to, spojte to do niečoho nového...
Najvyšší osud, aký si možno predstaviť.
Keď meditujem
Svet sa snaží prispôsobiť mojej vôli...
Ako voda tečie z kopca
Ako oheň, vzrušený, vyžaruje svetlo
Ako sa kov topí, poddáva sa, tečie, púšťa sa do rúk a
väčšia vôľa
V mojich dlaniach sa rozpúšťajú putá, ktoré viažu hmotu.
Podstata mojej meditácie?
Sila v mojej vôli?
Robím, čo potrebujem
Aby život, svetlo a láska zvíťazili.
Keď sa pozriete do očí Krásy
Som ten, ktorého túžba zapáli temnotu
Aby poklady v jej srdci žiarili z očí
A hovor z jej úst.
Aj keď sa zdržiavam tam, kde nikto iný nemôže ísť
Nikdy nie som sám
Nie som stratený ani opustený
Aj keď ma všetci spoločníci, všetci milenci a priatelia opustia
Lebo je to volanie lásky
Čo ma núti konať:
Moje cesty sú osvetlené jej proroctvami
Moje sny vznikli z chuti jej pier,
Pretože ma drží vo svojom srdci
V prípade potreby zmapujem cesty medzi hviezdami
Snívať s jej novými svetmi.
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