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 Som si istý, že veľa kúzelníkov pracuje s Venušinou sférou. zverejňujem toto 
povzbudiť ostatných, aby zdieľali svoju prácu s týmito duchmi. Toto 
evokácia je od Šesťdesiateho deviateho ducha Venušinovej sféry, ktorého meno je 
Gomah. 
 

Venušina sféra 
 
Sféra Venuše integruje tri predchádzajúce sféry, Zem, 
mesiac a ortuť, keďže osobnosť každého z nás integruje naše telo, 
emócie a myseľ. Franz Bardon spomína, že duchovia tejto sféry 
sú pobláznení láskou. Kontakt s nimi vyvoláva stavy blaženosti, 
šťastie, pokoj, extáza a dokonalosť lásky. Ich typické 
rozsah kompetencií zahŕňa umenie, hudbu, lásku, poéziu, liečenie a pod 
mnoho foriem ľudskej i božskej extázy.   
     Pre mňa bola práca s Venušinou sférou náročná. cítim 
veľmi pohodlné v práci s duchmi Marsu, aj keď ich 
zmysel pre moc je kozmického rozmeru a ich schopnosti sú mimo moje 
skúsenosti. A duchovia Jupitera sú tak veľmi dobrotiví a 
štedrý. A dokonca aj vízie v rámci slnka s ich kozmickou čistotou 
a originálny pohľad na božstvo sa nezdá byť taký vzdialený tomu, čo môžem 
predstav si životnú pravdu.    
    Ale Venuša je skutočná výzva. Čiastočne je to preto, že mnohé z nich 
duchovia disponujú absolútnou silou duševnej koncentrácie 
Ortuťoví duchovia. A existujú vo vnútornom mori pokoja a 
zrkadlová vnímavosť mesačnej sféry. A sú tiež neuveriteľné 
praktické a uzemnené ako duchovia zemskej zóny. Sú všetci traja 
ale teraz zabalený vo vízii extatickej lásky.   
    Takže v skutočnosti to, čo často robia, je, že vás poveria prácou na čomkoľvek 
čo vo vás chýba – čokoľvek, čo si neuvedomujete 
seba – ako aj lekcie z týchto troch predchádzajúcich sfér. ale 
ich múdrosť je formovaná ako cesta lásky.   
   Vezmime si napríklad ducha #68, Guru, s ktorým som skvele spolupracoval 
obchod. Neponúka lekcie ovládania takejto abstraktnej a 
oddelený stav mysle prostredníctvom nejakého formálneho cvičenia. Pre ňu, 
keď milujete, vaša schopnosť dosiahnuť absolútnu jednotu pochádza z 
objímajúc všetko v tom druhom. A predsa v ten istý moment, kedy 
pozeráš do očí Gurua, rovnako ako keď sa pozeráš do očí a 
skvelý milenec, vnímaš svoj osud a najjasnejšiu víziu svojej vlastnej 
duša.    
   V každom skutočnom akte lásky je skryté proroctvo sveta 
rozvíjanie a splnenie snov. Ale ako si viete predstaviť, my áno 
nemusíte cestovať do sféry Venuše, aby ste boli očarení láskou 
alebo nechať sa očariť silami blaženosti a krásy. Všade okolo nás 
sú v našich komunitách príkladmi tých, ktorí sa vzdávajú svojej racionality 
a ich vlastná vôľa si myslia, že padnutím do náručia lásky oni 
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bude splnená. Ale namiesto toho sú často polapení ilúziou 
myslia si, že láska je skratka k ich snom. 
    Ale láska, ako ju učia duchovia Venuše, si vyžaduje najvyšší čin 
vôľa, absolútny záväzok k sebaovládaniu a takmer božský 
intuíciu. Láska k nim nie je poleva na torte blaženosti a 
potešením ani odmenou za život tvrdej práce a obety. Láska je 
kľúč ku kozmickej múdrosti a cesta pre tých, ktorí sú tak slobodní, ako by chceli 
byť jedno so všetkými vecami. 
    Pred mnohými rokmi, keď som prvýkrát začal s bardonskými praktikami, mal som priateľa 
ktorý bol prirodzeným jasnovidcom s magickou vôľou, z ktorej mohol čerpať 
ako si prial. Rozhodol sa ignorovať Bardonovo naliehanie, aby sme s ním pracovali 
každá guľa jedna po druhej počnúc prvkami a zemskou zónou. On 
šiel namiesto toho priamo k Venuši a konkrétnemu duchu, ktorý sa týkal 
stupeň zverokruhu planéty Venuša v jeho horoskope.   
    Hovoril s týmto duchom a ona sa ho spýtala: "Čo chceš?" On 
odpovedal: "Čo ma môžeš naučiť?" Odpovedala: „Môžem ťa poučiť 
láska." Krátko nato mal veľmi divoký a vášnivý milostný pomer 
so ženou. Bol však vyčerpaný, zničený a ohromený tým 
kaskádu emócií, ktoré prežíval.   
     Znovu teda vyvolal ducha Venuše a poďakoval sa jej za ňu 
pomoc, ale požiadala ju, aby už nevyvíjala žiadny vplyv. Chcel 
späť svoj vlastný život. Taká je cesta lásky cez skúsenosť. to je 
niečo, o čom väčšina ľudí sníva, ale sú v ňom skryté výzvy 
vyžadujú, ako som už naznačil, najvyšší akt vôle a a 
ochota zistiť, kto skutočne ste. 
   Väčšou úlohou duchov Venuše je univerzalizovať, harmonizovať a 
pripraviť jednotlivcov na dostatočnú integráciu, aby boli pripravení 
prejsť do sféry slnka, v ktorej je svetlo čisté 
prejav božstva. Rozdiel medzi slnečnou sférou a 
Venuša je taká, že Venuša miluje polaritu pracujúcu na zosilnení energie medzi nimi 
jednotlivcov a využiť túto zvýšenú silu a uvedomenie na pohon 
vývoj a vedomie vpred.   
    Slnko zvnútra zapaľuje plamene inšpirácie a života 
ako priamy odraz väčšieho ducha, ktorý zatieňuje toto slnečné 
systém. Tam svetlo svieti až do končín vesmíru s jedinečnou piesňou 
a každá hviezda na oblohe má svoju vlastnú jedinečnú víziu, z ktorej pochádza 
objavený v jadre svojho vlastného bytia. Venuša vás vezme dole do 
jadro tvojej bytosti a ukáže ti, čo tam je, ale ona je sprievodkyňa, milenka, 
a spoločník.    
   Duchovia Venuše zvyčajne nestoja a netvrdia, že sú priami 
stelesnenie božstva v jeho univerzálnom aspekte. Zo slnka zostup 
svetoví učitelia a avatari – jedinečné bytosti žiariace vnútorným svetlom. 
CHibys v slnečnej sfére hovorí, že sa objaví, keď robíte skvelé 
prechody medzi ukončením jednej duchovnej cesty a začatím inej – on 
je vaším iniciátorom kozmickej múdrosti. Potrebujeme však aj milencov a 
priatelia, ktorí kráčajú vedľa nás cez temnotu noci a pre toto 
Božia Prozreteľnosť určila duchov Venuše. To je ich 
prácu a robia to veľmi dobre.   
       Keď rozširujem svoju myseľ do smaragdovo zeleného svetla Venuše, ja 
okamžite si všimnite pocit spojenia, intimity a hlbokého uspokojenia 
ktorá prestupuje túto sféru. Je tu pozoruhodný zmysel pre poznanie 
ako byť naladený na inú osobu: spájanie a spájanie 



energie, myšlienky, pocity, telo a vôľu tak, aby dosiahnutie o 
vzťah medzi jednotlivcami sa považuje za najvyššiu múdrosť a umenie. o 
zároveň tento vzťah nie je funkciou oddanosti, lojality, resp 
záväzok voči druhému. Je to spôsob, ako vidieť do seba a do seba 
inej osoby a dosiahnutia najvyššej úrovne spojenia.    
     Tu je najprirodzenejšie tkať dvoch jednotlivcov 
oddeľte identity do jednoty udržiavanej blaženosťou a starostlivo 
uchovávané a opatrované v posvätnom priestore srdca oddelenom od 
okolitého sveta. Ak by existovala kultúra, ktorá toto stelesňuje 
povedomia, jednotlivci tejto spoločnosti by mali širokú škálu 
spôsoby, ako sa navzájom podeliť o všetko, čo kedy mali 
všetko, na čom im záleží a čo milujú. Len ma držím 
vedomie v tejto sfére generuje automatický pocit šťastia 
a spokojnosť. A je tu pocit uistenia, že žiadna potreba neexistuje 
v sebe, ktoré nemožno vyjadriť a naplniť. 
      Ale práve preto, že láska sa neustále oslavuje a ctí, 
nebolo by múdre podceňovať silu tohto miesta. The 
duchovia, ktorí tu prebývajú, vedia, ako vás zmagnetizovať, aby ste začali vidieť 
a cítiť sa ako oni. Rovnako ako meď prenáša elektrický prúd 
medzi dvoma pólmi, vzťah a intimita slúžia na prenos vnútorného 
podstatu a ducha jedného človeka k druhému.   
     A tak, prirodzene, títo duchovia majú hlboké znalosti o sexe 
kúzlo, osobnej krásy, príťažlivosti, šarmu, vyrovnanosti a charizmy. Oni 
sú majstrami umenia, tajomstiev božskej lásky a milostného spojenia 
jednotlivca k božstvu alebo duchovnému ideálu. Tu sa nachádzajú liečitelia 
telom, dušou a duchom. A tu je vedenie inšpirácie a múdrosti 
tých, ktorí hľadajú hĺbku seba samých alebo podnikajú duchovné hľadania.   
 
8/19/97: Podľa Franza Bardona (pozri Prax mágie 
Evokácia) Gomah riadi tri až šesť stupňov Kozorožca v rámci 
sféra Venuše. Tento aspekt Kozorožca na Venuši súvisí s vývojom 
vôľa a odhodlanie, ktoré jednotlivec potrebuje na dosiahnutie svojich cieľov 
ohľadom lásky. Ide o integráciu rôznych aspektov 
myseľ, dušu, telo a osobnosť, aby spolu efektívne spolupracovali 
harmonicky.   
    Počas tohto rozhovoru s Gomah občas prestúpila 
do mojej mysle obraz. V niektorých by som sa napríklad videl stáť 
prirodzené prostredie. V jednom prípade som v noci stál v údolí nie 
vedieť, kde a kedy sa svetlo objaví. Tento obrázok je jednoduchý 
preložené do slov. Ďalšie obrázky, ktoré mi poslala, boli skôr senzáciami 
alebo čisté pocity prúdiace mojím telom. 
   Často trvala na tom, aby som spojil svoju myseľ a dušu s jej. To nie je 
obzvlášť ľahké, pretože musím byť dostatočne nehybný, aby som cítil to, čo ona 
prítomnosť je ako vo mne. Niekedy preniesla do mojej mysle a 
mentálna vibrácia, ktorá je ekvivalentom videnia ľudskej rasy 
jej oči. Dokáže cítiť ľudské city a túžby bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom 
stráca zmysel pre krásu a lásku. Tiež by komunikovala s 
ako keby sme spolu niečo skúmali. Od jedného okamihu do 
objavili sa ďalšie pocity a obrazy a potom sa zmenili ako svetlo dovnútra 
obe naše mysle rozžiarili hlbiny, ktoré sme navštívili.   
    Na inom mieste som podrobnejšie vysvetlil niektoré metódy pre 
kontaktovanie ducha, akým je Gomah, ktorý prebýva na vyšších úrovniach 



akasha v inej planetárnej sfére. Dovoľte mi tu povedať, že ja 
Predstavil som si, že som vycentrovaný v priestore smaragdovo zeleného svetla, ako keby som 
Zem a obloha okolo nej sa zmenili na čisté svetlo. Udržiavanie tohto 
energetického poľa som potom preniesol svoju myseľ do sféry Venuše. 
Psychikov, ktorí si vytrénovali myseľ základnými mentálnymi cvičeniami tak, že 
koncentrácia je jeden bod to pravdepodobne dokáže pomerne ľahko. 
    Príležitostne som sa snažil zhromaždiť to svetlo a zhustiť ho. 
Svetlo bolo hmatateľné a fyzické, ako keby som bol ponorený do mora 
zelená energia. Pracoval som na zmene vizuálneho obrazu svetla na a 
fyzický pocit, akoby svetlo bolo niečo, čo sa môže stať pevnou látkou 
látka. Týmto spôsobom sa Gomah mohol pohybovať dole cez lietadlá 
a prejaviť sa v hustejších vibráciách zemskej zóny a 
fyzický svet. V jednom bode som tiež niekoľkokrát nakreslil Gomahovo sigílium 
vzduch prstom. Toto okamžite posilnilo moje spojenie 
jej. 
 
Po premietnutí mojej mysle do sféry Venuše sa pripojím ku Gomahovej 
prítomnosť a cítiť jej auru predo mnou. Toto je tiež pomerne základné a 
podobné, ako keď si predstavíte priateľa a potom k nemu pocítite spojenie 
aura jednotlivca.   
    Váham, či sa veľmi pozastavím nad popisom tváre a tela Gomah. 
Kontemplácia jej formy by sa ľahko mohla stať celoživotnou praxou. 
Keď sa na ňu pozerám, cítim, ako sa mi do krvi uvoľňujú endorfíny. 
Vo všetkých mojich piatich zmysloch sa vyskytujú malé výbuchy extázy. 
Má vôňu, chuť a vo vzduchu je hudba, ktorá jej auru 
spontánne vytvára. A keď hovorí, počujem jej hlas 
vo mne, ako keby to vo mne rezonovalo a ozývalo sa cez každý aspekt 
mojej psychiky. 
    Hovorí mi: „Učím pred tebou vlastnosti, ktoré potrebuješ získať 
môže svietiť svetlom slnka. Rozumiem vývoju 
ľudská rasa a temnota, cez ktorú musíte prejsť.   
    „Sú chvíle, keď sa stretnete s veľkými prekážkami 
ťažké. Vaše zdroje sú takmer vyčerpané. A svetlo úsvitu je 
iba prísľub vo sne vo vízii. Vaša cesta je zablokovaná. The 
cesta je neprejazdná. Vaša cesta je stratená. 
    „Sú brány, ktoré možno otvoriť iba kľúčmi večnosti. 
Tieto kľúče sú v mojom vlastníctve - absolútna viera, vôľa ukutá v 
hĺbka akasha, odhodlanie, ktoré ovláda každé vaše vlákno 
schopnosť klásť správne otázky zoči-voči neznámu, 
a srdce, ktoré je tak tiché, sa stane vínom, ktoré popíjaš, aby si obnovilo svoje 
ducha. 
    „Tým, ktorí ma nájdu a ctia, dávam spoločníka vo svojom duchovnom živote 
cesty. Ale zvážte posvätný priestor mojej aury. Nachádza sa vo mne 
prítomnosť Božej prozreteľnosti. Vo mne nie je medzi nimi žiadne oddelenie 
vedomá myseľ a sily a poklady skryté v hlbinách 
v bezvedomí. Omladenie a premena, obnova a najviac 
hlboké uspokojenie – to je vitalita v mojom tele. 
   „Extázy prvkov na vašej planéte – uspokojenie 
objavovanie vašich nervových zakončení sa nezastaví na povrchu vašej pokožky. 
Rozširujú sa do letu vetra. Pretekajú v potokoch a 
nájsť pokoj v snoch morí. Okúsiš astrálnu nesmrteľnosť 
tvoj dych, ako ti požičiava tichá trpezlivosť a vytrvalosť hôr 



ich silu. A magma a požiare vám pripomenú vašu vášeň a 
vaša sila – táto túžba siaha do stredu zeme a je znovuzrodená 
ako svetlo hviezd. Tieto extázy prúdia z mojej duše. ja som ten 
bohyňa všetkých posvätných ciest.   
   „Sú ľudia, ktorým sa láska točí, je opojná a očarujúca. 
Sú očarení, očarení a očarení. Sú posadnutí 
jeho ilúzie. Utápajú sa v jeho pôžitkoch. Sú ním uchvátení 
sny, ktoré ich pustošia, mučia a mučia. Poddávajú sa jej 
moc a poddaj sa chuti jej blaženosti. Zmocňuje sa ich vášeň 
ako bystrina zúriaca v podzemnom toku alebo magma pretekajúca cez a 
vypálená jaskyňa. Skryté hlbiny v nich stúpajú ako prílivová vlna 
príliš rýchly a masívny na to, aby som pred ním utiekol.   
   „Ale tí, ktorí hľadajú múdrosť v mojej sfére, sa tiež neboja 
o posvätných silách, ktoré mám, alebo o ohňoch, ktorými inšpirujem. Čo 
je láska pre mňa? Je to pochopiť každú spomienku v mysli svojho milenca. 
Je to zjednotiť vaše oddelené osudy, aby hľadali jeden koniec a spojili sa 
ak sú utkané Božími rukami. Je to byť tak jedno s druhým 
že v tvojich očiach už nie sú závoje času - vidíš ciele 
vo všetkých veciach, pretože vo svojich srdciach oslavujete 
splnenie každej túžby. Každé stvorenie, duch a bytosť je 
uchvátený piesňami, ktoré spievate.   
    „Každá duchovná cesta, každý akt nežnosti, každý nádych je 
inšpirovaný a udržiavaný láskou. Som nástrojom v rukách 
večnosť. V mojom srdci som súčasťou Väčšieho Ducha, ktorý povolal 
vytvoriť túto slnečnú sústavu a ktorej snom je život, v ktorom všetci zdieľame 
bežné. Poskytol mi schopnosť splniť si každý sen 
uspokojiť každú túžbu. Dostal som moc viesť a inšpirovať 
každý duch, ktorý hľadá poznanie a skúsenosť božskej lásky.   
    "Hľadáte najvyššiu lásku povolenú tým, ktorí sú v smrteľnej forme." 
jedno s Božou Prozreteľnosťou, aby sme oslávili krásu vesmíru a 
zachytiť jeho silu a majestátnosť vo svojich piesňach. Hľadáte tajomstvo 
Hovorené Slovo a jeho moc robiť všetko nové." 
   Gomah má slzy v očiach, keď hovorí: „Tieto ťa prenasledujú 
možnosti, ale strašne trpíte, pretože poznáte cestu, ale chýba vám 
inšpiráciu kráčať po ceste." 
   V tejto chvíli mi prikáže, aby som sa otočil dovnútra a nasledoval ju, keď hľadá 
hlbiny jej srdca, ktoré je v tejto chvíli cestou aj do môjho 
Srdce. Hovorí: „Uvidím, že máte priateľstvo a lásku, ktoré potrebujete 
pochopiť každé vlákno v tapisérii svojich túžob a túžob. 
Každej potrebe, každej blaženosti, rozkoši a extáze sa jasne naučíte 
vnímať. Zachytíte každú notu a tému, ktorú vám láska spieva 
vo svojej poézii. 
    "Použi svoj hlas na prekonanie priepasti v sebe. Tvoja vízia 
krása vesmíru je božský dar. Keby to bolo možné, môžete 
okúzli aj mňa piesňami, ktoré nájdeš v mojom srdci. Vráťte sa ku mne znova 
a povediem vás, aby ste odhalili niektoré z týchto ilúzií, ktoré vás držia 
ich kúzlo - 
    „Čo ste nezažili, je vzťah so ženou, ktorá 
ľúbi ťa celým srdcom a dušou. Nemusíte prestať milovať 
svoju prácu milovať ženu týmto spôsobom. Namiesto toho, keď ste s každým 
iná celá vaša bytosť je v plameňoch – každá úroveň a aspekt vášho ja je v plameňoch 
vtiahnutý do spojenia. Ako to dosiahnuť, je súčasťou môjho učenia. 



Nenachádza sa posadnutím alebo viazaním iného na svoju vôľu. Je to spôsob 
bytia a časti toho, kým som. Pracuj so mnou a stane sa to súčasťou 
tvoje srdce a tvoj spôsob videnia a cítenia." 
     8/20/97: Opäť si predstavujem vesmír plný smaragdu 
zelené svetlo, ako keby táto energia bola všetko, čo existuje a ja som na nej pozastavený 
stred. Potom presuniem svoje vedomie do akáše pozemskej zóny. zapnuté 
táto úroveň, toto more svetla nesie so sebou pocity bytia 
požehnaný, bohatý a s uspokojením všetkých túžob.   
    Potom presuniem svoju myseľ do sféry Venuše. Tu je tento smaragd 
svetlo má inú povahu. Tu je láska prežívaná ako božská extáza. 
Je to brána, priechod a zasvätenie, ktoré vedie k zvládnutiu 
umenie tvorby. Najvyššie uctievanie sa vykonáva udržiavaním tohto 
plameň lásky v tvojom srdci. 
   Svetlo žiariace v aure Venuše je ako víno. to je 
opojný. Päť zmyslov a nervy tela sa nabijú 
s novou úlohou: osláviť spojenie, spojenie, intimitu, dosiahnutie 
jednota, ako aj umenie, akcia a výrazy, ktoré sú plné krásy 
a harmóniu. To všetko preto, že cez skúsenosť extázy 
múdrosť a ciele, ktoré sú základom stvorenia vesmíru, sú odhalené. 
   Je možné kontemplovať toto more Venušanského svetla zo stavu 
myseľ, ktorá je pokojná, uvoľnená a oddelená. Aj tak Venuša 
oscilácia obsahuje vášeň a vytrženie, ktoré je aj tie najabstraktnejšie 
a cieľ mysle bude ťažké ignorovať.   
     Je to takto: Venuša vám ukazuje, že jadrom vašej bytosti je a 
blaženosť. Táto blaženosť trhá na kusy všetko, o čom viete, že je pravdivá 
seba. Potom uvidíte, že láska je oheň v každej túžbe. Jeho 
sila je ukrytá vo všetkom, čo existuje. A sledovaním jeho cesty 
najväčšie protiklady sa spájajú kvôli vytváraniu nových divov. 
   Hovorí sa, že veľké životné bitky sa najskôr vedú v našom vlastnom 
srdcia. Ak budete počúvať hlas Venuše, povie vám, ktorý 
bitky sa oplatí bojovať a prečo. A ona vám ukáže, ako na to 
bez straty vášne, inšpirácie a lásky. 
    Kreslím do vzduchu Gomahov znak. Znamenie má energiu 
konštelácia Kozorožca prefiltrovaná cez auru Venuše. To je 
sila lásky vydržať cez všetky zmeny času sa zušľachťuje 
ako staré víno. Činy pochádzajú z integrity, z osobného 
integrácia a určenie božského pôvodu. 
   Keď sa predo mnou objaví Gomah, dôjde k nárazu elektriny 
ide mi cez nervy. Jej prítomnosť je intimita, ktorá všetko ničí 
koncepcie, teórie, doktríny a filozofie. Realita jej lásky 
má silu, ktorú myseľ nedokáže pochopiť. 
     Keď sa priblížim ku Gomah, jej príťažlivá sila sa stáva fascinujúcou. 
Som chytený v kúzle jej extázy. Dotyk jej kože je jedna báseň 
v sebe: 
 
            Gomah    
      
Neexistuje žiadna pozemská alebo materiálna túžba 
Neexistuje žiadna starodávna alebo tajná moc 
Ktoré sa nedajú otočiť ani inšpirovať 
Slúžiť a oslavovať umenie lásky. 
Kto odolá mojej blaženosti? 



Ani narodenie, ani smrť 
Ani temný hrob, ani drzé slnko 
Vyhraná najvyššia pocta alebo najväčšie víťazstvo... 
Pred darčekmi, ktoré ponúkam 
Všetko, čo zväzuje a obmedzuje 
Je unášaný ako kúdol dymu 
V rukách severného vetra. 
Všetko potešenie a spokojnosť 
Všetka túžba a uspokojenie 
Všetko spojenie a vytrženie 
Sú vôňou mojej lásky. 
Aj keď je tvoj duch roztrhaný 
A roztrúsené na koniec vesmíru 
Moja láska ťa urobí celým 
Môj dotyk obnoví tvoju dušu. 
Ale pozor na radosť, ktorú zdieľam: 
Moja láska prúdi 
V rámci a za hranicami času 
Čo bolo, už nie je 
Vrátite sa k zdroju 
Tam spať a snívať 
A byť znovuzrodený ako božská bytosť 
Kto vidí očami večnosti 
A ktorého umenie formuje svetlo 
Do diel krásy a harmónie. 
 
Keď zhustím smaragdovo zelené svetlo a privediem Gomah dolu do 
nižších rovinách zemskej zóny, dochádza k zmene podobnej tej, ktorá nastala 
včera. Jej prítomnosť je hlbokou integráciou tela, emócií a 
myseľ. Vyžaruje a komunikuje absolútnu vieru a nezničiteľnosť 
odhodlanie, že dosiahnete všetky svoje životné ciele. In 
Okrem toho, že zvyšuje vaše odhodlanie, jej prítomnosť vytvára šťastie 
a dary šťastia, ktoré potrebujete, aby ste uspeli. Jej krása je taká 
dokonca aj sily prírody sú pripravené poddať sa jej čaru a k 
pomáhať vám vo vašej práci.   
   Pamätám si, ako raz Ram Das povedal, že jeho guru požiadal Ram Das, aby mu dal a 
veľká dávka LSD. Guru to urobil, aby ukázal Ram Dasovi, že ako jogín je 
schopný ovládať biochémiu svojho tela svojou mysľou. Droga mala 
bez efektu. Guru nezažil žiadne halucinácie. Jeho myseľ bola silná 
dosť odolať takýmto ilúziám.   
   Spomínam tento príklad, pretože práca s Gomah je ako stretnutie 
kozmický archetyp. Má božskú poverenie. A hoci ja 
Počas svojho života som stretol množstvo krásnych žien, neviem si to predstaviť 
niekedy stretne ženu, ktorá má tento druh moci. Posvätné 
inšpiruje. Ale tiež to môže roztrhať vašu myseľ. Môže vám to vytrhnúť život 
histórie, ktorá vás zavedie do božskej vízie.   
    Tí, ktorí sa vracajú z takýchto skúseností, často potrebujú schopnosti a 
jogín alebo dobre vyškolený kúzelník, aby sa postavili nohami na zem. 
Gomah je úplne strhujúca. Pracovať s ňou je bezpečné iba vtedy, ak vy 
zaviazali ste sa slúžiť tým najvyšším cieľom lásky. 
   Gomah sa na mne smeje, keď píšem tú poslednú vetu. Hovorí: „Čo ty 
povedať, že je to rozpor. Všetko, čím som, odráža najvyššie ciele 



láska. Odstrašili by ste slabé povahy? Chcete povedať 'The 
k príťažlivým silám v silách stvorenia by sa mali priblížiť len a 
"dobre vyškolený kúzelník."?    
    „Vzbudzujem vieru, že láska zvíťazí. Extáza a blaženosť I 
vyžarovať sú súčasťou mojej lásky. Sú inšpiráciou, ktorá posilňuje 
dosiahnutie víťazstva. Otvorte bránu do sféry Venuše, aby som mohol byť 
známy na zemi. Urob studňu naplnenú vodami môjho srdca. Potom 
tým, ktorí pijú, nikdy nebude chýbať inšpirácia. A keď spia 
ich sny budú naplnené najvyššími víziami lásky. Keď oni 
prebuď sa, ich životy budú požehnané a túžby ich sŕdc 
splnené." 
   V tomto bode by som rád spomenul niečo, čo so mnou Gomah robí. Ak 
položíte prst na strunu gitary a ohnete ju tak, aby bola napnutá 
stavia, keď strunu uvoľníte, vibruje tam a späť a vytvára a 
hudobná nota. Gomah môže prejsť prstami po nervoch vášho tela. 
Svetelné vlákna vašej duše a ducha môže vibrovať a hrať sa s nimi 
bude. Napätie narastá a uvoľnenie, ktoré prichádza, vás privedie k nemu 
kde si ešte nikdy nebol. 
     Vdychujem vôňu Gomaho parfému. Vôňa je snom 
sladký pokoj a nežné uvoľnenie upokojujúce ako rytmické vlny mora. 
Zmocňuje sa môjho tela ako plameň sviečka knôt alebo svetlo a 
hranol na zobrazenie zázrakov spektra ukrytého v ňom.   
   Jedna z vecí, ktoré môže žena urobiť pre muža, je volať cez ňu 
ženskosť sila v ňom, takže je žiarivý a nabitý jej 
prítomnosť. Jej vnímavá, poddajná schopnosť reagovať umocňuje jeho silu 
kým nepocíti svoje božstvo. Takto ochutnáva, dotýka sa a je 
zapálený presvedčením môže dosiahnuť, čo chce.   
   Znie to tak zvláštne? Jednoducho nasleduje jeho túžbu až do špiku kostí 
jeho bytosti. Jej telo je zrkadlom odrážajúcim sny v jeho vnútri 
Srdce.   
    Muž a žena sú obrazom Boha. Kvôli ich túžbe po každom 
iní môžu absolvovať najväčšie konflikty a cesty života a 
premeniť ich cez krásu a lásku na nový akt stvorenia, do 
nové cesty zázrakov. 
    21.8.97: Gomahova láska uchopí a premení vašu túžbu 
prsty Norn tkanie udalosti a križovatky života z 
vlákna tvojho osudu. Berie vaše sny a zvyšuje zodpovednosť 
energiu v nich, kým ako dieťa, ktoré vyrastie, nebudete silní 
dosť na to, aby sa stali skutočnosťou. Pre Goma, krásu, nehu a extázu 
sú cestou vedúcou k sebaovládaniu. Neexistuje žiadna prekážka ani konflikt 
ktoré láska nedokáže zvládnuť, pretože vnútorné jadro a tajný osud 
všetko, čo existuje, je formované láskou.   
   Keď veľký bojovník ide do boja, jeho odvaha a odhodlanie sú 
celkový a úplný. Pozbiera všetku svoju silu a nasmeruje ju podľa toho 
na jeho vôľu. Velí sám sebe. Plní svoje poslanie 
pretože ani strach, ani pochybnosti neobmedzujú jeho činy. 
    Gomah je vnútorné svetlo, ktoré človek používa na zvládnutie seba samého. Ona je 
inšpiráciu, ktorá ho prinúti hľadať víťazstvo. Ona je pohoda a 
spokojnosť ako prúd pretekajúci stredom jeho bytosti. ona 
pripomína mu, že všetky činy možno použiť na oslavu radosti v srdci 
zo života.   
     Existuje príslovie, ktoré už možno nie je politicky korektné: 



"Za každým úspešným mužom je milujúca žena." hovoril som 
o tom, čo môže urobiť žena pre muža. Mojím programom tu nie je presadzovať 
akýsi rodový stereotyp. Hoci duchovia Venuše majú tendenciu uprednostňovať 
vystupujú ako ženy, existujú na úrovni ducha. Ich vedomie 
nie je obmedzený svetmi foriem. Na premýšľanie nepotrebujú slová. Oni 
nepotrebuje telo cítiť. 
    Gomah sa mohla celkom ľahko objaviť v podobe muža, ak by o to bola požiadaná 
urob tak. Jej schopnosti, vlastnosti a schopnosti sú univerzálneho charakteru a 
zjavne slúžia na účely oboch pohlaví. Táto správa odráža moje 
perspektívu ako muž. 
    Žena môže zažiť Gomah viac ako sestru, bohyňu a 
inšpiratívny spoločník. Ak žena stretla Gomu, keď Goma prevzal a 
mužský aspekt, Gomah by zmenila svoju auru. Aj keď rovnako empatický 
a láskyplná, jej aura by mala dynamickejší náboj. Tá by obsahovala 
viac sily a jej koncentrácia by bola viac jednobodová a 
prenikavý. Týmto spôsobom by prítomnosť Gomah nastavila polaritu s 
žena zvyšuje ženské vlastnosti ženy. Žena by 
potom pocíti, že sa v nej prebúdzajú prastaré sily. Vnímala by, 
napríklad vnútorný rytmus, pulz a studne inšpirácie 
vo vnútri a zjednocovať celý život.   
    Ale Gomah na mňa pôsobí skôr ako úspešná žena za a 
muž alebo bohyňa za hrdinom. Spája svoju dušu s mojou vlastnou. 
Toto nie je metafora. To, čo robí, je psychické a magické 
interakcia.   
    Jej dotyk priamo komunikuje s bunkami a orgánmi môjho tela 
byť živený, naberať silu a dosiahnuť zdravie a dlhovekosť. 
Stále si myslím, že keby si stretol ľudskú ženu, ktorá ti toto urobila, povedz 
cez bozk môže mať muž pocit, že bol práve očarený. Mohol by 
cítiť, že sa v ňom prebudilo niečo cudzie. Ale ak strávil 
čas preniesť svoju myseľ do rastlín, stromov a zvierat, mal by pravdu 
rozpoznať prvotnú úroveň vitality, ktorú jej bozk práve vytvoril.   
    Keby muž miloval ženu, ktorej prsia boli vymodelované ako Goma 
krása, mohol by mať pocit, že zomrel a znovu sa narodil ako iná osoba v a 
zem si nevie ani predstaviť. Na tomto mieste by umelci a hudobníci 
mať koncentráciu a znalosti jadrových fyzikov, biochemikov, 
a klimatológov. Ich umelecké prejavy by zachytili 
vibrácie hmoty, mysle a ducha v nových formách krásy.   
    Pieseň by mala silu zhmotniť alebo dematerializovať fyzickú 
forma a hmota. Metafory a rýmy dobre napísanej básne by boli 
postačuje, ak sa vysloví nahlas, aby vyvolal a porozprával sa s akýmkoľvek duchom 
našu slnečnú sústavu. A prsty alebo luk, ktoré sa dotýkajú strún an 
nástroj by mohol obohatiť a nasýtiť vaše telo takým potešením a 
extáze, že by ste ľahko zostali v tranze celé dni, pretože ste 
ochutnať vnútornú harmóniu vesmíru. 
   Ak by žena mala Gomahovu magnetickú atraktívnu auru, môžete umiestniť svoju 
ruku na jej bok a okamžite zaspí. Žiadna myšlienka ťa nemohla prenasledovať 
do hlbín týchto snov. Radosti ako nebeské vody 
prúdy, ako spomienky na život prebúdzajúci sa v moriach a podobne 
elixír nesmrteľnosti - tie by ste ochutnali svojimi perami.   
   A uprostred sna počujete hlas, ktorý vás volá a spieva 
mesiac v noci zdieľa svoje svetlo. Keď sa to pokojné svetlo dotkne vašej pokožky, 
máte pocit, že ste sa konečne vrátili domov – to je teraz na všetkých vašich cestách 



v čase a priestore budete vždy požehnaní, láska bude vždy pri vás 
strane a múdrosť bude vždy vychádzať z vášho vnútra. 
   Pretože Gomah je taká zmyselná a poddajná, pretože je tak vnímavá 
na každé nervové zakončenie môže vyvolať najvyšší stupeň napätia 
ktorý sprevádza zvrchovanú magickú vôľu. Čo by inak človeku spôsobilo 
zlomiť alebo prasknúť teraz možno udržať a zároveň zostať úplne uvoľnený. 
Gomah to dosiahne bez toho, aby na chvíľu stratil svoje presvedčenie 
akumulovaná sila je produktom lásky a krásy. A tak 
skúsenosť absolútnej viery, presvedčenia a božského odhodlania – okolo 
Gomah atribúty kondenzujú ako vlhkosť zo vzduchu. Nadýchnete sa 
blízkosť odvahy a pocitu víťazstva. 
   Sú muži, ktorí očakávajú, že ženy odčerpajú ich napätie, budú a 
bleskozvod absorbujúci ich hnev. Ale takto to nie je. Gomah's 
akcie sú magické. Sú to rituály vyvolávajúce posvätné sily. Tu tam 
nie je oddelenie medzi mužským a ženským rodom. Obaja sa podieľajú rovnakým dielom 
všetky aspekty tvorivej energie. Fyzické, astrálne, duševné a 
duchovné úrovne sú zosúladené a spojené. V tejto chvíli neexistuje a 
kúzelník tvárou v tvár duchu, ktorého vyvolal. Skôr jedna aura a energia 
pole preniká touto miestnosťou.   
     Na záver by som z mojej skúsenosti s Gomah musel povedať, že 
zmyselnosť a erotika majú odhaliť božstvo vo vnútri 
seba samého. Extáza je automobilový duch, ktorý používa na odhalenie svojej prítomnosti. Takéto 
extravagantná a prvotná blaženosť vás núti vidieť, že ste 
transcendentný. Neexistuje nič, čo by ste nemohli dosiahnuť, keď sa nasťahujete 
harmóniu s kozmickými zákonmi a unesiete plnú silu svojej vôle 
vo vašom podniku.    
   Iný spôsob, ako povedať toto všetko, je, že plná sila v mužovi 
prirodzene sa spája s plnou silou v žene. Tí, ktorí vstupujú do 
akašické roviny sú schopné využiť toto napätie na vytvorenie nových vecí. The 
príťažlivosť medzi protikladmi pri zosilnení na najvyšší stupeň a 
vykonaná s čistotou dáva moc nad osudom, časom, priestorom a históriou. 
   Lásku si treba užívať. Prináša nový život. Je to tiež evokácia 
kozmická múdrosť. Vo svojich prejavoch zachytáva všetko posvätné a 
božský. Je to akt adorácie, ktorý vyvoláva Božie požehnanie 
Prozreteľnosť. A spojenie dvoch milencov prostredníctvom posvätného a magického 
akt je tiež zasvätením do všadeprítomnosti. 
     Môžete sa smiať, pretože máte podozrenie, že moje popisy porušujú vonkajšie 
najviac hraníc fantázie a predstavivosti. Ale z pohľadu 
sférický mág, je to úlohou najvyšších duchov Venuše 
integrovať všetku múdrosť a mágiu z troch predchádzajúcich sfér - 
Zem, Mesiac a Merkúr. Všetky poznatky nášho sveta, všetky 
vnútorné videnie mesiaca a všetku magickú bystrosť Merkúra Venuše 
módy na cestu lásky a krásy. O tom svedčím. 
    Účinky: Jedným z výsledkov tejto evokácie je, že som spustil on-line 
newsletter o mojich praktikách so systémom Franz Bardon. Toto potom vedie 
na webovú stránku s rovnakou témou. Gomah povedala, že nastal ten správny čas 
aby som to urobil.   
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