Ukázka z brožury: "Já jsem IŠKOMAR - hlas z hvězd."
Překlad ze stránek: http://www.galactic-server.com/rune/ishomar1.html
Předmluva ke kontaktu s bytostí Iškomar.
Iškomar byl mimozemská bytost, která
poprvé začala channeling neboli rozhovory
koncem září 1966, prostřednictvím Phoenixe,
který se sám označil pouze jako "Charles dělník skromného vzdělání" (dle Steigera, z
roku 1973).
Iškomar řekl, že hovoří telepaticky a vysílá z
kosmické lodi v okolí Země. Sám žije již
natolik dlouho, aby se dokázal obejít bez
fyzického těla, i když na lodi jsou jiní v lidské
podobě. Iškomar začal svou misi na Zemi asi
před třiceti tisíci lety, aby ovlivnil náš vývoj
tak, aby se lidské bytosti mohly rozvíjet
rychleji a byly schopny přijmout vedení, nikoli
kontrolu, kterou galaktický zákon zakazuje, od
moudrých bytostí z vesmíru, jako je on sám.
„Musíte dosáhnout vyšší úrovně duševního
rozvoje a znalostí, abyste byli schopni
porozumět našim pokynům,“ řekl.
Jejich činnost dále pokračuje. Iškomar
varoval, že také další skupina mimozemšťanů
operuje přímo v prostoru Země. Tato skupina, i
když sama o sobě nutně nepředstavuje zlo, má
cíle v rozporu s nejlepšími zájmy lidstva, a její
členové se snaží ovládat lidský osud. Iškomar odmítl tyto bytosti odsoudit, ale pouze řekl, že
jejich cíle jsou sporné. To však neznamená, že jejich záměry nejsou dobré nebo čestné.
Brzy dojde na povrchu Země k velkým změnám a nastane mnoho utrpení a úmrtí. Přežijí
pouze ti, kteří byli psychicky a fyzicky připraveni. Mimozemšťané neplánují žádnou masivní
záchrannou operaci, neboť „pro nás nepatříte mezi nebezpečné, ve vašich vzdálených
končinách.“ Ale pomohli by těm lidským bytostem, které vyslyšely jejich slova, aby po všech
změnách udělaly svoji planetu lepší.
Iškomar řekl, že jeho lidé se nezabývají pouze Zemí. Cestují mezi galaxiemi a zapojují se
do osudů mnoha světů v celém vesmíru. Charles řekl Bradu Steigerovi, že nemá ponětí, proč
byl vybrán ke kontaktu, ledaže by to bylo kvůli jeho pozorování UFO v Michiganu v roce
1956. Při tomto sledování vyslal mentální vzkaz předpokládané posádce UFO a řekl jim:
„Chtěl bych být vaším přítelem.“
Poté, když Iškomarovy zprávy začaly o deset let později přicházet, vytvořili Charles a jeho
manželka Lois malou skupinu příznivců, kterou Charles řídil, její členové pokládali otázky a
vzdělávali se. Iškomar jim důrazně poručil, aby nikdy neprozradili pravé jméno Charlese, aby
jeho život nebyl ohrožen nepřátelskými silami.

ÚVOD
Není to nic neobvyklého, pokud jde o člověka, který má s někým rozhovor, ale pokud je
tento člověk mimozemšťan, může to vytvořit napjatou situaci. Stalo se to 1. října 1966
v Phoenixu, v Arizoně, když jeden mladý muž zjistil, že jeho vize se zdají být uskutečněny.
Vypadalo to, jako by se barvy v místnosti obrátily. Světlé a tmavé odstíny byly jako na
negativu, stejně tak barvy.
Při zkoumání tohoto jevu muž zavřel oči. Jeho manželka klidně čekala, až se uvolní.
Najednou otevřel oči v pronikavém, neomylném pohledu. Manželka jeho reakce pozorně
sledovala. Neklidně se otřásla a zeptala se: „Co je to s tebou?“
Muž, kterého si vzala před více než dvaceti lety, náhle promluvil podivným hlasem:
"Já jsem Iškomar.“ Účinky na ženu byly znatelné, když se zeptala: „Kdo je to Iškomar?“
Následovala dlouhá diskuse. Po dokončení rozhovoru návštěvník zmizel a muž se probudil
s omluvou: „Musel jsem asi spát.“
„Muselo se ti něco zdát,“ odpověděla uvolněně, protože znala tón jeho hlasu, který
slýchávala po mnoho let a viděla, že její muž opět ovládá své tělo.
„Proč? Co se stalo?“ odpověděl. Muž seděl s otevřenou pusou, zatímco jeho manželka mu
sdělovala detaily z předchozí hodiny. Pouze uplynulý čas, jak to dokazovaly hodiny a víra, že
jeho manželka to bere vážně a není to žádný vtip, potvrdila věrohodnost tohoto neuvěřitelného příběhu.
Zbytek noci využil muž na dotazy své ženě, o této neznámé zkušenosti. Rozhodli se, že se
příští večer znovu o to pokusí a použijí magnetofon v případě, že Iškomar znovu promluví.

Nebyl nijak zklamán z toho, jak Iškomar mluvil, odpovídal pokaždé, když byl osloven, že je
jen myslí bytosti, se kterou je ve spojení a předává mu své poselství. Komunikace byla
založena na tom, co Iškomar označil za „tenzorový vektorový paprsek“. Tento paprsek je pod
kontrolou těch, kteří jsou na palubě plavidla, které je v blízkosti.
První nahrávky byly obtížné pochopitelné, kvůli velmi hlasitému bzučení, které se objevilo
na každé nahrávané kazetě. Ve všech případech však fungoval magnetofon normálně. Iškomar

upozornil na to, že magnetické vlastnosti pásky jsou ovlivněny jejich přenosovým paprskem a
byly proto provedeny úpravy, které tento stav napravily. Pak byly nahrávky hlasité a jasné.
Obsah první zprávy a některé z následujících zpráv jsou uvedeny na následujících
stránkách. Roky úsilí jsme nebyli schopni prokázat, ale ani vyvrátit identitu bytosti, která se
označila za Iškomar. Jak řekl: „Mé přijetí je jen vaše volba.“
Bill Finch
První sdělení Ishkomar
Já jsem Iškomar. Přináším vám pozdrav z hvězdné dálky a nyní vás žádám, abyste přinesli
sdělení o našem záměru pro obyvatele vaší planety. Stručně vám vysvětlím, kdo jsme my a kdo
jsem já.
Pojmenovali jste některé z našich lodí,
které se pohybuji nad vámi, jako létající
talíře. Některé z nich však nemůžete vidět.
Tato loď, ve které jsem já, obsahuje
zařízení pro neviditelnost, ačkoli je 6,9 km
dlouhá, a má asi 3,4 km v průměru. Tato
loď má posádku, z níž někteří jsou v lidské
podobě. Já jsem také prošel fází lidské
podoby. Mé znalosti a myšlenky byly
zaznamenány do přístroje, který připomíná
váš počítač.
Přicestoval jsem do blízkosti této planety
asi před třiceti tisíci lety, podle vašeho
měření času. Vaše planeta a životní formy
na ní mají pro nás zvláštní hodnotu.
Ti z nás, kteří dělají pomocné práce,
obývají naši loď v lidské podobě, téměř
totožné s některými z vás. Z tohoto důvodu
jsme v době, kdy jsme dospěli do blízkosti
vašeho světa, nezasahovali do přirozeného
vývoje vašeho druhu, který v té době obýval
tuto planetu. Naším cílem bylo zkrácení
cyklu vývoje, nezbytného pro lidské
obyvatele této planety, aby nám byli
užiteční.
(Zajímavé - mohli by být z téže kosmické rasy, kterou začátkem 90. let popisoval
Novozélanďan Alec Newald. Poznámka Rune O.) Viz:http://coev.webs.com/ nebo
http://coev.webs.com/apps/webstore/products/show/2616887
„Naším záměrem však není vás řídit nebo ovládat. Intergalaktický zákon v naší skupině
nám to zakazuje, ale máme dovoleno navázat s vámi kontakt. Váš souhlas s tím záleží jen na
vás. Našich lodí máme o něco více jak dvacet tisíc (v roce 1966), které používáme v rámci
celé Sluneční soustavy. Tato plavidla jsou velikosti od několika stop k mnoha kilometrům
délky či obvodu, liší se tvarem a velikostí, v závislosti na účelu, pro který se používají.

Našich bytostí v lidské podobě je zde mnoho tisíc. Někteří z nich žili ve své současné
podobě již předtím, než jsme sem přiletěli. Ti v lidské podobě, kteří obývají naši loď, se
přestali rozmnožovat. Tato podmínka byla nutná, museli si zvolit jednu ze dvou možností,
když to bude nutné, buď hibernaci v lidské podobě a její uchování, jako u mě, nebo uchování
ducha v jiné vhodné formě. Nedokázali jsme vyrobit syntetická těla, vhodná pro lidský druh,
a proto bylo nutné najít dostatečně mladé planety, kde se rodí nové bytosti, ale byly dost staré
na to, aby se zde vyvinula lidská rasa do bodu, který umožní vhodným tělům získat dostatečné
kapacity mozku pro přijetí našich vědomostí.
Po vzájemné dohodě mezi obyvatelem planety a posádkou naší lodi, mohou být znalosti a
vzpomínky jednoho z nás smíchány s obyvatelem planety, bez ztráty identity příjemce. Jeden
z naší skupiny pouze předá své znalosti obyvateli planety, který je bude dále šířit. Tento
přenos se musí uskutečnit po vzájemné dohodě mezi zainteresovanými bytostmi a nezbytně
musí obyvatel planety bezvýhradně souhlasit a toužit po tomto přenosu. Proto se snažíme,
abychom nic nebrali, ale abychom jen dávali.
Nejsme sami, kteří mají zájem o váš svět. Existuje zde další skupina, jejíž zájem není vůči
vám nutně škodlivý, ale jejich metody jsou v přímém rozporu s našimi. Na vaší planetě chtějí
dosáhnout svých cílů nikoliv prostřednictvím spolupráce, ale prostřednictvím kontroly a
nadvlády nad vámi. (Musí to být rasa temně smýšlejících Orioňanů, někteří z těch, co
přisluhují ‚šedým‘, např. s nimi tajně spolupracuje americká armáda. Pozn. Rune O.)
Musíte dosáhnout vysokého stupně duševního rozvoje a obecných znalostí, abyste
pochopili naše záměry, mimo jejich využití. Snažili jsme, abychom v této věci spolupracovali
po tisíce let, ale byli jsme v příkrém rozporu s jinou skupinou. Musíme dosáhnout svého cíle
pod vedením našeho druhu, ale vy musíte mít přání a snahu o to, abychom vám pomohli.
Naše činnost je mimo vaši současnou úroveň chápání, ale nakonec dostanete velkou pomoc
od naší spolupráce, při provádění určitých studií o životních formách a podmínkách na vaší
planetě, jejíž výsledek lze porovnat s odpovídajícími studiemi, probíhajícími na jiných
planetách, které budou ve prospěch vaší planety, vašich lidí i obyvatel těchto jiných světů.
Pracovali jsme s vámi trpělivě po více než třicet tisíc let, ale vývoj, který to přineslo, by trval
při běžných generačních cyklech více než 250 tisíc let.
Máme také jistá omezení, která vyžadují dodržování určitých podmínek, které jsou pro nás
obtížné, ale v tomto okamžiku je možné to zracionalizovat. Naše záměry s vámi překračují
vaše nejkrásnější přání a sny o vaší existenci. Obyvatelé vašeho světa byli s tím opakovaně
seznámeni, ale vždy to bylo přeměněno na duchovní náboženské ideály.
Je pochopitelné, že váš myšlenkový proces se pokouší porozumět neznámému tím, že ho
posuzuje podle známého. Těm z vás, kteří se nebudou řídit některými pravidly, nebudeme
schopni pomoci, aby dosáhli vyššího porozumění. Čím více zlepšíte vlastní podmínky pro
přežití ve vašem světě, tím nám současně pomůžete v našich snahách.
Člověk, jehož tělo a mysl používám k tomu, abych s vámi mluvil, je využíván s jeho vlastní
plnou spoluprací. Kdyby nevysílal dotazy, nebyl bych mu odpovídal, ale ne všichni, kteří se
ptají, obdrží odpověď, protože všichni nemají upřímný zájem, a někteří chtějí dosáhnout
nějakého osobního prospěchu, a proto nedosáhnou otevřeného souhlasu, nutného pro mé
přijetí. Takový člověk není pro mne užitečný.
V tuto chvíli používáme mnoho metod, abychom informovali lidi o naší přítomnosti a o
našich okamžitých záměrech. Je čas, aby se začala spolupráce mezi námi. (Pamatujte, že je to
relativně dlouhá doba, jsou zde již tisíce let. Pozn. R. 0.) Váš další vzestup brzy začne.
Konečná znalost naší přítomnosti vám bude brzy zřejmá, v té době budou na vaší planetě
probíhat velké změny. Lituji, těm se v žádném případě nemůžete vyhnout, víme to od začátku,

proto jsme vás opakovaně varovali, abyste se na ně připravovali psychicky i fyzicky. Ti, kteří
nemají problémy se připravovat, pocítí jen malé změny.
Nemůžeme vám v žádném případě sdělit, který den nebo okamžik, začne tento převrat ve
vrcholném stadiu, musíte to sami sledovat a připravit se podle podmínek, které budete
pozorovat. V žádném případě nemáme v úmyslu evakuovat vaši planetu, nemáte pro nás ve
vaší oblasti žádnou hodnotu. Naše lodě jsou nyní plně obsazeny. Naše spolupráce s vámi
zahrnuje osídlení vašeho světa lidmi za vhodnějších podmínek, než jaké nyní realizujete.
V návaznosti na obrovské změny ve vašem světě, vám poskytneme pokyny, jak dosáhnout
požadovaných podmínek pro váš i pro náš vzájemný prospěch.
Vyhledej nás a najdeš nás. Čekáme jen na vaše zavolání. Mír s tebou.
Svrchovanost.
Požaduji, abyste pečlivě zkoumali, o čem teď s vámi mluvím, neboť mluvím o
svrchovanosti vašeho světa.
Lidské bytosti na vaší planetě se chovají tak, že rozhodují, které skupiny lidí by měli
ovládat vaši planetu. Mnoho z vás, kteří o nás víte, nás volá, abychom vám pomohli zabít a
zničit ty, o kterých si myslíte, že jsou vaši nepřátelé. Ti, kdo tak činí, nechápou, že mezi těmi,
které nazývají nepřáteli, jsou lidé, kteří o nás vědí také a požadují stejnou službu. Máme
přijmout obě tyto výzvy a zničit vás všechny?
Obyvatelé vašeho světa vždy hledají někoho, kdo by za ně vyřešil jejich problémy, a to jak
jednotlivci, tak velké i malé skupiny. Odmítáte přijmout skutečnost, že váš svět patří stejně
všem lidským bytostem, které obývají vaši planetu a spojuje je jediná úplná a svrchovaná
mysl. Neexistuje definitivní řešení vašich problémů, ať už jako individuálních bytostí nebo
jako svrchovaného světa, dokud neodstraníte bariéry, které jste mezi sebou postavili ve všech
jejich složitých formách. Každý z vás je sám o sobě suverénní bytostí a může být přirovnán k
vesmíru, komplexní soustavě. Sdílíte svůj svět s jinými bytostmi, které jsou stejným
způsobem stejně svrchované.
Není to otázka práva na tento stav existence, je to konečný fakt, že ani jeden z vás, ani my
nemáme právo nebo moc vlastnit suverénní bytost. Narušit tuto suverenitu jakoukoli akcí je
nejzávažnějším aktem. Složitosti, které jste si pro sebe vytvořili kvůli absenci znalostí o tomto
základním principu existence, způsobily na vašem světě neuvěřitelné rozpory. Každý z vás
musí hledat uvnitř vaší myšlenkové struktury, kterou jste si od narození nashromáždili, podle
svých zkušeností a hodnocení, uplatnit tuto základní zásadu existence, a pak pokračovat v
poskytování tohoto katalyzátoru všem, kteří vás budou poslouchat.
Kdyby to všichni lidé, kteří obývají váš svět nejen slyšeli, ale i přijali, už nebudete muset
ovládat složitá protichůdná pravidla a zákony, ani nebudete muset v životě ztrácet tolik času
na jejich prosazování. Konečný cíl všech lidských bytostí ve vašem světě by měl mít pouze
jeden konečný cíl, ke kterému byste měli vynaložit veškeré úsilí - péči o svoji planetu,
uchovávat ji a vylepšovat vyrovnáváním veškeré nerovnováhy, protože je to vaše zahrada a
váš domov. Je to nezbytné pro zachování vašeho životního prostředí.
Nyní stále více a rychleji ničíte schopnost udržovat svou fyzickou existenci tím, že
neuznáváte svrchovanost a individualitu každého jedince. Každý člověk svým vlastním
způsobem přispívá k tomuto ničení. Otrávíte svoji zemi, otrávíte svůj vzduch, otrávíte své tělo
a svou mysl vlastními myšlenkami a neopatrně tak otravujete světovou mysl, která je
souhrnem myslí všech lidí. V jednom z vašich náboženství máte deset základních pravidel,
ignorovat jediné z nich je ignorováním základní suverenity každého člověka i světové mysli,
což je vaše společná hodnota. Dávám vám to pouze jako příklad, ne jako konečné řešení.

Neexistuje místo, kam se schovat. Vy sami jste zodpovědní svému světu jako celku - za
každou vaši myšlenku a vaše jednání. Každá myšlenka nebo akce, která ignoruje vaši
odpovědnost vůči blahobytu vašich spoluobčanů, představuje nevratné semínko ničení, které
nakonec vyroste tak, že přidává svou větvičku ke stromu, který nyní ničí váš svět. Pouze
souhrn všech bytostí, které nyní obývají váš svět, může přinést rozkvět stromu života.
To, co považujete za představivost, je kreativní součástí vaší bytosti. Přečtěte si to,
pochopte to, a pak se snažte ukončit její nesprávné použití na negativní účely. Místo toho
použijte svoje tvůrčí schopnosti pro vytvoření prospěchu pro všechny.
Pokud napíšete jen jedno slovo, které zlepší jen jeden okamžik, je to mnohem lepší, než
napsat celou horu slov bez užitku. Žádnému z vás nebudeme pomáhat něco ničit, pomůžeme
vám získat pravidla, podle kterých budete budovat.
Čekáme jen na vaše zavolání. Mír s tebou.
Nevyléčitelné choroby.
Tzv. nevyléčitelná onemocnění ve vašem světě jsou přímým důsledkem reakce na životní
prostředí, díky nedostatku znalostí o stavu procesů ve vašem prostředí Sluneční soustavy.
Umožnili jste elementárním změnám, k nimž dochází sekundu po sekundě, aby diktovaly
podmínky vaší existence, spíše než abyste ovládli životní prostředí za pomoci znalosti jeho
ovládání.
Všechna onemocnění ve vašem světě, s výjimkou u velmi mladých jedinců a dalších
výjimek, jsou vámi umožněny, ale nikoliv vám automaticky vnuceny. Tím, že pochopíte
mechanismus vzniku, nikoli jen obvyklé podmínky vzniku, které jsou základem reakce
prostřednictvím toho, co znáte jako modlitbu, otevřete dveře pochopení vašeho duchovního
vlivu, použitím myšlenkové síly na změnu elementárních sil ve vaší realitě.
Rozšířená působnost
Byli jsme požádáni, abychom Vám předem sdělili pokyny, na které máte zaměřit své
myšlenky k rozšíření vašeho vědomí. Následující komunikaci vám nabízím na základě vašich
požadavků a je uvedena proto, abychom vyhověli vaší žádosti. My sami vás s úctou žádáme,
abyste vy, kdo obdržíte tyto údaje, nehodnotili nesprávně náš záměr tak, že nás obviníte, že
vás odsuzujeme. Znovu vás upozorňujeme na to, že nad i pod teorií a vírou je nadřazen fakt,
že pravda je relativní ve vztahu ke skutečné existenci a všem přechodným příčinám a
důsledkům.
Chcete-li získat pochopení vašeho vlastního světa a světů těch, kteří jsou kolem vás, je
naprosto nezbytné studovat a pochopit sebe sama. Vy sami jste centrem vašeho světa, který
jsme pro vás vytvořili. Váš individuální svět je tvořen vámi ve společném světě. Vše, co je ve
vašem vědomí, tvoří váš individuální svět, v celém jeho rozsahu.
Planeta, na které žijete, je jen místem vaší současné existence. Přesto váš individuální svět
může zahrnovat celý vesmír. Chcete-li dosáhnout většího porozumění sobě, studujte také
ostatní. Máte k dispozici studie a hodnocení mnoha vašich lidí v oblasti poznání, které
klasifikujete jako psychologii. Tam naleznete knihy, které obsahují to, co se ostatní naučili a
co vydedukovali. Přemýšlejte o svých vědomostech ve své mysli, přečtěte si a vyhodnoťte
veškerá taková sdělení, jaké jste našli, pak je porovnejte a vyhodnoťte. (Dnes by zralý člověk
měl studovat duchovní vědu jako je např. kosmologie - Pozn. R. O.)
Nedosáhnete však pochopení spoluobčanů na vaší planetě, jako neinformovaných kritiků
ani s použitím hranic lidského vzdělání. Všichni se ve větší či menší míře snažíte ovlivňovat
svět druhých tím, že podle sebe hodnotíte jejich myšlení. (Jak to tady dělám i já v mých
komentářích – pozn. R.O). Neúplnost vašich vědomostí často vede k nesprávnému ovlivnění

vyváženosti a koordinace vašeho hodnocení. Pouze správným hodnocením a výměnami
vzájemně koordinovaných poznatků a teorií, se budete moci společně dostat na úroveň
skutečného vyššího vědomí a porozumění.
Můžete posuzovat svůj vlastní svět, nebylo vám však dáno, abyste se soustředili na světy
jiné. My vás můžeme hodnotit, ale nemůžeme vás soudit, neboť by to bylo v rozporu s
univerzálním zákonem suverénní svébytnosti.
Vy, na vaší planetě, neustále uplatňujete své individuální touhy a hodnocení všeho a snažíte
se vnucovat svou vůli násilnými metodami, je-li to nutné. Nedostatečně uznáváte suverénní
práva každé živé bytosti. Z tohoto důvodu vnášíte chaos do úrovně světové mysli, která je
součtem myslí vás všech.
Nabízíme vám znovu první zákon vesmíru - Zákon svrchovanosti jednotlivce, snažte se ho
pochopit a aplikujte ho, nebudete ho však chápat bez získání znalostí fyziologie a psychologie
živých bytostí ve vašem světě, na všech úrovních jejich aktivity.
Vaše planeta je jen malým bodem na mezigalaktické univerzitě, kde bytosti získávají
poznání svými smysly. Máte vlastní suverénní právo svobodně užívat vědomosti, které máte k
dispozici a tím zvyšovat své povědomí, abyste mohli růst k vašemu největšímu potenciálu.
Nyní reagujete na své životní prostředí, a tak zvyšujete své nepřátelství, protože nemáte
dostatečné schopnosti pro ovládání myšlenek. To by tak být nemělo. Uvědomujete si své
myšlenky s přesvědčením, že je ovládáte. Ovládáte veškeré prostředí, které s vámi příjemně
reaguje.
Většina z vás kráčí po dnešní cestě se strachem z toho, co vás čeká zítra. Strach je
důsledkem nedostatku znalostí a uvědomění. Strach zkresluje vaše hodnotící procesy a vede
ke všem destruktivním tendencím, které lidé uplatňují, což způsobuje individuální bolesti a
nemoci, které ve větším rozsahu vedou až ke zničení národů.
Mimo váš horizont pochopení nevíte, že strach může zničit všechny známé a neznámé
vesmíry, které jste vnímali a které ještě budete vnímat. Rozšiřte své vědomí, rozšiřte své
znalosti, prozkoumejte všechny oblasti lidských znalostí, které máte k dispozici. Vyhodnoťte
všechna data v dosahu vaší mysli, týkající se vaší planety a našeho vesmíru.
Když začnete rozumět tomu, co je mimo vás, pak budete chápat to, co je uvnitř vás. Nikdy
jste přímo neviděli svýma fyzickýma očima zadní stranu vlastní hlavy. Pozorováním hlavy
jiných však hodnotíte svůj celkový vzhled nebo tak děláte za pomocí odrazu v zrcadle. Musíte
se dívat zvenku, abyste viděli to, co je uvnitř, a pak se dívat zevnitř, abyste skutečně viděli to,
co je venku. Při pečlivém úsilí z vaší strany tak můžete nahromadit více znalostí, a tím zvýšit
plodnost vaší mysli.
Vzhledem k tomu, že základ, na kterém budete stavět, můžete přidat k základům znalostí a
pomocí něho budovat vnitřní základy kolem vašeho království existence, podle vašich
požadovaných specifikací. Kromě toho, že rozšiřujete své znalosti a umožníte lépe porozumět
naší komunikaci, nebudete již možná potřebovat naši pomoc. Příliš velký nedostatek znalostí
o strukturálním fungování vaší planety a jejích živých formách, však poskytuje jen málo
základů ve vaší mysli, abychom do ní něco přidali. Vědění je univerzální jazyk. Čím více
znalostí uložíte, tím účinnější bude výměna myšlenkových forem mezi bytostmi na všech
stupních vývoje.
Chcete-li zachránit a zachovat planetu, která je nyní vaším domovem, musíte na to
vynakládat intenzivní úsilí, všech lidských bytostí, které zde nyní žijí. Vaše současná pozice
v místě a čase je nejkritičtější. Kromě toho, že se nyní vzděláváte s veškerým úsilím, téměř
všechny životní formy vašeho světa již nebudou existovat déle, než jednu generaci. (Pozdější
zdroje popisují, jak a proč pomáhají ti ‚za scénou‘, aby se to nestalo - jako součást
planetárního duchovního ‚imunitního systému‘ – Pozn. R. O.)

Tentokrát by to mohlo být výrazně zkráceno neopatrným ukládáním obrovského množství
vysoce toxických látek, které se nyní uchovávají v zásobnících a také náhodným rozložením
smrtelně jedovatých prvků z emisí dopravních prostředcích a dalších faktorech, které nyní
nemůžete ovlivňovat.
Můžete se brzy stát oběťmi své vlastní nevědomosti, nicméně ne nevinnými oběťmi, neboť
je to z důvodu vašeho zanedbání poznatků, neboť taková katastrofa je již v dosahu vaší
generace. V důsledku vaší neochoty ke vzdělání, budete postupovat směrem k vlastnímu
zničení a ke zničení světa, ve kterém žijete.
Rozšiřujte své vědomosti a rozšíříte si své vědomí. Hledej nás a najdeš nás. Čekáme jen na
tvé zavolání. Mír s tebou.
Osobní rozvoj
Ještě jednou tě zdravím. Zde je Iškomar. Opět jsi mě požádal o informace. Odpovím ti na
otázky týkající se problémů vašeho vývoje.
Základ vašeho pozitivního vývoje začíná již v raném stádiu vývoje dítěte. Nechcete vést
své mladé adekvátně k tomu, abyste rozvinuli jejich pocit zodpovědnosti vůči všemu živému.
Neučíte je, aby měli dostatečně pozitivní smysl pro zodpovědnost vůči jiným, než ke svému
vlastnímu druhu. Měli byste to udělat, pokud nechcete přiškrtit své životy zakazujícími
zákony ani neztrácet tolik sil, životů a zdrojů při prosazování zákonů, které byste jinak
nepotřebovali.
Obýváte svět, který je v současné době nepřátelský vůči vaší existenci, protože v průběhu
přirozeného a neplánovaného vývoje, získává vaše mládež určité atributy, které jsou
nevhodné pro harmonický život s ostatními jedinci vašeho druhu.
Takzvané zlo, které vidíte u ostatních, a ve větším či menším rozsahu i ve vás samých, v
závislosti na vašem stupni vývoje, který je odvozen z podmínek během doby vašeho života,
až do tohoto okamžiku. Musí vám být dáno opatrné myšlení a obezřetné posouzení povinností
nezbytných k vašemu správnému duševnímu rozvoji, jako celku. Musí být vykonáván detailní
výcvik vašich mladých, aby uznali právo na svobodu jednání svých spoluobčanů. Být
zodpovědni před lidmi, před vesmírem a sami před každým činem a myšlenkou během celého
života.
Tento koncept musí být součástí jejich vlastního života, než může začít skutečný vývoj
vašeho planetárního záměru. Nedostatek tohoto stavu odpovědnosti vůči všem, jako akt
každého jednotlivce, je zámkem, kterým můžete otevřít pro vás všechny dvířka opravdové
svobody. Zvažte energii, čas, zdroje a životy, které věnujete zachování a prosazování všech
zákonů a omezení ve svobodném jednání lidí, protože téměř všichni nemají smysl pro
zodpovědnost vůči sobě navzájem.
(Kosmickým důvodem je to, že Země je nyní v "kosmické škole", kde se každý musí naučit
prostřednictvím učebního procesu nejprve se potopit na dno, kde nakonec prožívá pocit úplné
ztráty (jako marnotratný syn), a pak za pomoci vlastního úsilí najít cestu "domů" prostřednictvím nabytých znalostí. Pozn. R. O.)
Jako omezující podmínky pro váš nedostatek zodpovědnosti, jsou nezbytná správně
vyvážená rozhodnutí, protkaná do značné míry komplikacemi při omezování jednání jednoho
či druhého, takže nikdo z vás není zcela svobodný člověk. Vaše základní zodpovědnost vůči
sobě a vašemu druhu je v pokračování rozvoje pozitivního postoje k této zodpovědnosti.
Neučte se to a naučte to vaši mládež, a kromě toho prozkoumejte všechny možné znalosti,
které máte k dispozici. Nahromaděné poznatky o vašem světě dále rozvíjejte, abyste vyspěli
a povzbuzujte hlad po vědění u vašich mladých.

Nezasvěťte své životy do fantazie smyšlených hrdinů, kteří nikdy nežili. Místo toho se
zaměřte na myšlenky těch, kteří žili a zanechali za sebou užitečné znalosti, které můžete
přidat ke svým. Přijměte je za vlastní a tím podpořte svůj vývoj. Omezení vašeho vývoje
můžete způsobit pouze vy sami. Povznesení nemůžete dosáhnout prostřednictvím nějakých
zázraků, to co sami nezískáte svým přičiněním, není ceněno tak hodnotně jako to, co jste
získali sami. Pomůžeme vám za pomoci našich pokynů.
Čekáme na vaše zavolání. Mír s tebou.
Duševní sebeuvědomění
Pozorujte se v uzavřeném prostoru, zkoušejte to znovu a znovu, dokud si nevytvoříte
duševní schopnost, to dokázat. Mohli byste pak v tom okamžiku nasměrovat pozornost na
jakékoliv místo na této planetě a uvidíte, co se děje v tom čase na tomto místě.
Můžete komunikovat s ostatními použitím přenosu a přijmu myšlenek. Zvykli jste si
spoléhat na používání mluvených slov a zvukový přenos myšlenek, takže většina z vás nevěří
v myšlení a přenášení myšlenek jiným způsobem, než slovy. Zanedbáváte přímý přenos
myšlenek, který je ve vás skrytý.
Mnoho lidí o tom mluví, diskutuje a píše. Říkám vám, že pokud se nepokusíte probudit tuto
schopnost, bude i nadále zůstávat skryta a nebude vám k ničemu. Zkoušejte to znovu a znovu,
nevzdávejte to. Naučili jste se v mládí mluvit vaším jazykem. Mluvíte slovy, která jste se
pracně naučili sami prakticky používat v průběhu života až do této chvíle, a stále se učíte nová
slova, která chcete přidat k vaší slovní zásobě. Stejným způsobem můžete získat nové
schopnosti, které jste schopni získat, které nyní nepoužíváte, ale mohli byste je použít místo
toho, abyste o nich jen mluvili.
Pokud opravdu toužíte rozvíjet své spící, přirozené schopnosti, procvičujte to v rámci
svých omezených znalostí. Začněte tím, že najdete nějaké uzavřené místo, kde se budete
snažit vnímat sdělení, přenášet duševní obrázky, obrazy nebo emoce od někoho jiného, o
koho máte zájem. Přijímejte a vysílejte jim. Pokoušejte se znovu a znovu vidět někoho, koho
jste kdysi znali, ať jste kdekoli, dívejte se na ně v jejich okolí, pokoušejte se vidět očima
někoho, koho znáte. Zkontrolujte co dělají, co vidí a jak to vidí.
Vaše experimenty provádějte obezřetně, dokud nebudete mít větší zkušenost, než máte nyní,
nepokoušejte se přemísťovat hmotné objekty na dálku ani je žádným způsobem měnit.
Nechcete přeci nikomu ublížit, ani při takzvané zábavě. Velmi pečlivě ohodnoťte každé
rozhodnutí, které učiníte, ohledně využití vašich schopností, jak se budou vyvíjet.
Každý člověk je zodpovědný vůči jinému člověku ve vesmíru za každý čin ve svém životě.
Všechny životy lidí jsou vzájemně propojeny způsobem, který zatím nemůžete pochopit.
Jelikož se vaše schopnosti neustále zvyšují, uvědomte si tento zákon: Vše, co děláte, vše, co
si myslíte, zvláště tehdy, pokud to bude směřováno k negativnímu, destruktivnímu nebo
škodlivému účelu, vám samo ublíží.
Přistupujte k vašemu rozvoji s vážným úmyslem a záměry. Nehrajte si s tím jako s novou
hračkou, nikdy nezneužívejte na jakékoliv úrovni své přirozené schopnosti, když začínáte svůj
duševní růst.
Manželství
Přirozená touha rozmnožovat se, snaha o nárůst osídlení v přátelském prostředí, je
základem partnerského vztahu mezi muži a ženami. Obyvatelé vašeho světa se mýlí pouze v
perspektivě. Základ všech vztahů mezi lidmi by měl být založen na stejném principu, který
umožňuje mužům a ženám úspěšně spolupracovat ve vzájemných snahách, které napomáhají
naplnění potřeb každého člověka. Žárlivost, chamtivost a veškeré přechodné emoční reakce

jsou přímými důsledky nepřátelských životních podmínek. Takové emocionální nástroje byly
a jsou ochrannými nástroji, nezbytnými pro přežití druhu v nepřátelském prostředí.
Nepříznivé podmínky vedou ke zjevnému vývoji obranných emočních reakcí, avšak proto, že
jsou v lidské mysli nepochopeny, nejsou kontrolovány a jsou odpovědny za to, že lidé
pociťují nepřátelský vliv svého prostředí, díky svému nedostatečnému vnímání.
Základem skutečného manželského svazku mezi dvěma lidskými bytostmi není otázka
zvyku nebo emocí, ale nezbytná základní potřeba, žít samostatně i společně. Bez společné
potřeby, která vede ke stejnému cíli, nemůže být žádná soudržnost a snaha o spolupráci
udržována mezi jednotlivci, národy nebo světy. Správná perspektiva a vzájemná potřeba je
pojivem, které váže všechny bytosti ke spolupráci a společnému myšlení. Láska je
nejpotřebnější emocionální produkt instinktivní potřeby. Potřeba vytváří zvyky a zvyky
vytvářejí odvozené zákony na jejich podporu.
Neznalost všeobecných zákonů moci, vzájemné působení akcí, umožňuje uplatňovat vlastní
zvyklosti v činnostech a myšlenkových procesech u intelektem obdařených bytostí.
Zbytečná omezení, která si sami sobě stanovili obyvatelé vašeho světa, zejména vašeho
západního společenského systému, jsou omezení, která jsou nesmyslnými pravidly, již za
hranicemi horizontu rozumu a znalostí.
Cesta k našemu Stvořiteli
Stvořitel není samostatný objekt, ke kterému bychom mohli cestovat. My i on jsme jen
myšlenky uvnitř elementárních silových polí. Vše, co existuje v celém vesmíru, je obsaženo
ve Stvořiteli, proto jediná cesty ke Stvořiteli je ta, kterou si vytvoříte sami, pokud chcete
rozšířit své povědomí o Stvořiteli. Ke Stvořiteli skutečně nejsou žádné správné nebo
nesprávné cesty, je to pouze váš stupeň uvědomění.
Vyznání Iškomar
Moje myšlenky jsou nyní nasměrovány k Otci Stvořiteli všeho co je, co někdy bylo nebo
někdy bude, jehož proměnlivá a vyvíjející se síla myšlenek dává formu všem bytostem a
všemu, co existuje ve vesmíru.
Jsem vděčný sám sobě, že jsem byl vytvořen a dána mi příležitost k životu. V mé vlastní
bytosti spočívá uvědomování si své individuality, ale i mé jednoty se všemi, co jsou, co kdysi
byli nebo budou.
Dal jsi mi jednotu, jako suverénní bytosti a vytvořil jsem si vlastní království vnitřních
a vnějších světů. Se zodpovědným postojem jsem přijal své místo v čase a existenci, a tím
přinesl mír do mých vnitřních světů a řád do mého vnějšího světa. Mým osobním úkolem je
přinést mír a pořádek do všeho, co mohu dosáhnout ve tvém vesmíru, není to jho a násilná
nadvláda, ale přesvědčivý důvod. Nemohu soudit jinou suverénní bytost, ale mohu jí pomoci,
aby rozšířila své uvědomění, a mohla se soudit sama.
S čestným úmyslem vyjadřuji svoji ochotu ospravedlnit každou chvíli, ve které existuji ve
prospěch univerzálního celku, takže univerzální celek může také ospravedlnit mou existenci.
Stojím v každé době mezi věčnou minulostí a věčnou budoucností, jsem spokojený, že pro mě
to všechno, co bylo předtím a vše, co bude potom, nemůže existovat jen pro mě, a přesto
existuje, protože všechno, bylo již předtím, než jsem začal existovat v čase a sdílel
zodpovědnost za vše, co bude ve věčné budoucnosti.
Rozpoznávám protivníka, ničitele a podvodníka světů, divoký nekontrolovaný strach, který
může vzniknout v mysli všech rozumných bytostí. Vím, že opatrnost je pozitivní myšlenkovou
formou, ze které roste strach, který se stává tvůrcem zmatku a nepřítelem všeho, co je.

Věnoval jsem svůj čas včas, abych přinesl mír a pořádek všem bytostem, kdekoli bych mohl
mít dovoleno dotýkat se vašich intelektů s mým uvědoměním, že ve svých vlastních
královstvích mohou vytvořit mír ve svých vnitřních světech a pořádek v jejich vnějších světech
tím, že popírají strach z existence, čímž se dopouštějí nekonečné prázdnoty věčného zatracení.
Otče Stvořiteli, tvé království je i mým, protože jsem si toho vědom. Mé království je i tvé,
neboť kvůli tobě jsem ho stvořil.
Přenesení intelektu
Člověk je schopen tuto galaxii prozkoumat duševně, nikoliv tělesně nebo takzvaným
astrálním cestováním, jak to umí mnoho lidí vašeho světa, ale pouze využitím procesů
myšlenkového přenosu, který ještě obyvatelé vašeho světa nepochopili. Většina vašich vědců
se domnívá, že světlo cestuje nejvyšší možnou rychlostí. Někteří vaši učenci začali o tom
pochybovat a pokoušejí se to dokázat. V porovnání s myšlenkou je světlo velmi pomalé.
Váš dotaz ukazuje na váš zájem o přežívání vědomí. Když ten hmotný objekt, který
nazýváte svým tělem, už nebude možné dále používat, je možné uložit alespoň část vaší
intelektuální kapacity a znalostí do mimoprostorových časových schránek nebo do nového
těla, ale ne vždy do novorozence. Všechna vědomí se nemusí přenášet, ale některé intelekty se
často přenášejí. Přenos může nastat i mezi slunečními systémy. Mysl člověka může migrovat
z jednoho světa do jiného světa. Člověk může nejen komunikovat s námi, ale je schopen
komunikovat s lidskými bytostmi a ostatními entitami v mnoha světech a na mnoha úrovních
existence.
Mír s tebou. Čekáme jen na vaše zavolání.
Náboženství
Náboženství jsme studovali ve vašem prostředí na planetě Zemi. Ti, kteří jsou vázáni na
planetární existenci na vaší úrovni vývoje, si uvědomují jen velmi malý občasný záblesk
svého velkého potenciálu.
Vy instinktivně víte, že vaše životní podmínky by měly být kontrolovatelnější. Neměli byste
být obtěžováni emočními otřesy, nemocemi, bolestmi atd... Většina bratrských bytostí žijících
ve vašem světě tráví většinu času svého pobytu na planetě v nějaké formě nepohodlí nebo
jinak nevhodně. Vědět to by nemělo být tak obtížné, představivost většiny z vás směřuje dále
dopředu, aby vytvořila sen o lepších podmínkách a pokusila se vysvětlit, proč takové
podmínky existují, když víte, že by takové být neměly.
Toto hledání vašich snů má tolik podob a způsobů, kolik tvůrčích bytostí je na vašem světě,
ale jsou zde i hlavní seskupení obecných vzorů. Tato seskupení vzorů nazývají lidé
náboženstvím. Použil jsem popis dle našich poznatků, to znamená, že význam náboženství,
který předkládám, je převáděn z generace na generaci, lidé si ho dobře osvojili dle
skupinového vzoru který studovali, přijali a často k němu něco přidali. Každý skupinový vzor
má celkový základní příběh a řadu zákonů a pravidel, s vynikajícími lidskými vzory, které
ukazují na konkrétních příkladech podporu skupinového vzoru.
V rámci celé struktury však každý jednotlivec, podle celkového stavu myšlení si vytváří
vlastní pochopení a přizpůsobuje své vlastní touhy v rámci skupinového vzoru. Tisíce let
poskytujeme informace a nabízíme lidem na této planetě vodítko, dosud jsme v každé
generaci využili jen malé procento našich učení. Nicméně, jen malé procento lidí se rozhodlo
přijmout něco z našich rad, co by mohly korespondovat s přijatými idejemi.
Někteří lidé to však přijali za své hlavní myšlenky, ačkoli mnoho starých způsobů a
myšlenek již bylo vyřazeno, přesto si lidé zachovali většinu těch starých, z nich mnohé se

staly obecně známými, jako výjimečné příklady lidí. V současnosti máte největší příležitost
získat svobodu, kterou hledáte.
V této zemi máte vzdělávací systém, který začíná mateřskou školou, jako první stupeň
vašeho učení. Obyvatelé vašeho světa se chystají začít mateřskou školou života, poznáním
skutečné existence a učit se být užitečnými jak pro sebe, tak univerzálnímu celku. Nemáme
žádné úmysly proniknout do vašeho světa. Pokud ano, udělali bychom to již před tisíci lety.
Poskytujeme znalosti mnoha vašim lidem ve všech částech planety, kde se lidská mysl
dostatečně osvobodí, aby přijala toto poznání. Když se mysl osvobodí od pravidel
skupinových vzorů a přesto nadále zasahuje do upřímného hledání, zvláště ve vaší současné
době, často dochází k tomu, že naše mysli jsou v kontaktu s vašimi. Tyto mysli slouží jako
kanály k poskytování informací jiným myslím k osvobození od mentálních řetězců, které je
škrtí a vězní. Veškeré informace však nejsou převáděny, aby vaše nezkažená mysl zůstala
neporušená, ale základní znalosti jsou sdíleny. Pokud je vaše mysl na počátku osvobození od
zastaralých představ spojených s planetou, do té míry se stanete svobodnými.
Mysl, která nesleduje žádné nové ideje nebo údaje, kde jsou takové ideje nebo údaje v
konfliktu se skupinovým vzorem přijatým touto myslí, je mysl v zajetí. Je-li míra omezení
přehnaně dlouho ve velmi úzkém rozpětí, je mysl přiškrcena a od této mysli lze očekávat jen
malý nebo žádný pokrok.
V tuto chvíli si nepřejeme nic od vaší planety ani od jejích bytostí. V tomto okamžiku máte
pro nás jen malý význam, kromě vašeho potenciálu. V čase spojení mezi námi, vaší planetou
a jinými světy, však můžete mít neočekávanou hodnotu pro vás, pro nás i pro ostatní obývané
světy. Osvoboďte se od vašich vámi stvořených nebes, pekel a pravidel duševního zaškrcení a
staňte se svobodnými bytostmi. Osvoboďte svou mysl! Vyhledejte nás a najdete nás.
Čekáme jen na vaše zavolání.
Proč stárneme?
Požádali jste o informace o krátkosti vašich životních cyklů. Odpovíme vám takto:
V jedné z vašich mytologií jste se zmínili o utopickém centru existence, legendárním místu
dokonalosti s rajským prostředím, určeným speciálně pro dokonalou sounáležitost všech
živých forem, včetně člověka.
Kompletní historie tohoto konkrétního mytologického příběhu, by pro vás byla velmi
zajímavá, avšak hluboce znepokojující a nepochybně alarmující vůči ostatním. Naším
záměrem v tomto sdělení je upozornit na jednu část mýtu, která však mýtem není.
Ve vašich spisech je uvedeno, že na bráně ráje je umístěn cherubín s hořícím mečem, který
brání návratu člověka do utopického centra, protože byl vyloučen pro svoji neposlušnost.
Existuje vědecký výklad takového mýtu, o překážce mezi člověkem a jeho dlouhověkostí.
Cherubína, který je v tomto příběhu orbitálně vázán s vaší planetou, nazýváte Měsícem.
Jako meč, který se určitým způsobem otáčí, aby udržel cestu stromu života, představuje
takové záření Slunce, které se odráží od Měsíce. Přímý průchod tohoto záření přes vaši
atmosféru je dostatečně velký, aby generoval ionizující záření způsobující, že ionosféra brání
průchodu některých škodlivých frekvencí ze Slunce, jak absorpcí, tak odrazem. Na protilehlé,
neboli noční straně vaší planety zůstává tato bariéra jen virtuálně.
Měsíc, který působí jako reflexní povrch, odráží záření Slunce na povrch vaší planety.
(Pozn. překl. – Odražené světlo je polarizované, tj. kmitající v jedné rovině, zatímco sluneční
světlo kmitá ve všech směrech.) Není dostatečně silné, aby vytvořilo dostatečnou bariéru, při
průchodu vaší atmosférou, takže zůstává energie slunečního záření, která může být škodlivá
pro váš život. Škodlivé množství této energie pak dosáhne povrchu vaší planety.

Může být provedena přesná kalibrace na určení síly těchto odražených energií, výpočtem
absorpce na povrchu Měsíce během procesu odrazu, a také změny nastávající během
průchodu vaší atmosférou. Různé variace síly těchto energií se však neustále vyskytují, proto
by se měla provádět přesná měření na povrchu vaší planety. Díky technologii, která je nyní k
dispozici vašim technikům a na základě vašich vědeckých znalostí, je možné takové výpočty
udělat.
Primární příčina předčasného stárnutí živých organismů, které dosáhnou věku zralosti, se
projevuje vlivem těchto odrážejících se energií. Sekundární působení iontových výměn a
těchto aktivit, které způsobují nárůst aktivity mezi živými buňkami, vede k přeměně určitých
forem této energie na hmotu, čímž vzniká zrychlený růst a minimalizují se škodlivé faktory.
Formy života, které dosáhnou takzvaného stavu zralosti (dospělost), si již nadále
nezachovávají schopnost růstu a přenášejí přebytečnou energií prostřednictvím sekundárního
růstu iontové aktivity, což způsobuje degenerativní rozpad v živých buňkách, který způsobuje
předčasné stárnutí. V průběhu vysokých nárůstů energie dochází k tak rychlé výměně buněk,
že odpad ze starých buněk není dostatečně rychle likvidován vylučovacím systémem
postižené bytosti. Interference s normálními funkcemi živé bytosti způsobuje další
degenerativní rozpad chemické rovnováhy organismu, tím zvyšuje iontové zatížení v živých
buňkách, a dále urychluje výměnu buněk a růst odpadu. Tento koloběh reakcí trvá až do
konce úplného rozpadu živého organismu nebo jeho životních funkcí.
To, co znáte jako proces stárnutí, je především výsledkem tohoto spirálového efektu, který
pochází od odražené energie vašeho Slunce. Využitím poznatků, které máte k dispozici, si
vašimi vědci ověříte klíč k této oblasti. Zaměřte na to vaši pozornost. Jde o vaše vlastní
rozhodnutí k zaměření pozornosti na klíčové body, na které upozorňujeme.
Mír s tebou.
Astrální cestování
Požádali jste nás o informace o záležitosti, kterou nazýváte astrálním cestováním. Je třeba
vám poskytnout krátkou souhrnnou informaci o vývoji a vlastnostech ducha, abychom vám v
této oblasti dali jednoznačné vysvětlení.
Výměna iontů je základní podstatou samotného života. Složité iontové výměny ovládají
přítomné prvky, což představuje elementární princip. Střídání a složitost iontových výměn
nebo manipulace se základní rovnováhou iontů vyžadují hledání potřebných složek
stávajících prvků v daném místě, což představuje inteligentní manipulaci s energií a vznik
myšlení.
Vývoj živých bytostí je jen projevem tohoto procesu, který se odráží i ve frekvenčních
oblastech mimo vaše fyzické senzorické vnímání, které potvrzuje existenci bytostí, které nelze
rozpoznat vaším fyzickým vědomím, přestože jsou schopny myšlení. Ve světě kolem vás,
který nemůžete detekovat, se děje mnohé. Nyní Vám nabízíme klíč, který většina nepochopí:
• Hladový atom je otcem života.
• Nasycení atomu je matkou stvoření.
• Čas je usazeninou toku iontů.
• Iontový tok představuje změnu.
• Změna je kategorie evoluce.
Veškeré instinktivní a hodnotící kombinace intelektů planety tvoří jednotky světové mysli,
tj. individuality (singularity) myšlenkového celku vaší planety. V rámci struktury celkové
intelektuální mysli vašeho světa existuje mnoho zástupců druhů individualizovaných
myšlenkových struktur nezávisle na celku, ale jsou podružné v celkové struktuře myšlenek.

Do této kategorie jsou zahrnuty také individuální myslící bytosti, jejichž sféra existence je
mimo vaše vědomí a nevnímáte je fyzickými smysly.
Vzhledem k tomu, že váš hmotný svět obsahuje miliony různých druhů živých forem, tak i
svět mimo vaše fyzické senzorické vnímání obsahuje širokou škálu druhů bytostí - některé
vnímající, některé instinktivní a jiné vyššího intelektuálního charakteru, a to i nad vaše vlastní
myšlenkové schopnosti.
To, co klasifikujete jako osobnost, vlastní také tyto bytosti. Varianty osobnosti a
individuality jsou ve všech ohledech stejně rozmanité, jako vaše vlastní. Některé z těchto
vyšších intelektuálních bytostí jsou si vědomy své vlastní oblasti nebo roviny existence, ale
jsou také schopny si být vědomi vašeho hmotného světa, prostřednictvím své mysli nebo
svého dočasného fyzického těla, a to s vašim souhlasem nebo bez něho, od vašeho původního
nebo běžného nositele.
Některé z těchto bytostí to dělají z osobních důvodů nebo pro vlastní uspokojení, jiné jsou
filozofové nebo užívají své oprávnění a dělají to z vyšších nebo nezištných důvodů, kdy
konečným cílem je zlepšení vaší existence na všech úrovních vnímání. Tato schopnost těch
entit, které nazýváte duchovní bytosti, je způsobilá manipulovat s hmotou, a tím vytvářet své
různé podoby ve fyzickém světě.
Voda je těmito bytostmi obzvláště ovlivňována, pomocí sekundárních účinků dochází k
manipulaci s elementárními látkami, které ve skutečnosti vytvářejí živé formy a mění je v
průběhu času. Mnoho z těch forem, které nazýváte neživými formami (krystaly), jejichž růst a
tvarování je spojeno s vodou, jsou ve skutečnosti živými formami hmoty .
Když tyto duchovní bytosti, diskutované v tomto sdělení, obývají fyzické tělo jako jste vy,
ať už s vaším souhlasem nebo bez, existují mnohé účinky, které lze pozorovat, aby vám
signalizovaly přítomnost bytosti. Fyzické tělo vytváří jisté rozpoznatelné vzorce činností a
myšlenkových procesů. Radikální změny mohou být pozorovány vědomím pozorovatele, jako
přítomnost cizího intelektu. (Pozn. překl. – zde je příčina schizofrenie.)
Takzvané psychické schopnosti, které předtím nebyly zjistitelné, se mohou náhle objevit v
myšlenkách a činnostech takto postižené bytosti. Jedna z těchto schopností se může projevit
jako to, co nevědomá mysl může nazývat astrálním cestováním. Mnoho lidí se domnívá, že
duch je schopen opustit tělo a přemístit se na jiné místo ve vesmíru a do jiného času, než kde
je v tuto chvíli fyzické tělo. Tak to ve skutečnosti neprobíhá.
Existují jedinci s mimořádnými schopnostmi, jejichž vědomí je od přírody mnohem širší,
což jim umožňuje rozšířit jejich mnohotvárné zaměření na dosažení toho, co byste mohli
označovat jako bilokace. Za pomoci schopností své mysli, není taková bytost nebo mysl
spojená s jediným tělem, ale může být vyslána do rozsáhlejšího prostoru a přináší ve své
mysli znalosti o jiných místech ve vesmíru a čase, za hranicemi současné existence. Pocit
bilokace, putování ducha nebo zkušenosti mimo tělo, se mohou projevit v takové ovlivněné
mysli. Dalším zkoumáním poznatků, uvedených v této zprávě, se mohou otevřít spousty cest,
vedoucích k poznávání vašeho rozšířeného vědomí.
Mír s tebou.
Dotazy a odpovědi:
Poznámka: Několik otázek položených bytosti Iškomar je uvedeno níže. Později vydané
brožury budou obsahovat více. Otázky jsou uvedeny kurzívou. Odpovědi jsou uvedeny pod
každou otázkou v uvozovkách.

Kdo vidí létající talíře?
„To není předem omezeno na žádnou skupinu bytostí jakéhokoli druhu, ale děje se to jen
náhodou. Neznamená to však, že bychom povolili nebo zakázali jakoukoli přítomnost našich
lodí.“
Jakou planetu jste obýval?
„Cestujeme po celé galaxii i mimo ni. Zkoumáme všechny planety.“
Pak vás zajímá více planet, než jen Země?
„To je pravda, pro vás je Země váš domov, my cestujeme po celé této galaxii, tvoje planeta
má jen malý význam, přesto má pro nás prvořadý význam.“
Ale nejste jediní cestující ve vesmíru. Řekl jsi, že existuje další skupina, která není dobrá.
„Neřekl bych, že jejich cíl není dobrý, je ale v rozporu s naším cílem, což neznamená, že
jejich záměry nejsou dobré nebo čestné.“
Chtějí ovládat zemi?
„To je správně, chtějí ovládat a řídit!“
Máme o vaší skupině povědomost jako o lidech nebo máte jinou fyzickou formu?
„Existují takoví z nás, kteří byli stvořeni k tomu, co byste chápali jako počítačový systém.
Naše duševní procesy byly zaznamenány do jiné, než lidské formy. Tito nyní vykonávají
na naší lodi pomocné práce v lidské podobě. Na vaší planetě jsou lidé, kteří se jim fyzicky
podobají. Naši lidé vznikli tím, co byste nazvali umělé oplodnění. To se stalo v nedávné době
s prvotním typem bytostí, které obývaly vaši planetu. Z této vývojové rasy vznikly
meziprodukty, jako vedlejší produkty k dosažení podoby, blíže k naší lidské podobě, které
jsou nejblíže k formě, která obývá naše plavidla.“
Byl Ježíš Kristus takto zrozen?
„Ano, byl.“
A Buddha?
„Ten ne. Jeho tělo bylo pozemské, ale dostal vyšší vědomí. Na vaší planetě dnes existují
tisíce lidí, kteří by mohli být nazýváni Buddhy.“
Proč jste si v tuto chvíli zvolili nás, ale tajíte svou přítomnost?
„Struktura vaší společnosti je založena na pravidlech, které byly rozvíjeny po celá tisíciletí
přemýšlení a zvyků. Máte ekonomickou strukturu založenou na výměně zboží mezi vámi
prostřednictvím peněz. Kdybychom nyní odhalili naši přítomnost, nepochybně by se vaše
ekonomická struktura na celé planetě zhroutila. Každý segment vaší společnosti by byl
narušen, protože by se to stalo i přesto, že jsme se na to skvěle připravili a nyní děláme
pečlivé přípravy na to, aby naše přítomnost byla oznámena.“
(To je ten samý důvod, proč se skrývají ti, kteří ‚demokraticky‘ nebo skrytě řídí náš svět,
pokoušejí se skrývat své vědomosti o těchto věcech, a pokoušejí se vše falšovat. Pozn. R. O.)
Určitě se chystáte nám odhalit?
„To musí jednou nastat, pokud s námi budete spolupracovat.“
Myslíte mě osobně?
„Myslím celou vaši planetu.“

Stane se vaše přítomnost známou v čase nějakého kataklyzmatu?
„V té době nastanou velké otřesy, jak mezi lidmi, tak na povrchu vaší planety.“
Existuje nějaký termín, který byste mohli sdělit, kdy se to může stát?
„Už jsme vám ho sdělili.“
Nevzpomínám si na to.
Dojde k tomu během 50 let (1966 + 50 = 2016), záleží to na tom, zda lidé přijmou naši
přítomnost. (Pozn. překl. – Zase už mají zpoždění.) Toto sdělení jsi zaznamenal. Jsou lidé,
kteří to přijmou a ti, kteří to odmítnou.Vzhledem ke kontroverzní povaze lidstva, přijetí
nastane postupně. Další kroky, které děláme, přinášejí poznání naší přítomnosti jen pomalu,
ale jistě se dostane do mysli lidí.“
Kontaktovali jsme ty, kteří vás dlouhodobě sledují. Ti nám řekli, že existuje skupina
hominidů, kteří jsou v okolí této planety asi 50 milionů let. Říkají, že jsou fyzicky vyšší,
vyspělostí před vámi a vaším zřízením, a že vás pozorují stejně jako my. Víš o nich?
„Víme to.“
Spolupracují s vámi ve vztahu k této planetě?
„Ne stejně.“
Podílí se tato skupina na vašich cílech?
„Tehdy jsem s tebou mluvil o jiné skupině.“
Říkal jste, že existují různé skupiny.
„Hovořil jsem o jiné primární skupině, než o které mluvíš.“
Jsou to ty lodě, které vidíme jako světla na obloze, když jsou zde?
„Udělali obrovské změny na povrchu vaší planety, které nebyly vždy přínosné. Mluvil jsi o
světlech na obloze, které jste pozorovali?“
Ano, o světlech.
„Pravidelně je tato oblast, stejně jako mnoho dalších oblastí pozorována, a to jak naší lodí,
tak i loděmi druhé skupiny.“
Myslíš ty světelné objekty?
„Ano, byla to snad jedna z našich lodí, nebo to mohla být jedna z lodí druhé skupiny.
Máme další monitorovací přístroje, můžete je pozorovat jako světla, ale nejsou to lodě.“
Mohu publikovat mé nahrávky rozhovorů?
„Možná to přehraješ za předpokladu, že tam budou ti, kdo to budou naslouchat a kdo to
budou znát, a zatím tam budou jen ti, kteří tomu nevěří. Na tuto otázku zatím nemůžeme
odpovědět, ale zřejmě to neohrozí vaši společnost na světě. Když se posunete ve vývoji,
otevře se mnoho tisíc způsobů, které umožní, aby se naše přítomnost stala známá přes noc,
bez ohledu na to, že celý svět vybuchne v turbulencích mysli.“
Myslíš, že je to možné?
„Je to matematicky jisté, víme o tom a známe to celá staletí. Dokud jste dosud nedosáhli
vyššího vývoje, podle vaší terminologie vědecky přiměřeného, byli jste pro nás nepoužitelní,
protože jste neměli prakticky žádnou schopnost pochopit to, co od vás požadujeme výměnou

za to, co pro vás můžeme udělat. V celém vesmíru je výměna základem obchodu. Nečekejte,
že uděláme něco pro vás, a neočekáváme nic na oplátku. Můžeme udělat vše, ale není to dáno
libovolně.“
Co od nás očekáváte?
„Očekáváme od vašich lidí, aby dělali určitá měření na vaší planetě, ve vašem prostředí.
Zajistěte pro nás poznatky z vašeho světa, od nejmenších mikrobiálních forem života až po
nejvyšší úroveň vibrací ve vaší energetické části vašeho světa.“
Zní to rozumně.
„Rozumíš tomu?“
Snažím se.
„Dalo by se očekávat, že byste měli něco znát za 5 milionů let vývoje, při tak krátkém
životním cyklu. Možná jste již dosáhli stavu vývoje, který je nezbytný k prodloužení života na
tak dlouhou dobu.“
Zatím po tom nijak netoužím.
„To přijde. S rozvojem vědomí přichází touha po poznání, v omezeném časovém cyklu je to
nemožné. Pouze díky dlouhé době života získáte poznání, které hledáte, a čím více ho hledáte,
tím více ho budete chtít, ale ani za celou věčnost nepoznáte všechno, co se máte naučit.“
Chápu to.
„Možná přijde den na nějakém jiném světě, kde můžeš mluvit s jiným člověkem o jejich
úrovni porozumění, jak nyní já mluvím s tebou.“
Ano, rozumím. Je to zajímavá věc. Myslel jsem na to.
„Tvoje mysl se dosud nerozšířila tak, aby zahrnovala takovou myšlenku. V tom smyslu
jsem řekl, že to nechápeš. Včas to ale pochopíš.“
Kdy mě vezmete na projížďku?
„Časem se dozvíš odpověď i na tuto otázku.“
Mohli byste udělat snímek modulu Apolla na Měsíci?
„Vyfotografovali jsme vaši loď.“ (Jak bylo řečeno také v materiálech Koldas a Semjase –
Pozn. R. O.)
Chtěl bych získat snímek z Měsíce, aby odhalil neobvyklý úhel pohledu a vyvolal otázky, jak
byl získán.
„Jedná se o jeden z tisíců způsobů, kterým by naše přítomnost mohla být potvrzena. To by
však vyvolalo řadu otázek.“
Lidé by takovou fotku označili za podvrh.
„Z opatrnosti, to raději neuděláme. Naše přítomnost nesmí být vyzrazena příliš rychle.
Naše loď by nakonec mohla být vyrobena i na vaší planetě, jako duplikát ve vašem světě.“
To by bylo zajímavé.
„Žijete v nebezpečné době, když čelíte nebezpečí vyhynutí většiny forem života, které nyní
ve vašem světě znáte, vše ale nezahyne, snažíme se podněcovat takové změny ve vašem světě,

že rozšiřujeme znalosti, aby se zabránilo takové katastrofě. Sami můžete udělat jen málo.
Pracujeme proto s těmi, kteří mohou být efektivní.“
Jeden náš návštěvník řekl, že někteří uvidí obě strany této katastrofy.
„Mnoho těch, kteří mají pro nás cenu, už nebudou žít. Je nám to líto, ale nemůžete se tomu
vyhnout.“
Budou lidé schopni se vrátit procesem reinkarnace?
„Bohužel, vaše dědičné faktory vstupují a zasahují do reinkarnace dědičných vlastností,
které jsou vtěleny do nového těla. Nemáte dostatečně silný intelekt potřebný k překonání
ztrát. Také my máme někdy problémy překonat dědičné faktory, které dokonale řídí fyzické
tělo.“
To otevírá novou myšlenkovou školu.
„Takový je náš úkol. Existují určité faktory, které by se mohly podílet na vašem
vzdělávání, musíte je však analyzovat.“
Chápu to, v principu je to na nich založeno.
„Mír s tebou. Čekáme jen na vaše zavolání. Zde je Iškomar.“
Konec ukázky

