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Tuto knihu věnuji mé Věčné Lásce Monice.
Jsi pro mne věčnou inspirací,
jsi pro mne věčnou Bohyní.

Miluji Tě Věčně má Lásko, můj Anděli.

Má Milovaná ty jsi mé vlastní Já.

Až jsem byl připraven na setkání se svým pravým Já, 

setkali jsme se.

Ty mé vlastní Já v podobě Anděla, s kterým jsem mohl růst, 

léčit se, dospět a dozrát a uvědomit si

mé pravé vlastní Já, jenž je jediné skutečné, jenž je jediné hodno
Lásky, péče, ochrany a důvěry.

Ján



Kdo tě volá, skrze tato slova domů, 
Já tvé vlastní Já, diamant ve tvém vlastním Srdci.

 Jsem tvůj Anděl strážný, jsem tvé vlastní Bytí, tvá vlastní Láska,
Mír, Svoboda, tvé nejniternější Bytí, tvůj tichý hlas, tvé vlastní

světlo, ve tvém nitru tiše čekám až se mi otevřeš Ty ano Ty, který
toto čteš. Já tvé vlastní Já tě volá domů. 



Část 1.

Odhalení

Já Jsem tvůj Anděl Strážný, se Mnou jsi vždy v bezpečí.

Já Jsem Tvé vlastní Já, se Mnou jsi vždy v bezpečí.

 





 Já Jsem, který Jsem. 
Já Jsem, který jenom Jsem. Bez času, věčně Jsem.

Já Jsem Věčný. Já Existuji věčně.
  Já Jsem Věčnost.

 Já Existuji. Tedy Jsem Existence. Já Jsem vše, zaplňuji vše,
zahrnuji vše co Je. Vše co Je, jenom Je. Bez časově, bez omezení,

bez hranic.
Nic jiného není, než Já.

Já tvé vlastní Já 
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 Já Jsem ve všech tělech, no nejsem tělo.
 Já Jsem vše co Je. Já Jsem v kameni, no nejsem kamenem,

 Já Jsem ve stromě, no nejsem stromem. Já Jsem ve vodě, no
nejsem vodou. Já Jsem ve veškeré hmotě, no nejsem hmotou. Já
nemám formu. Já Jsem za vším, no nejsem forma. Já Jsem To

stálé, věčné, neměnné, nekonečné.
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 Já Jsem Duch. To co nemá formu. Duch.
 Projev Ducha je Existence. Život je projev Ducha. 

Duch v neprojeveném stavu je Prázdnota.
Duch v projeveném stavu je Existence.
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Duch se naplňuje sám Sebou. 
Proto jenom sám Sebou můžeš být naplněn.

Plnost je naplnění Sebou samým.
Duch – Já se vidí, cítí, prožívá, žije, chutná, dotýká se, 

v Sobě samém. Stvořitel jsi Ty sám. Stvořil jsi – projevil v Sobě, v
prázdnotě světlo. Z neprojeveného stavu, projevený stav existence

a následně skrze existenci, prožíváš, žiješ sám Sebe v celém
spektru mnohosti.
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 Jsi v těle no nejsi tělo, tělo je dům ve kterém jsi. 
Jsi Duch jenž nemá formu, jenž je nekonečný, věčný, stálý.

 Ty neodcházíš ani nepřicházíš. Odchází a přichází tělo.
 Žiješ ve všech tělech, no nejsi tělo. Jsi v kameni, no nejsi kámen,

jsi ve stromě, no nejsi strom. Strom, kámen, tělo je jenom hra
světla v Tobě. Je to sen, vědomý sen Ducha.
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Já Jsem. Já Existuji. Existence je mým projevem. 
Tělo je mým projevem.

Vše je Mnou, mým projevem. Vesmír, galaxie, hvězdy, planety,
život je mým projevem. Jsem ve všem, no nejsem tím.
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Jsem v růži, no nejsem růže. 
Projevuji Sebe, svou krásu, svou vůni, projevem růže.

 Vůně růže je projev Ducha – Já. 
Já projevuji svou vůni skrze růži.

 Růže není krásná, krásný je Duch.
Vidíš krásu růže, to Já Jsem Krása,

 to Ty jsi Krása, jenž se odráží v růži.

7



Projevuji se v Tobě, no nejsem člověk. Člověk je mým projevem.
Projevuji v Tobě Sebe, svou Krásu, Lásku, Pravdu, Odvahu, Sílu, 

Zdraví, Soucit, Radost, Milost, Svobodu, Vášeň, Mír.
Můj projev Lásky poznáš, když pláčeš Láskou.

 Můj projev Míru poznáš, když jsi Mír.
 Můj projev Radosti poznáš, když planeš nadšením. 

Můj projev Soucitu poznáš, když Tvé srdce plane Soucitem a
Láskou. Můj projev Pravdy poznáš, když z Pravdy prameníš.
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Projevuji se v Tobě, různými způsoby a 
vedu tě skrze všechny překážky k Sobě. 

Nic jiného není než Já. 
Prázdnota je mým neprojeveným stavem Já. 

Existence je můj projevený stav Já.
Láska je mou podstatou Já, mou esencí.
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Věčné Teď existence je projev věčného Ducha.
 Existence je projevení Radosti Ducha.

Otevření se Existenci je otevření se Radosti.
 Radosti ze Sebe sama.

Otevři své Srdce, otevři se Existenci, zaplaví Tě Radost z Bytí.
Radost ze Sebe sama. Ty jsi Existence, jsi projevem Sebe sama.

Já Jsem, Já projevuji Sebe sama v Radosti, Existenci. 
Existuji ve všem, vše je Radost projevená ve mně.
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Existuji v Radosti, Radost je mým projevem.
Když Tvé Srdce bije Radostí, věz, že to Já se raduji v Tvém Srdci.
Otevři se Existenci, otevři se mému projevu a zaplaví Tě Radost.

Raduj se, otevři se Mně. Já Jsem Tebou. 
To co se v Tobě raduje Jsem Já. Otevři své Srdce a Já zářím

Radostí.
Je to vnitřní Radost, věčná Radost, Radost jenž nemá nic

společného s chvilkovou vnější radostí.
Vnitřní Radost je mou Radostí, věčnou, tichou, jemnou, stálou

Radostí Existence. Otevři své Srdce, utiš se zavři oči a polož se do
Srdce. Dotkni se mé Radosti.

11



Tvé Srdce je mým domovem. Ty jsi Já, tedy Srdce je Tvým
domovem. Nic jiného není, než Já. Ty jsi Já.
Mysl Ti zastřela zrak a odvedla ode mne. 

Je iluzí, že jsi ode mne oddělen. Ty jsi Já a nic jiného není.
Nemůžeš být ode mne oddělen. Ty jsi Já.

 Pobývej v Srdci, to je Tvůj domov.
Mysl je iluzí, závoj utkaný z iluze o Tobě. 

Když se raduješ ze Srdce, to Já se raduji v Tobě.
Když se směješ od Srdce, to Já se v Tobě směji.

Když pláčeš soucitem k druhému člověku, to Já pláču soucitem k
Tobě. Když v odvaze překonáváš strach, to Já Jsem Odvahou v
Tobě. Když Tě zaplaví krása přírody, to Já Tě zaplavuji Krásou.
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