JESHUA, KTO SI TY?
(Rozprava s Jeshuom, Október 2002. Chanelling Pamely Kribbe
přeložil SiR, tento výňatek upravil Chiron)

Ja som ten, kto bol medzi vami a ktorého ste spoznali
ako Ježiša. Nie som Ježiš vašej cirkevnej tradície alebo
Ježiš vašich náboženských spisov. Ja som Jeshua-benJoseph, žil som ako človek z mäsa a krvi. Dosiahol som
KRISTOVO vedomie pred vami, ale bol som v tom
podporovaný silami, ktoré presahujú vaše súčasné
predstavy. Môj príchod bola kozmická udalosť – sám
som sa pre toto dal k dispozícii. Nebolo to ľahké.
Neuspel som vo svojom úsilí odovzdať ľuďom
nekonečnosť Božej lásky.
Nastali nedorozumenia. Prišiel som príliš skoro, ale
niekto prísť musel. Môj príchod bol ako hodenie kameňa do veľkého rybníka.
Všetky ryby utečú a kameň sa ponorí do hlbín. Avšak na hladine je možné
pozorovať kruhy ešte dlho potom. Dalo by sa povedať, že druh vedomia, ktoré som
chcel rozvinúť potom urobilo svoju prácu v podzemí.
Povrch bazénu bol neustále sčerený, dobre mienené ale pomýlené výklady rástli,
aby sa vzájomne stretávali a bojovali v mojom mene. Tí, ktorých sa dotkla moja
energia a pohybovali sa na podnet KRISTOVEJ energie, ju nedokázali naozaj
začleniť do svojej psychologickej a fyzickej reality. Trvalo to dlhú dobu, kým mohla
KRISTOVA energia vkročiť na Zem. Ale teraz nadišiel čas. A ja som sa vrátil a
hovorím prostredníctvom mnohých, do všetkých a pre každého kto ma chce počuť
a tých čo ma prišli pochopiť v tichosti ich srdca. Ja nekážem ani nesúdim. Mojou
najúprimnejšou nádejou je hovoriť k vám za obrovskej a neuhasínajúcej prítomnosti
Lásky, dostupnej vám v každej chvíli.
Som časťou oveľa väčšieho vedomia, väčšej bytosti, ale ja, Jeshua, som vtelená
časť tej bytosti (alebo poľa vedomia). Nemám príliš rád meno Ježiš, pretože sa
uchytilo v skreslenej verzii toho za čím som stál. „Ježiš“ je vo vlastníctve cirkevných
tradícií a autorít. Bol tvarovaný po stáročia tak, aby zodpovedal záujmom
cirkevných otcov, až natoľko, že prevládajúci obraz Ježiša sa teraz natoľko vzdialil
od toho čo predstavujem, že by ma naozaj potešilo, ak by ste ho jednoducho
dokázali opustiť a uvoľniť ma z tohto dedičstva.
Kto bol Jeshua?
* JA SOM Jeshua, človek z mäsa a krvi.
* JA SOM váš priateľ a brat.
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* Som oboznámený s tým aké to je byť človekom v každom smere.
* Som učiteľ a priateľ.
* Nebojte sa ma. Objímte ma, ako by ste objali niekoho, kto je váš príbuzný.
* Sme rodina.
KRISTOVA energia, ktorú som vám prišiel ponúknuť pochádza z kolektívnej
energie, ktorá prekročila svet duality. To znamená, že ona pozná protiklady dobra a
zla, svetla a temnoty, dávania a brania, ako aspekty jednej a tej istej energie. Žiť z
reality KRISTOVHO vedomia znamená, že neexistuje žiadny zápas s ničím. Je len
úplné prijatie reality. Tento chýbajúci boj alebo odpor je jeho hlavnou črtou. Keďže
KRISTUS (alebo KRISTOVA energia) rozpoznáva extrémy všetkých myšlienok,
pocitov a činov ako prejav jedinej božskej energie, nemôže byť v spôsobe ktorým
zakúša realitu žiadna dualita ani odsudzovanie.
Uveďme príklad. Keď KRISTUS vo vás sleduje ozbrojený konflikt medzi ľuďmi, jeho
srdce plače pre osud bitého, ale nesúdi. On cíti bolesť a poníženie pri každej rane,
a jeho srdce je plné súcitu, ale nesúdi. Sleduje páchateľa, ktorý má zbraň, ktorý má
silu, ktorý spôsobuje bolesť, a cíti ... nenávisť a horkosť v jeho vnútri, a jeho srdce
trúchli, ale nesúdi. Srdce KRISTA objíme celý výjav s hlboko pociťovaným súcitom,
ale bez rozsudku, pretože rozoznáva všetky aspekty ako skúsenosti, cez ktoré sám
prešiel. On sám prežil všetky tieto role, páchateľa a obete, pána a otroka, a dospel
k pochopeniu, že on nie je žiadnym z nich, ale ten, ktorý je v pozadí oboch.
KRISTOVA energia prešla všetkými energiami duality. Identifikovala sa raz s
Temnotou a potom so Svetlom, ale počas toho všetkého, niečo ostalo rovnaké. A
keď si uvedomila túto „rovnakosť“, ktorá je základom všetkých skúseností, jej
vedomie dosiahlo nový typ Jednoty: bolo „pokrstené“. KRISTOVA energia bola
energia, ktorú som vám prišiel ponúknuť.
Kto som bol je pomerne ťažké vysvetliť. Budem sa snažiť to dosiahnuť tak, že
rozlíšim medzi troma „identitami“: Jeshua, Ježiš a KRISTUS.
Ja, ten ktorý teraz rozpráva, som Jeshua. Ja som bol ľudská bytosť, ktorá niesla
KRISTOVU energiu v mojej inkarnácii na Zemi. Túto energiu je možné tiež nazvať
KRISTUS. Ježiš – v mojej terminológii – je meno pre božského človeka, ktorý bol
výsledkom vliatia KRISTOVEJ energie do fyzickej a psychologickej reality Jeshuy.
KRISTOVA energia bola vyliata do Jeshuy zo sfér Svetla, ktoré sú – z vášho
hľadiska – umiestnené v budúcnosti. Ježiš bol človek, ktorý konal zázraky a
predniesol proroctvá. Ježiš bol vyslancom zo sfér Svetla, inkarnovaný vo mne. V
skutočnosti bol mojim budúcim JA. Ježiš bol, z mojej perspektívy ako človeka
Jeshuy žijúceho na Zemi, moje budúce JA, ktoré sa stalo jedným s KRISTOVOU
energiou. Pretože KRISTUS bol v ňom jasne prítomný a viditeľný, mnohým ľuďom
vôkol neho, javil sa im ako božský.
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Ja, Jeshua, som bol človek z mäsa a krvi. Jedinečným a do istej miery umelým
aspektom „stavby Ježiša“ bolo že som prijal svoje/jeho KRISTOVO JA z
budúcnosti. Nestal som sa pokrsteným na základe svojej minulosti a skúseností z
nej. Nedosiahol som osvietenie prirodzeným spôsobom, ale takpovediac
prostredníctvom zásahu zvonka, vliatím KRISTOVEJ energie z budúcnosti.
Súhlasil som, že budem hrať túto úlohu skôr, ako som započal tento život. Súhlasil
som, že budem „zatienený“ Ježišovou prítomnosťou, ako akt služby a tiež kvôli
hlboko pociťovanej túžbe spoznať skutočnosť mojich najhlbších možností.
Ježiš, moje budúce JA zo sfér Svetla, sa stal jedným s KRISTOVOU energiou.
Napriek tomu ale nepredstavoval celú energiu KRISTA tu na Zemi, pretože táto
energia obsahuje viac ako je Ježiš. On je jej jednou časťou alebo buňkou.
KRISTUS alebo KRISTOVA energia (je to skôr pole energií ako osoba) je
kolektívna energia, ktorá má mnoho aspektov alebo „buniek“, ktoré spolupracujú
takým spôsobom, že fungujú ako jeden „organizmus“. Všetky buňky sú jedinečným
príspevkom celku a zažívajú sa ako individuality, a tiež ako súčasť celku. Mohli by
sme týchto niekoľko aspektov KRISTOVEJ energie nazvať Anjeli alebo Arch-anjeli.
Je typické pre Anjelov, že disponujú zmyslom pre individualitu a tiež vysokým
stupňom ne-osobnosti, čo im umožňuje cítiť sa v Jednote s kolektívnymi energiami
a byť šťastnými v ich službách. Pojem (Arch) anjel je objasnený v poslednej
kapitole série o Pracovníkoch Svetla („Vaše Svetelné Ja“).
Ježiš bol energia z budúcnosti, ktorá prišla na Zem priniesť Osvietenie a poznanie
ľudstvu.
Prišiel z iného sveta alebo dokonca dimenzie a priniesol so sebou pozdvihnutú
energiu tejto reality. Jeho uvedomenie vlastného VYŠŠIEHO JA ostalo počas jeho
inkarnácie na Zemi nedotknuté. Vďaka jeho Prítomnosti vo mne, Jeshuovi, som si
ja mohol poľahky uvedomiť pružnosť hmotných zákonov a „konať zázraky“.
Dôvodom prečo prišla osobnosť Ježiš/Jeshua na Zem bolo vytvorenie otvoru alebo
dverí do iného stavu vedomia. Chcel som uviesť príklad možností, ktoré sú
dostupné každej ľudskej bytosti.
Vo sférach Svetla, z ktorých Ježiš prišiel, bolo pociťované, že Zem sa vydala
smerom, ktorý by skončil veľkou temnotou a seba-odcudzením duší, ktoré sa
zapojili do pozemského experimentu. Bolo rozhodnuté, že bude daný mocný impulz
pre zmenu, ktorý ľudským bytostiam jasne ukáže možnosti, ktoré sú im dostupné.
Zoslaním energie osobnosti Ježiša, sme chceli ľudským bytostiam nastaviť zrkadlo
a pripomenúť im ich vlastný božský pôvod a skryté možnosti, ktoré nesú vo svojom
vnútri. Možnosti Mieru, Slobody a majstrovstva nad sebou.
Každá ľudská bytosť je pánom jej vlastnej reality. Vytvárate si svoju realitu po celý
čas. Ste schopní opustiť biednu a neuspokojivú realitu a umožniť Svetlu vstúpiť a
premeniť vaše Tvorenie. Človek je svojim vlastným pánom, ale má sklon
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odovzdávať svoju moc vonkajším autoritám, ktoré tvrdia že poznajú pravdu a že
chcú pre vás to najlepšie. Toto sa deje v politike, medicíne, vzdelaní a tak ďalej.
Tiež vás „zábavný priemysel“ je plný falošných obrazov šťastia, úspechu a krásy,
ktoré neslúžia nikomu s výnimkou tých, ktorí ich vytvorili. Zamysleli ste sa niekedy
koľko peňazí sa vynakladá len na vytváranie týchto obrazov? V médiách, novinách,
filmoch, v rozhlase a televízii, obrazy sa šíria neustále. Odkiaľ tieto obrazy
pochádzajú? Prečo sú tu? Kto ich navrhuje?
Obrazy sú prostriedky šírenia moci nad ľuďmi. Obrazy dokážu ľudí robiť
poddajnými a odpojenými od ich skutočných potrieb, bez použitia fyzickej sily alebo
násilia. Obrazy dokážu ľudí donútiť dobrovoľne odovzdať ich vlastnú moc a sebahodnotenie. Klamú vás takým spôsobom, že nie je treba vás násilne nútiť do
ničoho, prijmete hodnoty vykreslené obrazom za vlastné a podľa toho konáte. To je
to, čo by sme nazvali neviditeľné ovládanie mysle a je to na dennom poriadku vo
vašich „slobodných“ západných spoločnostiach.
Funkciou Svetla je v prvom rade priniesť jasnosť, uvedomenie a priehľadnosť do
neviditeľných štruktúr myšlienok a pocitov, ktoré tvarujú váš život. Svetlo je
protikladom ovládania mysle. Tam, kde do reality vstupuje Svetlo, láme putá moci a
autority a rúca hierarchie na nich založené. Zdvíha zneužitie moci do Svetla a
oslobodzuje ľudí od klamstva a ilúzií, ktoré im odobrali moc pre samourčenie.
Ježišove poslanie na Zemi
Ježiš bol v čase, keď žil, hrozbou pre vládny poriadok. Tým, čo hovoril ľuďom a tým
čo vyžaroval, spôsobil, že štruktúry moci boli videné také, aké naozaj boli. To bolo
pre existujúce hierarchie neznesiteľné a neprijateľné. Úloha Pracovníka Svetla,
ktorú na seba Ježiš zobral, bola ťažká, hlavne pre mňa, Jeshuu, ľudskú bytosť,
ktorá súhlasila, že bude niesť túto intenzívnu jasnú energiu vo svojom živote. Ja,
Jeshua, som bol takmer zatienený silou prítomnosti Ježiša, prítomnosti môjho
budúceho JA! Hoci ma to naplnilo veľkým vhľadom, láskou a inšpiráciou, bola to
silná výzva fyzicky niesť alebo „udržať“ túto energiu.
Nemohol som úplne začleniť jeho energiu do mojej fyzickej bytosti – buňky môjho
tela neboli na to ešte „pripravené“ - takže na fyzickej úrovni sa moje telo vyčerpalo
z toho, že nieslo intenzívne energie Svetla. Okrem fyzického aspektu existovala
tiež psychologická záťaž nosenia KRISTOVEJ energie.
Bolo pre mňa veľmi ťažké ako je prirodzenosť KRISTOVEJ energie často
nepochopená, dokonca aj mojimi najbližšími priateľmi alebo „učeníkmi“. Ako ľudská
bytosť, ktorou som bol, som sa niekedy stával zúfalým a pochybujúcim o hodnote
Cesty, pre ktorú som sa zaviazal. Cítil som že svet nie je pripravený na KRISTOVU
energiu. Cítil som, že jej podstata nebola rozpoznaná. Ježiš bol vo svojej dobe
skutočne priekopníkom.
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Príchodom Ježiša na Zem bolo zasiate semeno. Bolo to semeno KRISTOVEJ
energie. Ľudia boli pohnutí tým, čo som povedal a vykonal, a podvedome, na úrovni
duše, rozpoznali KRISTOVU energiu. Hlboko v ich dušiach, sa rozvírila spomienka.
Niečoho sa to dotklo a dalo to do pohybu.
Na povrchu, na úrovni toho, čo je možné vidieť a cítiť vo fyzickom svete, vytvoril
môj príchod mnoho nepokojov. Na základe zákona duality, silné vyliatie Svetla
spôsobí silné reakcie od Temnoty. Toto je otázkou obyčajnej logiky. Svetlo je
konfrontácia. Chce rozbiť štruktúry moci a oslobodiť uväznené energie. Temnota je
energia, ktorá chce potláčať a ovládať. Takže tieto dve energie majú protikladné
záujmy. Tam, kde jedna získa na moci, druhá oplatí úder, aby sa bránila a znovu
získala rovnováhu.
Preto môj príchod na Zem tiež spôsobil mnoho bojov a násilia, ako protireakcie na
Svetlo, ktoré som prišiel šíriť. Prenasledovanie mojich nasledovníkov, skorých
Kresťanov, je jedným príkladom takejto násilnej protireakcie. Ale ani Kresťania
samotní, zakladatelia Cirkvy, sa nevyhýbali násiliu ani v ich úsilí o rozšírenie môjho
učenia. Pomyslite na krížové výpravy a Inkvizíciu. V mene KRISTA boli vykonané
najbarbarskejšie činy temnoty, kresťanmi rovnako ako nekresťanmi.
Majstri Svetla, ktorí sa rozhodli poslať ma ako vyslanca na Zem, si boli vedomí, že
intenzívna a bezprecedentná energia Ježiša môže vyvolať silné reakcie Temnoty.
Ježiš prenikol do reality Zeme ako kométa. Zo sfér Svetla, od energií, ktoré boli
hlboko znepokojené nad Zemou a jej obyvateľmi, to bol určitý druh núdzového
opatrenia. Bol to posledný pokus o zmenu cesty, ktorou sa Zem vydala, cesty
prerušovaných cyklov nevedomosti a deštrukcie, ktoré sa neustále opakovali.
Výsledky boli nejednoznačné. Na jednej strane Svetlo Ježiša vyvolalo viac Temnoty
(cestou protireakcie). Na druhej strane, semeno KRISTOVHO vedomia bolo
zasadené v srdciach množstva ľudí. Dôležitým účelom môjho príchodu bolo
prebudenie duší Pracovníkov Svetla na Zemi. Oni by mali byť najviac citliví a
vnímaví na moju energiu, avšak tiež mnoho z nich sa stratilo v hustote a temnote
pozemskej roviny. Pracovníci Svetla sú v skutočnosti Vyslancami Svetla s
rovnakým poslaním ako Ježiš. Rozdielom je, že počas ich inkarnácie vo fyzickom
tele sú menej napojení na svoje širšie BOŽSKÉ JA ako som bol ja. Sú viac viazaní
karmickou záťažou a ilúziami pozemskej roviny.
Ježiš neniesol žiadnu karmickú záťaž z minulosti, a preto sa mohol poľahky
udržiavať v dotyku so svojou božskosťou. Bol tu trochu umelým spôsobom,
prítomnosť z budúcnosti, jestvujúci tu aj tam v jednom čase. Vedomie bytostí
Svetla, ktoré sa spoločne rozhodli „vložiť“ energiu Ježiša do pozemskej reality v
čase, bolo dokonalé a vševedúce. Každá vedomá bytosť je neustále v procese
vývoja a pochopenia seba samej.
Medzi ľuďmi existuje pretrvávajúce presvedčenie, že všetko je predurčené akýmsi
Božím Plánom, za touto vierou je pojem vládnuceho vševedúceho Boha. Tento
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pojem je nesprávny. Neexistuje predurčenie nejakou vonkajšou silou. Existujú len
pravdepodobnosti, ktoré sú výsledkom vnútorných rozhodnutí, ktoré konáte vy
sami. Môj príchod na Zem bol založený na rozhodnutí kolektívnej energie Svetla,
ktorej bol Ježiš súčasťou. Bola to voľba, ktorá v sebe obsahovala riziká a
nepredvídateľný výsledok.
Kolektívna energia Svetla, o ktorej hovorím je anjelska ríša, ktorá je hlboko
prepojená s ľudstvom a Zemou. V skutočnosti vy ste ich súčasťou a nie ste od nich
vôbec oddelení, ale vyjadrujeme sa teraz multidimenzionálne, t.j. na úrovni
vedomia, ktoré je mimo rámec vášho lineárneho času. V inom rozmere alebo
časovom rámci, ste vy týmito anjelmi, ktorí tvoria sféry Svetla, z ktorých bol Ježiš
zoslaný na Zem. Vy – Pracovníci Svetla – ste oveľa viac prepojení s „udalosťou
príchodu Ježiša“, tohto vyliatia KRISTOVEJ energie na Zem, ako predpokladáte.
Bolo to do určitej miery kolektívne úsilie, ku ktorému ste vy všetci prispeli, a ktorého
som bol ja, Jeshua, viditeľným, fyzickým predstaviteľom.
Mojim odkazom bolo, že KRISTOVA energia je
prítomná vo všetkých ľudských bytostiach ako
semienko. Ak ku mne vzhliadate ako k nejakému
druhu autority, nepochopili ste môj odkaz. Prial som
si a stále si prajem vyzvať vás, aby ste verili v seba,
aby ste našli Pravdu vo svojom srdci, a neverili
žiadnej autorite mimo vás. Paradoxom je, že
oficiálne Kresťanské náboženstvo ma umiestnilo
mimo vašej reality ako nejakú autoritu, ku ktorej sa
treba modliť a poslúchať ju. Toto je úplný opak
toho, čo bolo mojim zámerom. Mojim zámerom bolo
ukázať vám, že vy sami môžete byť živým
KRISTOM. Žiadam vás teraz, aby ste spoznali
KRISTA vo svojom vnútri a vrátili sa ku mne,
ľudkovia moji.

JA S OM Je sh ua , č lov e k z mä sa a k rv i, a
som na oz a j pria t e ľ a b rat vá s v še tk ý ch .
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