Gregg Braden: "Matrix - božský zdroj"
(celu knihy si môžete prečítať j v našej Knižnici:
http://holistickamedicina.sk/mainpage.php?where=5 )

O knize „Matrix - Božský zdroj“ :
Průkopník kvantové teorie, Max Planck, kdysi šokoval celý svět tvrzením, že
existuje jakýsi zdroj, v němž se rodí úplně vše, co tvoří náš svět.
Autor této knihy pátral více než dvacet let po prastarých znalostech a
nacházel tajemství onoho Božského zdroje zašifrované v posvátných spisech z
odlehlých egyptských, peruánských či tibetských klášterů a v zapomenutých
textech. A co je nejpřekvapivější - současná věda jejich odkaz potvrzuje!
Kniha, kterou máte před sebou, boří mnohé zavedené názory. Seznámí nás s dvaceti klíči vědomého tvoření,
s jejichž pomocí lze proměnit zázraky imaginace v životní realitu. Srozumitelně podanými vědeckými
poznatky a vylíčením skutečných lidských příběhů nás dovede k přesvědčení, že to jediné, co nás omezuje,
je jen a jen naše mysl. Staňme se tedy vědci ve své soukromé laboratoři a stvořiteli svého vlastního
vzrušujícího světa.
( Ďalší popis prevzato z http://www.reikicentrum.cz/2011/08/11/gregg-braden-matrix-bozsky-zdroj/ )

Definici kvantové fyziky nalezneme již v jejím názvu. Kvantum znamená „oddělené množství
elektromagnetické energie“ – jedná se tedy o látku, z níž je náš svět vytvořen, zredukujeme-li jej až na
samou podstatu. Kvantoví fyzikové brzy zjistili, že to, co nám připadá jako jednoznačné, ve skutečnosti
jednoznačné není. Následující analogie nám možná pomůže pochopit, proč tomu tak je.
Když se v kině promítají na plátno pohyblivé obrázky, víme, že příběh, na který se díváme, je jen klam.
Milostná dobrodružství a tragédie, které nás tak berou za srdce, jsou ve skutečnosti výsledkem spousty
nepohyblivých obrázků promítaných v rychlém sledu za sebou, aby vzniklo zdání nepřerušovaného příběhu.
Zatímco naše oči skutečně vidí jednotlivé obrázky rámeček po rámečku, mozek nám je spojuje dohromady a
my je pak vnímáme jako jeden souvislý pohyb.
Kvantoví fyzikové věří, že náš svět funguje víceméně podobným způsobem. Když se kupříkladu v neděli
odpoledne díváme na sportovní program a sledujeme gól ve fotbale nebo trojitý axelpausen v krasobruslení,
díváme se z kvantového pohledu na sled jednotlivých událostí odehrávajících se velice rychle a těsně za
sebou. Stejně tak, jak se nám díky velkému počtu za sebou seřazených obrázků zdá dění na filmovém plátně
reálné, i život se odehrává v krátkých, malých světelných dávkách nazývaných „kvanta“.
Kvanta života se odehrávají natolik rychle, že pokud nemáme mozek vycvičen pro jinou hladinu vnímání
(jako je tomu u některých druhů meditace), jednoduše tyto impulzy zprůměruje, aby vytvořil
nepřerušované dění, jež pak sledujeme v podobě nedělního sportovního přenosu.
Kvantová fyzika tedy zkoumá jevy, které se odehrávají ve velmi malém měřítku sil tvořících základ našeho
reálného světa. Rozdílnost způsobů, jakými kvantový a všední svět fungují, vedla ke vzniku dvou
myšlenkových směrů vyznávaných současnými vědci: klasickému a kvantovému. Jeden jako druhý přichází
s vlastní teorií, která jej podporuje.
Začátek vědy a vědecké éry je spojován s počátkem 17.století. V červenci 1687 uveřejnil Isaac Newton své
klasické dílo „Matematické principy přírodovědy, v němž ukázal, že matematikou lze popsat běžný svět
kolem nás.
Po více než dvě staletí tvořila Newtonova pozorování přírody základ vědeckého oboru, který se dnes nazývá
„Klasická fyzika“. Newtonova fyzika spolu s Maxwellovou teorií elektřiny a magnetizmu z konce 19.století a
Einsteinovou teorií relativity z počátku 20.století dokázala velice úspěšně vysvětlit chování velkých,
pozorovatelných objektů – např. pohyb planet nebo jablka padajícího ze stromu. Sloužila nám natolik dobře,
že jsme byli schopni vypočítat oběžnou dráhu satelitů a dokonce vyslat člověka na Měsíc.
Na začátku 20.století však vědecké výzkumy prokázaly, že v přírodě existuje místo, v němž Newtonovy
zákony prostě nefungují. Tím místem je miniaturní svět atomu. Dříve jsme neměli technické prostředky,
abychom mohli nahlédnout do subatomárního světa nebo sledovat chování částic atomu během zrodu
hvězdy ve vzdálené galaxii. V obou oblastech – té nejmenší i té největší – začali vědci pozorovat jevy, které
klasická fyzika nedokáže vysvětlit. Musel být proto vytvořen nový druh fyziky, založený na zákonech, jež
obsahují výjimky vyskytující se v našem každodenním životě. To, co se děje ve sféře kvantové fyziky.

Kapitola päť z knihy "Matrix - božský zdroj" (celu knihy si môžete prečítať j v našej
Knižnici: http://holistickamedicina.sk/mainpage.php?where=5 ) :
KDYŽ TADY ZNAMENÁ TAM, A TEHDY JE NYNÍ: ČASOPROSTOROVÉ SKOKY VE
ZDROJI
„Čas je
Příliš pomalý pro ty, kdo čekají
Příliš rychlý pro ty, kdo se obávají
Příliš dlouhý pro ty, kdo truchlí
Příliš krátký pro ty, kdo se radují
Ale pro ty, kdo milují
Čas neexistuje." - Těmito slovy nám básník Henry Van Dyke připomíná ironii našeho
vztahu s časem.
Čas je snad nejprchavější ze všech lidských prožitků. Nejde zachytit ani vyfotografovat. Nelze jej
shromáždit na jednom místě a použít později někde jinde, jak by mohl například naznačovat přechod na

vychutnat si je naplno v původním textu. Příběh předkládám, protože se týká odpuštění, jež přesahuje
hranice času.
Zpráva o otcově smrti zasáhla Joeyho jako blesk z čistého nebe. Nemluvili spolu od jeho devatenácti let,
kdy začal zpochybňovat tradiční židovskou víru své rodiny. Pro Joeyho otce neexistovala větší hanebnost,
než pochybovat o této starobylé moudrosti. Pohrozil, že pokud se syn nevrátí ke svým kořenům a nepřestane
pochybovat, jejich vztah skončí. Když Joey zjistil, že otcovy požadavky splnit nemůže, opustil domov a
vydal se poznávat svět. S otcem od té doby nepromluvil. Po letech se v indické kavárničce potkal s
přítelem, a ten mu pověděl o otcově smrti. Joey se okamžitě vrátil domů a začal zkoumat svůj židovský
odkaz. Postupně pochopil svůj původ i otcovy názory, a hluboce dojatý se začal připravovat na pout do
země svých předků - do Izraele.
Právě v tomto bodě začíná mít příběh hlubší, mystický nádech, a dává nám poznat sílu Božského zdroje.
Joey se ocitl v Jeruzalémě u Zdi nářků, jež byla kdysi součástí Šalomounova chrámu. Sem se chodí ortodoxní
židé modlit a oplakávat zničení chrámu, k němuž došlo před více než dvěma a půl tisíci lety, a umísťují do
zdi papírky s napsanými přáními. Joey napsal otci vzkaz, v němž vyjádřil, jak ho má rád, a prosil ho za
odpuštění bolesti, kterou rodině způsobil. Potom začal hledat ve zdi vhodnou štěrbinu po vydrolené maltě
mezi kameny. V okamžiku, kdy ji našel, se stalo něco úžasného - něco, co z pohledu západní vědy postrádá
jakékoli racionální vysvětlení:
Když Joey zasouval svůj vzkaz do zdi, vypadl z ní najednou svinutý papírek a přistál mu u nohou. Joey se pro
něj sehnul a v tu chvíli se ho zmocnil zvláštní pocit. Jakmile otevřel zprávu a začal číst její obsah, poznal
rukopis - rukopis svého otce! Zprávu, kterou měl Joey v ruce, napsal jeho otec a zanechal ji ve zdi před
svou smrtí: Na papírku stálo, že syna miluje a prosí Boha o odpuštění: Otec sem přijel poměrně nedávno a
náhoda tomu chtěla, že jej umístil právě tam, kam chtěl nyní svůj vzkaz vložit Joey.
Působivý příběh! Jak může dojít k něčemu tak neobvyklému? Patrně musí existovat komunikace mezi
realitami a světy. Joey žije ve sféře přítomnosti, které říkáme „náš svět". Ačkoli již jeho otec nežije, podle
judaizmu nadále přebývá v ha-šamajim, v jiné sféře čili nebi, jež se nachází mimo náš svět. Obě tyto sféry
existují v přítomnosti a jedna s druhou komunikují.
Dost možná, že konkrétní způsob, jak se vzkaz od Joeyho otce dostal k Joeymu, zůstane záhadou, nicméně
jedno je jisté: aby se Joey mohl dozvědět, že otec je s ním stále v kontaktu, musí zde být něco, co je oba
spojuje; médium, jež schraňuje prožitky z obou oblastí. Tím médiem je Božský zdroj - odpovídá popisu
místa, které starověké civilizace nazývaly nebem; je to domov duše, jež je schránkou pro minulost,
přítomnost a budoucnost. Mezi Joeym a jeho otcem se prostřednictvím Božského zdroje, který je propojil,
událo něco nádherného. Proběhla mezi nimi komunikace, jež zahojila rány a ukončila spor otce a syna,
přesahující čas, prostor a dokonce (v tomto případě) i život a smrt. Abychom pochopili, jak se to stalo a
proč, musíme ještě hlouběji prozkoumat náš vztah k prostoru, který vytváří tady a tam, a času, jenž
připouští tehdy a nyní.
KDYŽ TADY ZNAMENÁ TAM
Jestliže platí výsledky experimentů, a schránka Božského zdroje skutečně obsahuje svět a vše, co se v něm
nachází, pak možná brzy začneme znovu definovat své představy o prostoru a čase. Třeba zjistíme, že
vzdálenosti, které nás zdánlivě dělí jednoho od druhého, oddělují pouze naše těla. Jak jsme poznali z
příběhu Joeyho a jeho otce, někde uvnitř nás existuje něco, co není omezeno vzdáleností ani limitováno
tradičními fyzikálními zákony.
I když to vypadá jako science-fiction, jsou tyto možnosti předmětem vážného vědeckého výzkumu - tak
důležitého, že v posledních letech studené války vynaložily jak Spojené státy, tak bývalý Sovětský svaz
obrovské částky peněz a podnikly rozsáhlé výzkumy, aby zjistily, nakolik reálný je Zdroj, který vše spojuje.
Jednou z oblastí, jimiž se jejich vědci zabývali, bylo cestování Zdrojem na velké vzdálenosti
prostřednictvím vnitřního viděni, což je určitý druh telepatie, známý jako vidění na dálku. Výsledky, jež by
beze všeho mohly sloužit jako předloha pro některé oblíbené filmy z posledních let, zapříčinily, že se již tak
nejasná hranice mezi skutečností a fikcí stala ještě neurčitější.
Roku 1970 začaly Spojené státy oficiálně zkoumat „surfování" Zdrojem, jež by umožnilo vidět nepřátelské
cíle ve vzdálených zemích. Právě tehdy začala CIA financovat první pokusy, v nichž se psychicky citliví
jedinci, například lidé s vysokou mírou empatie (schopnost vnímat prožitky druhých bez potřeby slovních či
zrakových podnětů), zaměřovali myslí na utajovaná místa. Jakmile se jim to podařilo, byli vedeni k
podrobnějšímu a podrobnějšímu popisu výsledků svého hledání. Tento program, který dostal akronym
SCANATE (stan by coordinate - souřadnicové pozorování), byl jedním z předchůdců dnes již známých
výzkumů Stanfordského výzkumného institutu, jež se týkaly vidění na dálku.
Ač se vidění na dálku může v některých ohledech jevit jako „vytažené z reality", je ve skutečnosti založeno
na spolehlivých kvantových principech, jež jsme již v této knize zčásti probrali. Nicméně i odborníci

přiznávají, že nikdo přesně neví, jak vidění na dálku funguje. Jeho úspěch je z velké části připisován
myšlence kvantové fyziky, podle níž jsou všechny zdánlivě pevné a oddělené věci vzájemně propojeny
univerzálním energetickým polem. Zvedneme-li například nádhernou lasturu, existuje její energetická část
z kvantového pohledu všude. A protože tato lastura existuje i mimo místo, kde ji držíme v ruce, říkáme o
ní, že je „nelokální. Stále větší počet vědců uznává experimentální důkazy, že svět, planeta a dokonce i
lidské tělo jsou nelokální. Jsme všude - nyní a napořád. Jak řekl Russell Targ (viz kapitolu 4), i když jsme od
sebe fyzicky odděleni, stále můžeme udržovat trvalé spojení - a právě toho se týká vidění na dálku.
Účastnici programu SCANATE byli školeni ve snění v bdělém stavu, tedy „se zapojenými smysly". Změněné
vědomí se jim uvolnilo a dokázalo se soustředit na zvolená místa, ať se nacházela ve vedlejší místnosti,
nebo na opačném konci světa. Když Targ objasňoval propojenost našeho světa v kvantovém prostoru, uvedl:
„Popsat, co se děje v dalekých končinách Sovětského svazu, není o nic těžší, než popsat, co se děje naproti
přes ulici." Než mohli být účastníci programu SCANATE nasazeni na tajné mise, absolvovali minimálně
tříletou výuku.
Podrobnosti o amerických vojenských projektech vidění na dálku byly zpřístupněny široké veřejnosti teprve
nedávno, a zahrnují přinejmenším dvě metody. První, nazvaná souřadnicové vidění na dálku, spočívá v
účastníkově popisu toho, co nalezl na konkrétních zeměpisných souřadnicích, určených šířkou a délkou.
Druhá, pojmenovaná rozšířené vidění na dálku, je založena na řadě relaxačních a meditačních technik.
Jakkoli se obě metody liší v detailech, začíná vidění na dálku zpravidla tím, že se pozorovatel dostane do
příjemně uvolněného stavu, v němž se smyslovým vjemům ze vzdálených míst více otevře. Sezení se účastní
průvodce, který pozorovatelovu pozornost navádí na konkrétní podrobnosti. Pokusná osoba je pak podle
přesně stanoveného postupu, jenž jí umožní odlišit vjemy pro danou „misi" důležité od nepodstatných,
schopna popisovat své vidění stále podrobněji. Právě průvodcova nápověda odlišuje řízené vidění na dálku
od běžných živých snů ve spánku.
V důsledku utajení tohoto výzkumu mohla začít nová éra získávání špionážních údajů, při němž byli lidé v
terénu vystaveni menšímu riziku. To však platilo jen do poloviny 90. let, kdy byly programy vidění na dálku
nesoucí krycí jména jako Projekt Stargate (Projekt Hvězdná brána) - zastaveny. Poslední „oficiálně" skončil
roku 1995. Ačkoli řada lidí považuje uvedenou metodu za „periferii vědy", a skeptici z řad armády jí
nepřikládají žádný význam, nelze úspěchy značného počtu experimentů s viděním na dálku považovat za
pouhé dílo náhody. Některé možná dokonce zachránily život.
Pozorovatelé „na dálku" dokázali během první války v Perském zálivu roku 1991 přesně určit rozmístění
nepřátelských raket v pouštích západního Iráku, a tak vyloučili další uvažované oblasti. Výhody takového
pátrání jsou zřejmé. Zúžením počtu míst, kde mohly být zbraně uschovány, se dosáhlo značných úspor času,
paliva i financí. Největším přínosem však byly zachráněné životy. Metoda vidění na dálku výrazně snížila
riziko, jež vojáci při pátrání po smrtících raketách podstupují.
O těchto projektech se zmiňuji, protože dokládají dvě skutečnosti, které jsou pro porozumění Božskému
zdroji klíčové. Za prvé, je tu další signál, že Zdroj existuje. Aby mohla část našeho já cestovat do
vzdálených míst a pozorovat reálné detaily, aniž vstaneme ze židle, musí existovat médium, skrze něž naše
vědomí putuje. Tím chci říct, že pozorovatel má přístup k cílovému místu, ať je kdekoli. Za druhé, sama
podstata energie umožňující vidění na dálku dokazuje holografickou propojenost, jež je součástí naší
identity. Dřívější představy o tom, kdo jsme a jaká je naše úloha v časoprostoru, se tak na základě důkazů o
Božském zdroji začínají hroutit.

