Třetí díl

Nová doba – svobodná duše

Madona Nové doby
A řekl jim Ježíš: „Ještě na malý čas Světlo s vámi jest. Choďte, dokud Světlo máte, ať
vás tma nezachvátí, neb kdo chodí v tmách, neví, kam jde. Dokud Světlo máte, věřte
v Světlo, abyste byli synové Světla.“
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Vstupujeme do Nové doby, která bývá nazývána jako „Zlatý věk“. Lidé mají možnost
zrealizovat svoji přeměnu, probuzení se z nevědomosti do vědomého života, pokud mají
v sobě tuto touhu a mohou uskutečnit napojení se na Zdroj všeho bytí, na Zdroj Matky země,
oživit svoje vlastní světlo a uvědomit si tu skutečnost, že jsme Světlem živeni, že skrze Světlo
- Lásku jsme součástí věčného bytí…
Nová doba znamená opuštění veškerých manipulativních programů, kterým jsme se naučili
v minulosti, ať jsme manipulovali druhé ve zlu, či „páchali“ dobro. S tím je konec. Minulost,
s níž jsme dosud svázáni je třeba poznat a poté opustit, rozpustit staré karmické vazby a
nahradit je vazbami láskyplnými. Jen tak se můžeme jako celek posunout kupředu a Nový věk
začít opravu žít. Toto vše souvisí s odpouštěním a to s odpuštěním sobě samým za to co
nepěkného jsme učinili vůči druhým, stejně jako s odpuštěním našim agresorům všeho toho
co nedobrého vykonali vůči nám. Je to přechod do pokory, do přijímání stvořeného světa
takového jaký je, vše je dílo Boha – Tvůrce, je to o učení splývání s Ním a o konání dobra
ku prospěchu všeho a všech na zemi. Takové jednání nás může bezpečně vést zpět k Tvůrci,
do Zdroje všeho bytí odkud jsme vzešli, nastupujeme tím na cestu domů.
Být ve „stavu lásky“ pro mne znamená najít zdroj energie, svoje světlo uvnitř svého těla, o
tom Ježíš mluvil. Je to konec vzájemného si odebírání energie mezi sebou navzájem. Lásky je
pro všechny dostatek. Znamená to napojení se na duchovní Zdroj světla a Zdroj světla Matky
země, přijímání a vyzařování energie z těchto zdrojů, to je „svaté přijímání“, přijímání těla
Boha s plným vědomím. Sdílením světla s druhými jeho síla na zemi roste, a to již není jen
naše osobní věc, ale společná věc lidí na planetě. Svoje světlo můžeme sdílením s druhými
rozšiřovat, avšak na druhou stranu ho můžeme i ztratit, pokud spadneme zpět do svých
starých a nedobrých návyků a odkloníme se od konání dobra. Vykládat si pojem Světla pouze
jako víru nestačí. Světlo je třeba v sobě realizovat a udržovat.
Spočinout v Bohu. Meditace.
Zapálila jsem svoje čakry plamenem Lásky hořícím v mojí srdeční čakře. „Spoj solar se
Zdrojem!“, vnímala jsem slova a vnořila vjem do slunečního solaru. Moje tělo se skrze
plamen Lásky v mojí srdeční oblasti přibližovalo ke Zdroji světla. Pomalu do něho „vplulo“.
Nacházela jsem se na okraji světelného kotouče. Vzhlédla jsem vzhůru ke světelným bytostem
– andělům a vztáhla k nim ruce. Vzali mne za ruce a malinko vtáhli o kousek dál od okraje.
Cítila jsem však silné spojení se Zemí, cítila jsem duchovní provazy, které mne se zemí spojují
(obr. 1 Duchovní provazy se Zemí). Zkusila jsem vědomím přitáhnout zemi do Zdroje. „To
nedělej! Země má ještě svoji karmu!“, sdělovali mi duchovní ochránci. Byla jsem uvnitř
Zdroje – boha, velká síla mne však přitahovala k zemi, patřím tam a mám na zemi úkol! Moje
tělo „vyplulo“ ven ze Zdroje, opět jsem vnímala místo, kde ležím, svoje tělo. „Zase přijď!“,
zamávali mi andělské bytosti na cestu zpět.
Již jsem usilovala o přijetí všeho, stále však mám pocit, že jsem to dostatečně nezvládla.
Odevzdávám proto svoji neschopnost vše přijímat.
Objevila se moje postava, moje vyšší já a to před sebou tlačilo velký, hnědý, plný pytel (obr. 2
Pytel nepřijetí). Stálo jí to hodně síly. Pytel postava tlačila směrem ke světelnému kotouči.
Tam již čekali moji duchovní průvodci Ámos a Darmos a podporovali její úsilí. „Zvyš svoji
vůli!“, vnímala jsem. Soustředila jsem se na prohloubení vůle a postava se dostala těsně před
světelný kotouč. Z pytle cosi vyskočilo do Světla, postava vzala již prázdný pytel a vhodila ho
do Zdroje, kde se roztříštil na světelné jiskry. Postava do mne vletěla a já ještě zahlédla
duchovní bytosti v kotouči světla, jak mi mávají.
Soustředila jsem se do solaru, rozsvítila svoje světlo zde i světlo srdeční čakry. Jsem úžasná a
dokonalá bytost!, dovolila jsem si prožít ten stav.
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obr. 1 Duchovní provazy se Zemí
Přijímám vše.
Moje postava stojí před Otcem. Dnes nic neodevzdává. Přijímám vše. Vše je projev Boha
v dualitě. Všichni jsme na tom stejně. Všichni jednou odevzdají svá velká ega a promění je ve
Světlo. Stojím před Otcem v pokoře před stvořeným. Moje postava ke mně vzhlédne a
s úsměvem na tváři do mne vletí. Vstupuji do hloubi své duše, do chrámu svého Otce. Spojuji
oheň svého srdce se světlem solárního (slunečního) plexu. Oheň vzplane vysokým plamenem a
zaplavuje celé moje tělo. Hořím plamenem lásky.
„Být v lásce“ ať se děje cokoliv.
Navštívila jsem kino a film ve verzi 3D. V poslední době hodně vnímám co se děje v mých
čakrách. Jakmile započal děj filmu, kde se bojovalo, cítila jsem, jak na to moje čakry reagují
a jsou v chaosu. Musela jsem zavřít oči a naladit se zpět do stavu lásky. Byl to pro mne takový
„trenažér“ jak se učit být v lásce ať se děje cokoliv.
Spojuji se s Matkou Zemí.
Spojuji se v meditaci prostřednictvím svých dvou energetických šňůr se středem Země, s jejím
světelným jádrem. Přijímám tuto energii – Lásku do svých čaker odspodu směrem nahoru
k hlavě a oživuji čakry jak zepředu, tak zezadu svého těla. Vnímám to spojení stejně jako
spojení s duchovním Zdrojem.
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obr. 2 Pytel nepřijetí
Nechávám přicházet cokoliv z minulého života.
Jsem v kostele. Vidím vysokou klenbu s úzkými, vysokými okny, skrze ně pronikají paprsky
slunce dovnitř. Rozhlížím se po stropě a zjišťuji, že nejsem žena, tentokrát jsem mužem. Je to
mladý muž, má tmavé oči a vlasy, kráčí uličkou středem kostela k oltáři. Tam poklekne na
jedno koleno, je ve vojenské zbroji, u pasu má dlouhý meč. Povstane, otočí se směrem
k východu z kostela a kráčí ven, za ním jdou další muži ve zbroji. Před kostelem nasedají na
koně a odjíždějí. Dorazí na velké, bitevní pole, vojska jsou připravena k boji. Boj začíná. Muž
bojuje, co mu síly stačí, všude je vřava, je to masakr. Vidím, že bitva skončila. Leží zde plno
mrtvých těl. Muž stojí a dívá se na tu spoušť. Je vysílený. Zatočí se mu hlava a padá k zemi.
Vidím muže přijíždějící s povozem, nakládají jeho tělo a těla dalších bojovníků na vůz. Vůz
odjíždí a mizí z mého dohledu.
Myslet si, že Bůh žádá, abychom bojovali je mylné. Není to jeho vůle, ale vůle lidí. Boj je
oddělování se od Boha, člověk opouští bezpečí, opouští Lásku.
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Jsem již schopna přijmout vše?
Dívám se do svého těla vnitřním zrakem, do svého žaludku, tam se vše tráví i psychicky. Opět
zde nacházím černou kouli. Posílám jí Lásku. Černá koule se mění v kouli bílou.
Nyní bych se podívala na vyjádření ega v jeho dvou krajních polohách.
Ego může být zasaženo komplexem méněcennosti, to je ego malé, člověk se cítí být k ničemu,
nic ho nebaví, nedokáže prosadit svoje potřeby. Souvisí to s prožitky ze současného a
minulých životů, kdy byl lidmi utlačován, ponižován a fyzicky likvidován. Člověku se
nedostává potřebného nadšení, žáru k projevení svých schopností. Nemá dostatek síly, nebo je
síla otočena dovnitř a člověk tak ubíjí sám sebe.
Na druhém protipólu může být ego zvětšeno pocitem vlastní velikosti. Takový člověk o sobě
nepochybuje, všechno ví nejlépe, dokáže prosadit svoje potřeby i na úkor druhých. Na své
životní cestě prohlíží svoji velikost, nebo se může stát na protest proti rodině či společnosti
rebelem. Nedostává se mu potřebného vnitřního klidu. Má dostatek síly, ale nekonstruktivně ji
často otáčí proti druhým, jakoby by byli jeho nepřátelé.
Na duchovní cestě je cílem vytvořit rovnováhu, naučit se žít jak bez komplexu méněcennosti
tak pocitu nadřazenosti, to znamená v sounáležitosti s druhými.
My sami utváříme sebe a svou realitu, je to úžasná vývojová tvořivost na každém kroku. Co
se píše v buddhistické Avatamska sútře:
Říká se, že v nebi Indry je síť perel, uspořádaných tak, že když se podíváš na jednu,
uvidíš v ní odraz všech ostatních, a když pohneš s kteroukoli její částí, vyvoláš zvuk
zvonů, který rozezní každou část sítě, každou část reality.
Stejně tak každý člověk, každý předmět na světě je nejen sám sebou, nýbrž obsahuje
každého jiného člověka a předmět a každý jiný člověk a předmět jsou vlastně na jedné
úrovni.
Shluky částic, ať jsou jakéhokoliv druhu, od těch nejmenších, námi zatím poznaných kvarků,
přes kameny, potoky, rostliny, hory, moře, vzduch, zvířata, lidi, planetu, vesmíry, vše má
svoje vědomí, je to vědomí Boha – Tvůrce, proto je možné se všemi těmito objekty
rozmlouvat a to je to, čím se zabývá indiánský šamanismus. Šamané mohou hovořit s duchy vědomím různých živlů, citlivci mohou toto vědomí vidět v podobě aury, nebo auru cítit
okolo kamenů, rostlin, stromů, hor, lidí nebo mohou rozmlouvat s Matkou zemí.
Všechno obsahuje vědomí – všechno vědomím je, vše je Bohem – Tvůrcem.
Vysoké duchovní bytosti, které zveme anděly, archanděly, Ježíšem, Pannou Marií, Bohem se
mohou objevovat lidem v různých podobách ať v meditaci, či hmotné formě takové, jakou je
schopen přijmout nejvhodnějším způsobem ten s kým komunikují. Může to být obrazem,
slovem, energetickým vyzařováním, zhmotněním a podobně. Možné je všechno. Uvědomme
si, že se teprve začínáme dotýkat obrovského a nekonečného božího díla.
Čas měřený na zemi je dočasnou veličinou. S přibližováním se zpět do Zdroje odkud jsme
vzešli, dochází ke zrychlování času. Čím jsme dále od Stvořitele ať v poznání kým je, to
znamená vývojově ještě nízko, nebo existencí na planetě hodně vzdálené od centra vesmíru,
v němž se nacházíme, tím nám čas běží pomaleji. Čím více budeme spojovat dualitu do
Jednoty, spojovat stranu plus a mínus do středu, do rovnováhy, tím více se bude náš vjem
času „ztrácet“. To lze pozorovat právě v meditaci, kdy se nám zdá, že meditace trvala chvilku
a přitom hodiny ukazují mnohem více, než jsme předpokládali. Prostor našeho vnímání se
naopak rozšířil, tím se učíme stávat mnohým jiným, hranice původního nám daného prostoru
mizí. Vysoké duchovní bytosti mohou být kdekoliv, kdykoliv a kýmkoliv.
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Všichni badatelé v duchovních sférách musí nakonec dojít ke stejnému, ať se vypraví
jakoukoliv cestou, ať duchovní, energetickou, nebo hmotnou, protože Pravda je jen jedna.
Záleží jen na tom, jak daleko se od ní nacházíme, kolik iluze do naší pravdy vnese naše
oddělené já, jak jsme schopni pravdu přijmout a zda vůbec toužíme se k pravdě přiblížit a na
jakém vývojovém stupni se my a naše společnost nachází. Každé náboženství či duchovní
směr obsahuje prvky Pravdy, záleží na tom, kdo vědomosti přenáší a jak si přenesené lidé
upraví podle schopnosti svého vjemu a toto předávají dále. I to chybně předávané je ale podle
možností průběžně opravováno novým a novým poznáváním, vše je v neustálém vývoji a
proměně.
Naše pocity mohou být rozdílné od rolí, které hrajeme. Často ani nejsme schopni si svoje
vnitřní pocity a role uvědomit, i když máme již určitou citlivost a podvědomě tušíme, že jsme
součástí něčeho mnohem většího, vjem naší podstaty jsme však ještě neprobudili. Tím se
dostáváme do disharmonie se svou duší a odkláníme se tím od reálného vjemu sebe sama.
Nejsme upřímní k sobě, ani ke světu, vytváříme o sobě iluzi, tápeme v pochybnostech o tom,
kdo vlastně jsme a odmítáme si přiznat svoje chyby. Je to počátek psychických onemocnění
slabších či silnějších projevů. Podle našeho psychického stavu vytváříme svůj energetický
obal a ten ovlivňuje naše hmotné tělo. Trvá-li stav hrané iluze o sobě delší dobu, začnou se
projevovat bolesti a poruchy v těle, orgány nepracují tak jak by měly, nejsme se sebou
“v míru“. Orgány jsou vlastně takové součástky jednoho stroje a ty touží pracovat spolu
v harmonii. To co uzdravuje a oživuje je „pohon“, který jim dodáváme, a tím je energie
Světla. Láska v nás, Láska Stvořitele, ve hmotě je to vzduch, voda a plody, které nám dává
země skrze Stvořitele - Tvůrce. Vše je v neustálém koloběhu proměny energie.
Stejně jako vyzařuje Tvůrce svou sílu - lásku, tak vyzařují i vesmíry, hmotné projevy Tvůrce.
Stejně jako vyzařuje vesmír a rotuje ven nebo dovnitř ze Zdroje, vyzařuje náš zdroj naše
energetické centrum - solar plexus a rotují naše energetická centra - čakry. Také všechny naše
buňky jsou vlastně vesmíry v nás. I my jsme vesmírem, Tvůrcem, my jsme jím a On je námi
(obr. 3 Galaxie).
Prožívání blažených stavů, takzvané nirvány a stavu bez účelu a bez myšlenek nevede
k postupu lidského jedince ale k jeho zastavení se v duchovním vývoji. Vnímání a myšlení se
má v meditaci rozšiřovat, je to objevování toho, jak funguje naše tělo, jak funguje neviditelný
svět a vše stvořené. Prožívání blaženého stavu je taková droga v duchu, a ten kdo o to usiluje,
toho také může dosáhnout. Je to bohužel sezení na plané větvi stromu (obr. 4 Nirvána).
Zastavuje se jeho práce na sobě i pro celkovou evoluci lidstva, takoví lidé nevyzařují a
nepracují pro druhé.
O vodě.
Voda je nosičem informací. Japonec Masaru Emoto provedl pokusy s vodou a to tak, že na ni
nechal působit myšlenky, slova, obrazy, melodie a po jejím zmrazení zjistil, že molekuly vody
tvoří obrazce. Ty fotografoval a ukázalo se, že pokud na vodu působily pozitivní slova,
motlitby a krásné obrazy, zanechávaly v ní svůj otisk a vznikaly krásné, harmonické obrazy
krystalů. Voda z kohoutků krystaly netvořila, pouze voda přírodní, minerální. Negativní vlivy
vytvářely nepěkné obrazy, rozmazané a chaotické. Tělo člověka je také z vody, to znamená,
že na něho působí stejné vlivy. Jsme-li nositeli nepěkných myšlenek, tvoříme-li a přijímáme-li
temné energie, živíme se pro člověka nevhodnou stravou, vzniká v našem těle chaos a to je
počátek našich nemocí. M. Emoto skrze vodu dokázal, že zdraví a harmonii přinášejí
láskyplné myšlenky.
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obr. 3 Galaxie
Chtěla bych se podívat do jiných světů.
„Je to možné?“, vyslala jsem otázku svým drahým průvodcům. „Můžeš kamkoliv“, přišla
odpověď. „Je to bezpečné?“, ptám se znovu. „Něco ano, něco ne, musíš s průvodcem. Kam se
chceš podívat?“ „Jak žijí na vyšší planetě, třeba na Plejádách“. „Musíš se na to připravit!
Tak v neděli v šest hodin ráno. Hlavně cvič stav lásky, rozšiřuj světlo, tím se to obnovuje!“
Moje první výprava na jinou planetu.
Je neděle 6 hodin ráno, uložím se do meditace. „Zvyšuj svoje světlo!“, navádějí mne duchovní
průvodci. Vstupuji do vjemu svého těla, svého světla a rozšiřuji ho svou vůlí. Chvíli to trvá,
než dosáhnu požadovaného stavu. Poté vstupuji do mlhy. Sleduji, jak jí prochází můj vjem, až
mlha zmizí. Objeví se malá loďka na vodě, která dopluje k vysokému žebříku. Mentálně
vstupuji na žebřík, stoupám po něm, až se dostanu nahoru na ochoz, je to taková rampa.
Pohlédnu dolů, do jejího centra a vidím obrovský „kotel“, v něm jakoby probublával nějaký
plyn, vypadající jako mlha a stoupající z nitra této planety. Vnímám vše jen v obrysech,
vnímám pohyb bytostí, ale jsou příliš „éterické“. Zajímají mne jejich domy. Podívám se do
dálky a vidím takové kulaté „bochánky“ s anténkami, jimiž přijímají energii pro svou potřebu
ze zdroje planety. Energie vstupuje takto do jejich domů a oni z ní vytvářejí vše, co k životu
potřebují. Vnímám jen obrysy jejich postav, jsou zde vysoké vibrace, není možné to podrobně
popsat. Společné chvíle tráví ve stejných, ale větších stavbách s vysokými kruhovými
klenbami, vypadajícími jako nafouknuté polokoule míče, kde z vrcholu kopule proudí otvorem
dovnitř energie. Buď zde odpočívají na lehátkách, nebo se učí, přijímají božské moudro,
z toho poznání tvoří a provádějí průzkum života ve vesmíru. Tak jako my máme kino, oni
prohlížejí obrazy v paprscích světla. Zajímalo mne, zda mají přírodu, nešlo mi ji vnímat.
V mém vědomí se objevily krásné, červené květiny, ale byly vlastně mojí součástí, obyvatelé
asi květiny vnímají jako část sebe, ne jako my, kdy nám působí radost pohled na ně. Setkávají
se spolu a vnímají tu sounáležitost. Dále mne zajímalo, zda se zde rodí děti. Stejně jako
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obr. 4 Nirvána
z rozšiřujícího se paprsku světla proudícího z centra kopulí jejich staveb, ve kterém mohou
sledovat obrazy, ze stejného paprsku vystoupila duše, která se sem vtělila, když zatoužila
prožít na této planetě svou životní zkušenost. Byla zde a obyvatelé ji přivítali mezi sebe.
Zrozená duše neprochází embryonálním vývojem jako je tomu na zemi, duše přicházejí již
hotové a dále se zde zdokonalují. Necítila jsem zde příliš dvojpólnost pohlaví, spíše to, že
bytosti vytvářejí skupiny podle druhu úkolů, které mají a dvojice spolu neprožívají sex jako je
tomu u lidí, ale jednotu. „Kde jsem?“, zeptám se v duchu a vnímám slova – Orion – Kuřátka
(obr. 5 Kuřátka). Zatoužím se vrátit zpět. Vstupuji opět do mlhy, po chvíli začínám vnímat
svoje tělo. Poděkuji svým průvodcům, ještě mi zamávají a zamíří svůj let zpět do světleného
kotouče, svého domova. „Zvýšila se ti vibrace, můžeme letět někdy znovu, ničeho se neboj!“,
sdělují.
Mnou navštívená planeta byla velmi jemnohmotná, myslím, že není možné ji lidskými
prostředky pozorovat. Úrovně projeveného života jsou ve vesmíru různorodé.
Podívala jsem se na Internet a zjistila, že Kuřátka jsou vlastně Plejády. Plejády se nacházejí
západněji od souhvězdí Orion, v souhvězdí Býka. Dále jsem hledala fakta o Orionu. Zaujala
mne jeho Velká mlhovina. Cituji, co o této tajemné mlhovině říkají vědci: (obr. 6 Mlhovina
Orionu)
Dokonalejšími přístroji dnešní doby mohla věda ve vztahu k Orionu vysvětlit záření a
tajemství hloubky jeho mlhovin.
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obr. 5 Kuřátka
Vědec G.Majarine píše: Mlhovina v Orionu jest otvorem obří jeskyně. Není to rovný
povrch. Hledíme do nitra kosmických hloubek a v průrvě je mezera, před kterou se
ztrácí všechna moc představivosti. Oko se nasycuje na této nebeské nádheře.
Astronom Edgar Luzien Mont Lavre hvězdárny v Kalifornii píše: Negativy nám ukazují
otvor a vnitřek jeskyně, který je tak obrovský, že by se v něm naše sluneční soustava
zcela ztratila. Není možné tuto hloubku změřit, ale má přinejmenším trojnásobek šířky,
která je 70 trilionů kilometrů. Lidská řeč není schopná, pero pisatele nezpůsobilé, štětec
umělce bez života v jakémkoli pokusu vnitřek této jeskyně popsat. Pohled na ní a v ní je
světlo, které září a svítí za herkulitskými stěnami obloženými slonovinou a perlami,
zdobenou miliony diamantových hrotů, špiček zářících hvězd.
Astronom Geret P. Servit píše: Světlo, ve kterém Orion září lze přirovnat k množství
plynů modrého odstínu. Mlhovina nepotřebuje zdroj světla, odkud časové světlo
vyzařuje.
Prosvětluji svoje čakry.
Myslí pronikám dovnitř svého těla, vstupuji do oblasti srdce a sleduji, jaké to zde je. Vnitřním
zrakem vidím bílé, transformační světlo. Jdu dále. Objeví se oheň a moje postava nabere oheň
do pochodně, kterou drží v ruce a s její pomocí prosvětluje okolí. Ve chvíli, kdy mlha zmizí,
vidím moji postavu jak kráčí po světlé, energetické „žíle“ k solar-plexu. I zde je mlha, opět ji
prosvětluje, až se objeví svítící „slunce“ solaru (obr. 7 Pochodeň Světla). Dále spolu
s postavou postupujeme do druhé a první čakry. Čakry jsou spojeny energetickými „lany“ a
z energetických zdrojů – čaker je rozváděna energie k orgánům. Moje postava se vrací přes
srdeční čakru do páté – krční čakry a prosvětluje ji, dále postupuje do čelní čakry a do oblasti
mozku, ve kterém se nachází obláček světelné energie oživující mozek a umožňující naše
myšlení. Energetická lana spojují také čakry nacházející se na rukách a nohách.
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obr. 6 Mlhovina Orionu
Pokud nejsme v lásce a ani náš sex není v lásce, potom vytváříme temné energie, čakry
nepracují tak jak mají, nemohou správně zásobovat orgány ve svém okolí, které mají na
starosti a ty mohou z tohoto důvodu onemocnět, takto vznikají funkční poruchy orgánů.
.
Meditace na relaxaci s hudbou na hodině jógy.
Objevila se pevnost na kopci, takový kamenný hrad s několika věžičkami a světle modrými
střechami. Moje postava přešla přes můstek k té stavbě, prošla vysokými dveřmi vypadajícími
jako velké okno složené ze skleněných menších oken. Vešla do prostorné místnosti, hořel zde
oheň v krbu. Postava si stoupla doprostřed místnosti a vzhlédla vzhůru ke kopuli stropu,
odkud dopadal kužel světla do místnosti. Vstoupila do „kuželu“, procítila jeho energii, potom
vyšla ven. Na můstku stáli nesměle lidé, postava se s nimi přivítala a pobídla je ke vstupu do
místnosti.
Jaký jsem žila v posledních létech život?, položila jsem si otázku.
Došlo mi, že jsem jako krmená husa řízená ovládacími programy druhých lidí. Láska není
nadřízenost ani podřízenost, ale svoboda. Převážně se pohybuji v prostředí ovládaném egem.
Bylo by pro mne dobré ukončit svoje zaměstnání?, ptám se dále.
„Musíš se naučit dívat se i do pekla! Potom můžeš jít dále!“
Vstupuji do meditace – jsem silná a odvážná bytost.
Objevil se obraz husy a z ní vystoupila moje zářící postava, její čakry byly rozsvícené,
směřovala ke slunečnému kotouči, kde ji vyhlíželi duchovní průvodci. Vtáhli ji do kruhu a
usadili se všichni tři na jeho okraj. Zeptala jsem se, proč je tak velký rozdíl mezi světlým a
temným světem. „Vše je projev duality, projev života“, došla mi odpověď.
Najednou jsem pochopila, proč existují černí andělé, i oni slouží dualitě. Průvodci vložili mojí
postavě něco do rukou. Podívala se blíže do dlaní a objevila se v nich průsvitná koule.
„Uvidíš věci takové, jaké jsou“, sdělili mi průvodci a moje postava se vydala na cestu zpět.
Zamířila k lidem, ukázala jim průsvitnou kouli a poté si ji vložila do srdce, abych ji neztratila.
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obr. 7 Pochodeň Světla
Zeptala jsem se: Jak to je s energetickými kanály, které jsou lidem otevřeny při zasvěcení
lidským učitelem?
Odpověď: „Záleží na vlastní kvalitě lidí. Taková energie jimi prochází, jaké jsou jejich
vlastnosti a tímto se zesilují. U každého je to jiné. Pročisťuj svoje čakry!“
Napojila jsem se na duchovní slunečný Zdroj a nechala protéct světlo od hlavy k patám svým
tělem, až ten proud vyústil ve světle Matky země.
Vstoupila jsem do solar-plexu, sídla své síly a nechala ho zářit. Spojila jsem svoje světlo se
zemí a v tu chvíli vnímala, že tělo Země je také tělem jako je moje tělo a uviděla vnitřním
zrakem, že jsme spolu spojeni energetickou šňůrou lásky, podobně jako je hmotně spojena
matka pupeční šňůrou se svým nenarozeným dítětem a takto ho vyživuje (obr. 8 Pupeční
šňůra s Matkou zemí).
Jestliže si člověk předčasně otevře energetické kanály, zvýší se tím jeho osobní síla, jeho
stávající vlastnosti, jeho kvalita. Nemá-li zpracované velké nebo malé ego (dva póly
nerovnováhy), toto se zesiluje, zesilují se jak jeho dobré tak špatné vlastnosti. Neusiluje-li
poté člověk o vytvoření harmonie v sobě, vstupuje na cestu magie, nerozpoznává pravdivě co
je nebo není dobré. To je úskalí tohoto procesu.
Cítím, že jsem duchovně učena stále častěji v průběhu dne. Buď mne napadají otázky a
přicházejí odpovědi, nebo se stávám pozornější k tomu, co právě cítím, zda jsem nebo nejsem
v lásce, a kdy mne opět ovládnou emoce. Emoce mají sídlo v solar-plexu. Buď solar září
světlem, nebo je zastřen emocemi. Emoce tvoří naše myšlenky, obavy, strachy, hněvy a
bolesti objevující se v naší mysli a dělají nás nešťastnými. Dokud je nepřevedeme do plného
vědomí a nepřeměníme na světlo, budou našimi pány.
Co je důležité udělat pro svoji vlastní změnu?
Uvědomit si a přijmout svoje temné stránky, přestat je rozvíjet a naopak rozvíjet svoje stránky
světlé. Uvědomit si Zdroj světla v sobě, svoji podstatu, svoji zářící srdeční čakru, uvědomit si
svoje spojení s duchovním Zdrojem – Bohem a se Zdrojem Země a spojení s ostatními lidmi.
Pročisťovat svá energetická centra a tuto novou kvalitu vědomě vyzařovat. Nacházet se ve
svém harmonickém, božském středu, je to odstoupení od jednání z nižšího já a přijetí
možnosti nechat jednat své moudré vyšší já.
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obr. 8 Pupeční šňůra s Matkou Zemí
Jak vzniká nový lidský a jiný druh na zemi.
Bytosti na zemi procházejí vývojem, vznikají nové druhy rostlin, zvířat, lidí. Každá bytost
dojde v určité fázi vývoje k nabytí takové míry nových vlastností, že jí její stará dosud známá
„značka“ těla již nevyhovuje, potřebuje „novou značku“, tělo „vyšší“, vznikne nový lidský
druh. To kým jako vtělení ve hmotě jsme, řídí naše DNA a ve chvíli kdy je možný posun ve
vývoji, dojde ke skoku a dvěma jedincům, jejichž vlastnosti to umožňují, se narodí trochu
odlišný potomek. Například lidský potomek potom trochu jinak myslí a může i trochu jinak
vypadat. Jde zde o nabyté vlastnosti. Takto byla pozorována zvířata, například vlci, ty
dvojice, které byly mírné se spolu spojily a vznikl nový druh chovného psa.
Bůh je vše stvořené, ale i protiobraz stvořeného, to co stvořené není, to je Bůh neprojevený,
latentní, avšak stále trvající. Pro naše myšlení je to trochu nepochopitelné, poznání v tomto
směru přinesl Josef Zezulka. S tímto je lépe se seznámit v jeho spisech, které byly vydané.
Proč vnikají sekty.
Lidé se chtějí okolo něčeho slučovat, pro něco pracovat, něčemu sloužit a také je pro ně
pohodlnější, dává-li jim někdo odpovědi a určuje jejich směr. Dokud lidé neprojdou duchovní
obrodou k vlastnímu myšlení, cítění, rozhodování a odpovědnosti za všechny svoje činy, toto
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nebezpečí bude stále trvat. Je to součástí vývojového procesu, který má naučit lidské tvory
samostatnému myšlení. Chce to hodně trpělivosti a přemýšlení. Vytvořené lidské vlastnosti,
které s fungováním sekty ladí, vrhají jedince do jejího područí. Vše se bude lepšit, je to škola
pro duchovní vůdce a jejich žáky, stejně jako pro všechny ty, kteří stojí v čele různorodých
menších či větších skupin lidí a pro ty, kteří je obdivují a jim slouží.
Někdy ale v osudu prostor pro vyjádření vlastního rozhodování příliš velký není, karma si
vybírá svoje, nebo je tlak lidí, kteří rozhodují tak silný, že druhé omezí, i to je možné. Vše se
však děje z nějakého důvodu, pro naši zkušenost, proto abychom pochopili.
Miluji svoje tělo.
Vstupuji do meditace, do svého solar-plexu a prozařuji ho. Cítím, že příčina toho, že stále
cítím ve svém solaru nepohodu není on sám, ale moje myšlenky. Myšlenky, které vcházejí do
mého vědomí a já se stávám jejich otrokem, dělám potom to, co mi myšlenky velí. Kde vznikají
moje myšlenky?, zeptám se v duchu. Objeví se obraz velkého, černého mraku na nožkách,
který běží pryč z mého věmu. Vypadal jako černá stonožka (obr. 9 Černý mrak myšlenek).
Prosvítím svoji hlavu plamenem lásky svého srdce a poté i ostatní čakry. Ucítím svobodu
myšlení. Rozšiřuji svoje světlo a obejmu jím celou planetu zemi. Stávám se jí a ona mnou.
Objeví se Matka Země a vezme moji postavu do svého náručí. Objímáme se. Potom Matka
Země postaví moji postavu na svoje tělo a postava po ní radostně běží směrem ke mně.
Země nám poskytuje možnost prožívat radost a tvoření ve hmotě. To co způsobuje naše
utrpení, jsou naše temné myšlenky oddělené od Boha – Tvůrce.
Naše oddělené já, reprezentované naším egem je třeba nechat zemřít a vytvořit nové já,
vědomé si spojení s Bohem. To, že se cítíme od Boha odděleni, způsobují naše myšlenky a
jako reakce na ně emoce. To poté tvoří naše pocity strachu, hněvu a bolesti, což nás ovládá a
způsobuje to, že vnímáme život jako nesvobodný a těžký. Jsme to my sami, kdo si připravuje
nepříjemné pocity a jen my to můžeme změnit. Nemůžeme však změnit druhé, i oni musí
zatoužit po změně, aby i oni ukončili tvoření pocitů utrpení sobě i druhým. Velké ego
překrývá skutečnou pravdu. Bojovníci za pravdu, kterou sami znají jen z části, jsou brzdou
vývoje. Pravdou a Láskou se musíme stát, být jí, ať se děje cokoliv. Přerod je společnou věcí
všech lidí na zemi.
Skupinová meditace.
Ve skupině je pro mne prožitek mnohem silnější, než když medituji sama, vnímám mnohem
více změnu energie ve svém těle, svobodu. Při této meditaci jsem částečně využila slova toho,
kdo ji vedl, částečně jsem si ji vedla tak, jak jsem to cítila sama.
Napojila jsem se na duchovní Zdroj, na Matku Zemi, na svůj vnitřní sluneční zdroj, na světlo
svého srdce a cítila jsem pokyn v hlavě: „Rozšiřuj to světlo!“ Jakmile terapeut řekl, že si
máme uvědomit: „Já a Otec jedno jsme“, jsem opravdu naplno prožila to spojení, opravdově
jsem si uvědomila, že je to to co celý život hledám, Lásku a spojení s Bohem. Byl to velmi silný
prožitek, tekly mi slzy a po mém celém těle se rozlila příjemná, chladivá energie a já ji cítila
v každém koutku těla, které vyprázdnila od všech nepříjemných pocitů a zaplavila celý můj
solar, na kterém v poslední době hodně pracuji a moje kolena. Vyslala jsem lásku do všech
zmíněných zdrojů, duchovního, do zdroje Země a svého solaru. Vnitřním zrakem jsem viděla,
jak Otec chytá můj paprsek lásky do své „ruky“ a poté vyslal žlutý šíp lásky do mojí srdeční
čakry.
Nacházela jsem se v příjemném „stavu lásky“. Nemohu říci, že to bylo štěstí, o které často
lidé usilují, neboť opakem štěstí je neštěstí a to ani jedno, ani druhé není pravá láska, je to jen
projev duality o dvou pólech. Je potřeba tento nový „stav lásky“ udržovat celý den, učit se to,
usilovat o to v každé situaci a pokaždé, když se o nás pokouší emoce. Emoce je jen odraz na
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obr. 9 Černý mrak myšlenek
myšlenky, že nechceme přijmout odlišnost druhého, to že podle našeho mínění něco není
pěkné, dobré, že to není podle našich představ, nebo že se do „nedělá“. Vše je ale součástí
Boha, vyjádřením Boha ve stvořeném, duálním světě. Všechno se také vývojovou cestou
postupně k Bohu vrací a chci-li se na svět dívat jako Bůh, musím přijmout s láskou vše
stvořené, každou jeho část. Je to cesta z vlastní nespokojenosti. Není to o tom to špatné v sobě
i v druhých podporovat či tolerovat, ale přeměňovat to, to je to o čem J. Zezulka mluvil, to je
ta ZMĚNA. Přijmout svoji stávající kvalitu a přeměnou ji přibližovat ke kvalitě božské, to je
návrat domů. Přijmout svoje temné stránky a temné stránky druhých lidí i to nehezké ve
hmotě jako projev božího tvoření ve hmotě a vysílat k tomu lásku, vždyť vše je na cestě ke
sjednocení k Jednotě stvoření. Stojíme ve vývoji tam kde stojíme, jsme lidé, až budeme
anděly, bude naše vyzařování úplně jiné, v tomto stadiu našeho vývoje bychom vysoké
andělské energie neunesli. Nezbývá, než se pomalu a trpělivě měnit, pokud jsme v sobě
objevili touhu se vracet, nalezli v sobě paprsek toho, kým ve své podstatě jsme a zatoužíme
žít jinak, opustit navyklé způsoby žití lidí na zemi, netrápit se tolik a žít naplněnější a tvůrčí
život, přinášející nám uspokojení a radost. Nestačí si jen vyměnit temné myšlenky za světlé, i
když je hodně důležité toto vědomě nastolit, ale samotné pozitivní myšlení nebo jen chování
nestačí, musí být výsledkem prožívání Lásky, je třeba LÁSKU ŽÍT. Aby nás myšlenky
přestaly obtěžovat je třeba je prosvětlovat a ty nedobré budou ztrácet nad námi svoji moc.
Myšlenky k nám přichází takové, jací jsme, jimi si určujeme svůj další život. Také nás
ovlivňují myšlenky druhých a to jak vtělených, tak nevtělených bytostí, jak bytostí nedobrých,
tak i bytostí Světla. Podle své kvality, podle toho k čemu se ladíme, co je nám blízké
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rozhodujeme o tom, jaké myšlenky do mysli vpustíme a jaké budeme rozvíjet, které chceme a
které nechceme přijmout, zkusme to dělat vědomě. Je to osvobození od otroctví přicházejících
myšlenek a z nich vyplývajících, někdy pro nás nedobrých činů, v nichž ztrácíme svoji energii
zbytečně v nekonstruktivních činech, které bychom mohli proměnit na činy přínosné pro
všechny, vždyť já jsem i druhými a oni mnou, individualismus je projev oddělenosti. Andělé
jsou bytosti na Boha stále napojené a sloužící jeho myšlence dobra, pomáhající všem
vtěleným lidem na jejich cestě zpět, stále na ně dohlížející a jsou připraveni stále jim pomáhat
jak je to jen z druhé strany duchovního světa možné, i když si sami lidé této jejich péče
nemusí být vědomi.
Po skončení zmíněné meditace jsem se sešla se svou kamarádkou, která má stálé zdravotní
problémy. Často mi o nich vypráví. Ve chvíli, kdy jsme se setkaly, jsem najednou cítila to, co
se v ní odehrává, ten chaos. Bylo to zřejmě vlivem předchozí meditace, která mne vyprázdnila
od vlastních emocí a dovolila mi toto cítit. Možnost vcítění nám blokují naše emoce. Pokud
jsem ve stavu lásky, je nacítění možné. Jakmile opět vstoupím do emoce, vracím se zpět do
starého programu. Musím si sama sobě nový stav dovolit, dovolit si být v tom stavu, upevnit
se v tom, že je to možné, že je to možné právě pro mne, že si to zasloužím, že je to mojí
přirozeností stát se božskou bytostí.
Následující společná meditace v jiné skupině.
Byla jsem ve skupině meditujících, ale vedla jsem si ji sama.
Seděli jsme v kruhu a já vnitřním zrakem viděla uprostřed kruhu bílou, světelnou bytost,
andělskou. Položila jsem otázku, kdo to je a přišla mi myšlenka: Rafael. Od tohoto anděla
vedly paprsky světla do srdečních čaker přítomných meditujících, on je tam upevnil.
Vstupuji do pokory.
Objevil se obraz zlatého draka.
Pokora je velká síla, která nás může vynést ke Světlu.
Jdu si pro pokoru.
Moje postava vyběhne po schodech až na okraj žlutého kotouče, kde ji očekávají duchovní
průvodci Ámos a Darmos. Všichni tři usednou na okraj kotouče. Za zády postavy se objeví
velký, zlatý drak – symbol pokory. Drak uchopí do svých zubů postavu zezadu za košili a
vzlétne s ní směrem zpět, dolů k lidem a tam ji před ně postaví. Pomyslím na to, že bych chtěla
přijmout draka – pokoru do svého těla. „Je to Láska“, přichází mi odpověď.
Přijímám svoji ženskou část.
Nechám rozhořet svoje čakry plamenem lásky postupně od první po sedmou. První vzplane
červeným plamenem. Pátrám po svojí ženské části. Vstoupím do oblasti srdce a tam jako
z kráteru vystoupí hlava mojí ženské části – ženy ve mně a za chvíli uvidím i druhou, mužskou
část, obě dvě jsou již v mém srdci a po chvilce opět zmizí, jako by se pomořily do vody v
rybníku (obr. 10 Moje ženská a mužská část).
Proč není dobré předbíhat nabyté duchovní schopnosti před svým vývojovým stupněm.
Především musí dojít k očištění člověka od starých zátěží a karmických vazeb, neboť nás tyto
věci mohou v naší činnosti rušit a poté zhoršit i náš osud, pokud s nimi nebudeme nakládat
v řádu Tvůrce. Nabyté schopnosti, ať je to cokoliv, jasnovidectví, telepatie, vyciťování energií
jsou schopnosti, které postupně v životech nabýváme a budeme je mít v budoucnosti všichni.
Vždy záleží na tom, co člověk rozvíjí, o co se v životě zajímá, není to náhoda jaké schopnosti
a dary obdržíme a je to stejné jako jakýkoliv jiný talent, pokud na něm člověk pracuje a
zdokonaluje ho. Talent však může člověka také zničit, pokud se bude soustřeďovat extrémě
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obr. 10 Moje ženská a mužská část
na jednu věc, ostatní souvislosti opomíjet a bude chtít dosáhnout rychlého výsledku. Dále zde
hraje roli malé či velké já – ego, to znamená, že ho buď nabyté schopnosti povýší do
přesvědčení, že je lepší než druzí a začne druhé manipulovat, nebo se prohloubí jeho komlex
méněcennosti v případě, že je já – ego malé a druzí ho mohou využívat či manipulovat jím.
To je ukázka projevu duality, cesta z tohoto ven je zharmonizování osobnosti, což vede
k myšlení v Pravdě a k tomu vidět věci skutečně takové jaké jsou, ne ve zkresleném pohledu
nerovnovážného já.
Vděčnost (30. 3. 2014).
Moje postava seděla na schodech vedoucích do žlutého kotouče a chytala do rukou barevné
balónky a každý tento balónek si vsunula do svého srdce (obr. 11 Balónky). Nedělala rozdíl
v tom, jaký má balónek barvu, přijímala je všechny. Podívala se do Světelného kotouče a ten
měl tvář. Usmíval se. Potom ustala s přijímáním balónků a vyskočila na okraj „kotouče“.
Otec ji objal svou rukou a pohoupal, potom se postava a Otec spolu objali. Otec ji poté
vypustil zpět na zem k lidem a ona jim vyprávěla o Jeho existenci. Lidé přistupovali k žebříku
vedoucímu do Zdroje světla, postava jim pomáhala na žebřík nastupovat. Moji duchovní
průvodci zde byli také a pomáhali jim.
Přitáhla jsem si svým vědomím postavu do svého těla a ta zaplnila moje hmotné tělo.
Podívala jsem se do své srdeční čakry a tam již postava „přikládala“ do ohně, aby se
rozhořel. Prosvětlila jsem čakry, spojila se s Matkou Zemí a Duchovním Zdrojem a nechala
protéct jejich světlo svým tělem. Toto budu praktikovat pravidelně, aby se to stalo mojí
trvalou součástí a dočistila jsem v sobě vše, co je třeba.
Andělé jsou stále napojeni na Boha, pracují stále pro Boha a jsou si vědomi stále spojení
s ním. My lidé se často cítíme odpojeni a to nám přináší problémy, je to vjem odpojení a
nelásky v nás. Toto uvědomění je transformace a skutečná pokora, je to opuštění odděleného
ega.
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obr. 11 Balónky
Odevzdávám svoje temné vlastnosti, svůj hněv a svoji bolest.
Vidím černý mráček, který stoupá z mého těla směrem ke žlutému kotouči. Za ním putuje
červený mráček a za ním velká slza. Putují do Světla a tam se rozplynou. V mojí srdeční čakře
vzplane velký plamen.
Poslední dva měsíce jsou pro mne měsíce zkoušek, slouží k tomu, abych se pohnula dále.
Objevila se manželova ztracená dcera, kterou bych ráda přijala, je to však nová věc, musím se
s tím vyrovnat, dále jsem dostala výpověď v zaměstnání způsobem, který zranil moje ego a
cítím, že mám rozladěné všechny čakry. Zajímavé je, že jsem výpověď dostala 31. 3. a den
předtím jsem byla navečer 30. 3., v den „otevřeného nebe“, na Řípu. Cestou zpět jsem zažila
neuvěřitelný pocit svobody a touhy po ní. Myslím, že mi andělé dali zažít ten pocit, abych
věděla, že nemám váhat výpověď podepsat, i když jsem si nebyla vědoma, že bych udělala
nějakou chybu, vždy se snažím všechny úkoly splnit a ani mi nebyl sdělen důvod výpovědi. I
když mne to zaskočilo, vím, že je to pro mne dobré. Zeptala jsem se v duchu, proč se to stalo,
a přišla mi myšlenka: „Nemůžeš již pracovat pro zlo“. K této události pravděpodobně přispěla
i změna mojí kvality, začala jsem si v práci občas uvědomovat vnitřní světlo a to nemuselo
ladit s energiemi těch, kteří řídili a tak to urychlilo jejich rozhodnutí. Já jsem se v té době
cítila na tom místě jako v kleci.
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Vstupuji do meditace, abych se podívala, jak na tom teď opravdu jsem.
Vnitřním zrakem se dívám do nitra svého těla. Vidím jak světlo, tak tmu. Rozdmýchám plamen
světla ve své srdeční čakře a počnu v něm spalovat temný mrak, který do něho putuje a vidím,
že z ohně vylétají černé saze. Po ukončení tohoto procesu ucítím velkou úlevu, je to obrovsky
osvobozující pocit.
Přijímám sdělení od svých duchovních průvodců:“Nemůžeš již dělat to, co jsi dělala! Máš
jiné poslání!“. Nechť moje kroky řídí Bůh, žádám.
Dále se podívám na stav svých čaker. Vidím je v barvách. První čakra – hnědá – řadu životů
jsem byla muži zneužívána bez lásky. Druhá čakra – světle modrá – odstředivě se snažím
zavděčit druhým tím, že dělám co oni chtějí a nepřináší mi to od nich přijetí. Třetí čakra – tam
to docela vře: žluto-červeno-černá, je to hněv, že se věci nedějí podle mne. Čtvrtá – zelená –
barva klidu a ozdravení. Pátá – červená – myslím, že nemohu říkat vše, co bych chtěla a je
předimenzovaná. Šestá je žlutá – tvoří ji strach ze ztráty jistot, dostředivé myšlení. Na vrcholu
hlavy vidím bílé, transformační světlo. Opět svým vědomím rozpoutám sílu ohně v srdeční
čakře a projdu všechny čakry tímto plamenem.
Odevzdávám všechnu oddělenost od Tvůrce.
Vidím svoji postavu a ta se drží paprsku Otce jako lana a On ji vytahuje k sobě do svého
světelného těla. Postava zmizí ve Světle a já vnořím svůj vjem do svého těla, které také začne
putovat do Světla, vsouvat se do světelného kotouče. Celé moje tělo je zalito světlem. Vnímám
příjemný stav svobody a tato slova:„Bude-li ti nejhůř, vstup do tohoto stavu! Věř, že nic
hrozného se ti nemůže stát.“
Mohu svým plamenem lásky léčit druhé?, ptám se. „Nejprve je třeba vyléčit sebe!“
Vstupuji do meditace, ozdravuji své čakry.
Procházím postupně jednu čakru po druhé, zapaluji je plamenem lásky planoucím v mojí
srdeční čakře. Plamen v čakře, do které vložím pozornost se rozhořívá a mnou vytvořená
kvalita čakry, kterou vidím v určité barvě, mizí v tomto láskyplném plameni.
Kéž jsem schopna být vedena Bohem!
Moje postava běží po schodech směrem ke žlutému kotouči, vstoupí do něho a prolétává se
v něm. Najednou se objeví její hlava, postava mi podává svoje ruce a moje tělo počne
„vplouvat“ do Světla. Levituje do Světla pomalu a moje tělo je Světlem zaléváno od hlavy
k patám. Ztrácí se všechny nepříjemné pocity. Láska je jemná, tichá a radostná. „Vnímej to
prostředí!“, dostávám pokyn. Vnímám tu energii uvnitř svého těla, je to blaženost. Kdo je ten
pozorovatel, který uvnitř mne vnímá? Je to Bůh uvnitř mne.“Udržuj to spojení!“, přichází
sdělení.
Ve spojení s Tvůrcem mizí konflikty, mizí dualita. Oddělenost od Tvůrce způsobuje naše
velké či malé ego a nevíra, to vyvolává pocity strachu, hněvu, bolesti a jiné nepříjemnosti. Ve
spojení s Tvůrcem roste pokora, pokora je schopnost nechat se vést Jím, stávat se pravdivým.
Oddělenost vytváří iluze, ať smýšlíme negativně nebo pozitivně, to znamená, ať máme temné
nebo růžové brýle, naše myšlení není skutečné reálné, v oddělenosti nemůžeme být skutečně
v Pravdě. Na našem vývojovém stupni být zcela v Pravdě není možné, můžeme se Pravdě
více či méně přiblížit.
Dívám se do svého solar-plexu a do hlavy.
Prosvětluji plamenem lásky svůj solar-plexus. Objevují se barvy a to červená, zelená, žlutá a
tečka černé. Barvy se mění na bílé transformační světlo.
Dívám se do své hlavy. Prosvětluji svoji hlavu a neklid v ní se rozplývá.
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Jsem světelná a silná bytost.
Vstupuji do srdeční čakry a zvyšuji plamen lásky, který se začíná rozpínat po celém těle
směrem k první čakře, zde si uvědomím silné spojení se Zemí, dále plamen prochází krční
čakrou do mojí hlavy a způsobuje zklidnění uvnitř ní. Uvědomím si svoje spojení se Světlem.
Světlo tvoří moji ochranu, světelný štít, po němž útoky druhých sklouzávají jako kapky deště
na okenním skle.
V božím díle je třeba se pohybovat tiše a ohleduplně. Vysíláme-li hlučnost, tvoříme chaos
v sobě i v okolí, je to opak harmonie, která nás povznáší a způsobuje nám radost ze
sounáležitosti.
Hledám Boha v sobě.
Sleduji svůj solar-plexus. Je to zářící Slunce – Bůh ve mně, moje podstata, moje nesmrtelnost.
Bůh je i plamen lásky v mojí srdeční čakře, Bůh je Láska. Bůh je i v mojí hlavě, je to to, co mi
umožňuje myslet, Bůh je myšlenka. „Spoj to!“, vnímám sdělení. Spojuji tedy SOLAR,
SRDCE A MYŠLENÍ.
Myslet je možné i bez mozku. Mozek je pouze „transformátor“ umožňující myšlení ve
hmotném těle. Myslíme stejně i po smrti těla.
Po čem touží moje duše?
Po svobodě, po svobodném vyjádření.
Odevzdávám všechny svoje strachy a touhy bránící mi v odevzdání se Bohu.
Cítím, že se vracím o kousek zpět na své cestě. Vidím stůl pokrytý ubrusem, na něm stojí
pohár. „Napij se z něho!“, přijímám slova. „Co to je?“, ptám se v duchu. „Svatý grál,
nekonečný zdroj božské energie uvnitř tebe“ (obr. 12 Svatý grál). Z poháru prýští božská síla
jako vodotrysk. Nechávám jí omývat svůj mozek, svoje myšlení a cítím velkou úlevu v hlavě.
„Používej tuto sílu pro sebe i pro druhé pokud tě o to požádají! Stačí být v tom stavu, nemusíš
nic vykonávat“.
Uvědomuji si svoje světlo uvnitř sebe, jsem světelná bytost. Děkuji! „Udělala jsi to sama“,
přichází.
Již znám svoji cenu. Nemohu se nechat pokořovat druhými a sloužit zlu, toužím sloužit Bohu
a myšlence dobra. Proto bylo ukončeno moje poslední zaměstnání, mám jít novou cestou.
Pokud bych se držela starých jistot a svého chtění zavděčit se druhým, abych získala jejich
lásku namísto sledování touhy svojí duše, prohlubovala bych v sobě nerovnováhu a vedlo by
to k mému onemocnění, nešla bych cestou, kterou si moje duše zvolila pro tento život.
Ruším karmické řetězy.
Vybavuji si lidi, s nimiž jsem nyní oddělena a přeji si vyrovnat s nimi vztahy. Posílám
každému z nich jednotlivě lásku. Vidím, jak „šňůry“, které nás spojují, hoří plamenem lásky a
mizí. Člověk, s nímž cítím nejsilnější karmické spojení, se ke mně otočí zády a odchází.
Jak je na tom můj krk a moje hlava?
Vstupuji svým vjemem do oblasti krku. Vidím šedou kouli, která mi brání mluvit, neboť jsem
přesvědčena že „to se neříká“. Rozdmýchám plamen lásky ve svém srdci a nechám jej stoupat
do krku. „Koule“ se ocitá v plamenu lásky. Barva koule se mění na bílou, transformační
barvu.
Vstupuji do oblasti hlavy. Můj mozek hoří plamenem, není to tentokrát láska, ale žár.
Duchovní ruka zalije můj mozek proudem vody, žár je uhašen a zbývá po něm černý
„škvarek“. Posílám k němu plamen lásky a on v něm mizí. Cítím úžasnou volnost v hlavě.
“Pracuj na svých čakrách, ať se stav upevní!“, přijímám slova.
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obr. 12 Svatý grál
Vše co je zdrojem našich nepříjemných emocí přichází z naší mysli, jejím odrazem jsou naše
emoce. Emoce je třeba vyvést z hloubky duše ven, přetransformovat je na lásku a usilovat
svojí vůlí o udržení stavu „být v lásce“. Jinak jsme stále vraceni zpět do emocionálního světa,
do světa duality, ve kterém se pohybujeme mezi dvěma póly a prožíváme buď štěstí, nebo
utrpení. Utrpení způsobuje lidská nepřizpůsobivost a naše chtění, aby se vše dělo podle našich
představ.
Pouštím se do přetransformování svého emočního soudku plamenem lásky uvnitř sebe.
„Do toho se nepouštěj, to sama nezvládneš!“, sděluji mi moji průvodci pomocí telepatie.
Prosím tedy vyšší bytosti, pokud je to v boží vůli o pomoc. Vnitřním zrakem vidím, jak se
z mého těla vysouvá velká, černá koule. Objevují se moji drazí duchovní ochránci, přilétají a
v jejich rukách vidím velkou síť. Do sítě naberou tu velkou, temnou „kouli“ a s velkým úsilím
ji vynášení vzhůru do světelného kotouče, do kterého ji vhodí jako míč a ona se jako prskavka
roztříští ve Světle a zmizí. Ve svém těle v oblasti solar-plexu vidím „díru“, která zde zůstala
po odpoutání černé koule.“Zaplň ji svým plamenem lásky!“, přijímám pokyn. Vnořím se do
oblasti srdce, plamen zde hoří, vědomím a svojí vůlí započnu zaplňovat ten prázdný prostor
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plamenem lásky. Pokouším se vyvést ven ještě nějakou zbylou emoci, ale nic nepřichází,
žádnou emoci nevnímám.
O co se v poslední době ve svých meditacích pokouším.
Vstupuji stále hlouběji a hlouběji do nitra svojí duše, probouzím v něm Světlo, svůj vlastní
zdroj života, aby se mohl co nejvíce rozzářit, aby Světlo prozářilo mne a zářilo na naši planetu
Zemi. Čím více lidských světel ozáří Zemi, tím rychleji dosáhneme jejího prozáření jako
jednotný proud bytosti Světla. Buďme bytostmi Světla!
Vstupuji do své druhé čakry. Jaká je?
Vidím slizovitou hmotu rozprostírající se v oblasti mého břicha. Silou vůle ji odepnu jako
přilepenou žvýkačku. Slizem probleskují žlutá, červená a zelená světélka. „Vyšli tam paprsek
lásky!“, vnímám. Vysílám paprsek lásky a v mojí mysli vyvstává obava, zda to není nad moje
síly. „To zvládneš!“, přichází pokyn. Počnu rozdmýchávat oheň v srdeční čakře a jeho
plameny se postarají o „slizouna“, jež v nich mizí. Opět rozdmýchávám plamen a zaplavuji
jím všechny svoje čakry, celé moje tělo se nachází v plamenu lásky, Láska harmonizuje moje
buňky do řádu Tvůrce, cítím tu změnu v oblasti mozku. „Tohle ti změní život, nemůžeš již
myslet postaru!“, přijímám slova průvodců.
Jaká je moje srdeční čakra?
Vidím spirálu, která se rychle točí, vystupuje do tvaru kužele, který je nahoře uzavřený do
špičky, vše je v červené barvě. Rozdmýchávám plamen lásky v srdeční čakře, kužel v něm mizí.
Po chvíli vidím točící se spirálu měnit barvu na bílou, poté na žlutou. Vzpomenu dvě osoby,
skrze které vzniká v mém srdci hněv. Vezmu je do svého srdce, napadne mne. Jedna z nich do
mne vběhne, před druhou se vytvoří žlutá zeď lásky.“Co se děje?“, ptám se. „Ta do tvého
srdce nesmí!“ „Proč?“ „Není dostatečně očištěna“, přichází odpověď.
Nejsou-li naše přání v souladu s Tvůrcem a jedná se jen o naše oddělené chtění od Jeho,
ujímají se práce temné bytosti, věci se nám zprvu plní, ale dříve nebo později za ně musíme
platit. V osudu bude vytvářen tlak, abychom svoje jednání změnili a šli cestou dobra, cestou
kde jsme prospěšní a vyvíjíme se v řádu Tvůrce, jinak stagnujeme a navíc ani necítíme ve své
duši spokojenost, stále nám něco chybí, nejsme celiství.
Pokora = Láska. Jsme-li v pokoře, jsme v lásce. Proč se Ježíš nebránil svým nepřátelům? Byl
v pokoře. Nemohl použít schopnosti, kterými vládl a které nebyly lidem té doby dostupné, to
by byla nerovná obrana, ctil jejich nevědomost: „Vždyť nevědí, co činí!“ Demonstroval
lidem, čeho jsou schopni a ukázal jim jejich vlastní zlo. Smrt nebyla jeho dobrovolná oběť,
oběť byla v tom, že se dobrovolně rozhodl vstoupit zpět po časové linii do lidského těla a jako
vysoký duchovní učitel z nehmotného světa, kde se bytosti světla již nepřerozují, opět
vstoupil sem na zem jako duchovní učitel hmotný. Přišel ukazovat lidem cestu, cestu dobra,
cestu vývoje. To lidé rozhodli o ukončení jeho mise a předčasně jeho život ukončili, nemohl
své poslání plně dokončit. Každý čin má svůj následek a tak tento čin měl za následek 2000
let prožitých ve velké temnotě, kde jen velmi málo paprsků světla mohlo tmu osvětlit.
Jak jsou na tom moje další čakry?
Solar – plexus. Opět vidím míhající se tekutinu slizovitě zelené barvy. Začnu s prosvětlováním
plamenem lásky, barva se mění na bílou. Krční čakra má barvu šedou, opět ji prosvětluji
láskou svého duchovního srdce. Barva v oblasti mého mozku je již bílá – transformační.
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Vstupuji do oblasti mozku.
Probleskuje zde zelená, červená, žlutá a modrá barva. Prosím o transformaci myšlení.
Myšlení způsobuje všechny moje problémy. Přijímám to, že jsem zranitelná bytost a upevňuji
svoje sebevědomí, svoji rozhodnost.
Uvědomuji si, že to co mne ovlivňuje v mém myšlení jsou prvky žáru a dostředivosti, které
jsem vypěstovala v minulých životech, a v tomto se opět plně projevily a mým úkolem je
zvládnout je. Vybrala jsem si otce a matku s těmito převažujícími prvky na psychické úrovni
žárového, často se hněvajícího otce a dostředivou matku se sklony k depresím. Dostředivost
způsobuje stažení všech orgánů a zpomalení jejich funkcí, citový chlad, žárovost způsobuje
zánětlivá onemocnění v těle a po psychické stránce přílišné nadšení až euforie. Je to prosté,
pouze svým plným uvědoměním a chtěním stav změnit je možné tyto dva protipóly uvést do
rovnováhy a zharmonizovat se.
Zaměřuji se opět do oblasti svého mozku. Kdo je ten vnímatel?
„Je to Bůh sám“, přichází odpověď.
Již jsem vícekrát pracovala na solar-plexu, jeho uvolnění a prozáření. Poznávám, že příčina
jeho stahování není v něm samém, ale v mé hlavě, v mém myšlení, odtud přicházejí všechny
impulzy. Myšlení řídí to, co prožíváme. Jak myslíme, takoví jsme.
Vstupuji do svého těla, do krční čakry, jaká je?
Vidím, že je vtažena „do sebe“. Pošlu jí plamen lásky ze své srdeční čakry. Čakru zaplaví bílé
světlo. Vstupuji do hlavy. Poprosím znovu o transformaci myšlení. „Zvládneš to sama“,
vnímám odpověď. Posílám do hlavy plamen lásky. Cítím obrovskou úlevu. „Spoj hlavu a
srdce!“, přichází mi pokyn (obr. 13 Spojení srdce a mozku – citu a myšlení).

obr.13 Spojení srdce a mozku – citu a myšlení
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Jak mohou vypadat čakry v závislosti na myšlení člověka.
Čakry jsou jako květy:
Uzavřená čakra
Probuzená čakra
Otevřená čakra
(obr. 14 Jak vypadají čakry)

obr. 14 Jak vypadají čakry
Otevření či uzavření čaker je závislé na momentálním stavu v jakém se nachází naše tělo a
náš duch.
Čím to, že je moje korunní čakra otevřená?
„Narodila ses se s touto schopností vypracovanou v minulých životech, stačilo ji oživit“.
Uzavření čaker vytváří blokády v energetických proudech a tělo je předčasně umrtvováno.
Jestliže energie proudí, člověk je vitální, prožívá tvořivý, harmonický a láskyplný život,
rozhoduje se moudře a naplňuje boží myšlenku dobra. V případě, že ale člověk začne
využívat svých sil negativně, nebo provozuje magii, může být v tomto podporován po určitou
dobu silami z temných světů, avšak dříve nebo později jeho tělo temná energie zlomí a iluze,
kterou vytvořilo jeho ego je rozbita, neboť jediná cesta vedoucí do Jednoty, do Zdroje všeho
stvořeného je cesta dobra a lásky. Láska přijímá jen lásku. Jiná cesta zpět ke Stvořiteli
nevede.
Světlo, které v sobě může každý člověk objevit a zaplavit jím celé své hmotné tělo uvádí
buňky a orgány do řádu, harmonie a zdraví do té míry, jak je to v ten daný čas možné. Bude-li
člověk bytostí vyzařující Světlo, jeho tělo bude zdravé a bude mu dobře sloužit k tomu, co má
na Zemi vykonat. Jestliže se člověk nachází ve stavu harmonie i jeho osud se dostává do řádu
a žije ve větší synchronizaci se vším. Znamená to, že události v jeho životě samy na sebe
navazují, přichází k nám snadněji to co v řádu Tvůrce přicházet má. Lépe zvládáme vše, co
nás potkává, snadněji se rozhodujeme a cítíme více sil.
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Prosím v meditaci o sílu. Budu-li slabá, budu stále prožívat nepříjemné pocity.
Objevila se moje postava letící na zlatém drakovi. Oba vletěli do mého těla a já jsem nechala
rozlít ten pocit po celém těle (obr. 15 Na drakovi). „Prožij ten stav!“, přišla myšlenka. Cítila
jsem světlo a volnost v celém těle.

obr. 15 Na drakovi
Jestliže vypozorujeme, jak čtyři základní prvky formují naší osobnost a my začneme citlivěji
vnímat, kdy jsme příliš otevření, nebo naopak depresivní, rozrušení nebo flegmatičtí, můžeme
pomocí našeho vědomí a vůle vyrovnávat prvek, který převládá prvkem opačným, to znamená
například neklid tlumit klidem, nebo pasivitu uvést do nadšení pro věc, a tak uvádět svoje
pocity do rovnováhy. Naše vědomí je schopno tyto věci vnímat a regulovat. Jsme to jen my
sami, kdo v sobě vytváří nepříjemné emoce, skrze ně trpí a ony dopadají i na osoby v našem
okolí. Budeme-li v harmonii a budeme-li vyzařovat lásku, i okolí bude touto kvalitou
„zasaženo“ a bude se měnit, bude se probouzet jeho touha po dosažení stejné kvality, bude se
měnit naše společná realita.
Toužíme-li vnímat energie a duchovní svět, je třeba zjemnit svoje vibrace, svoje vyzařování,
být vnímavý ke svému hmotnému tělu, objevit svoji duchovní část, svoji podstatu, svoji
nesmrtelnou duši. Jsme-li ještě hodně hrubohmotní, není takový vjem možný, žádá si to
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přerod vnímání. Objevíme-li uvnitř sebe svoje světlo, otevřeme si tím dveře do rozšířeného
vnímání všeho stvořeného, do toho jak svět a celé bytí funguje a jaký je toho všeho hlubší
smysl.
Medituji na čakry.
Vnímám zdroj Lásky ve své srdeční čakře. Oživuji jejím prostřednictvím svoje čakry a ty se
postupně otevírají jako květy, jako kornouty. Vnímám zdroj Světla ve svém solar-plexu, zdroj
života ve svém hmotném těle a spojuji ho s plamenem lásky v srdeční čakře, dále se svým
zdrojem myšlení v oblasti mozku. Vstupuji tak do jednoty svého pozemského bytí a
„osahávám“ si tento stav, učím se tak do něho vstupovat a učím se do něho vstupovat i během
dne. Ráda bych, aby se tento stav stal mým stavem přirozeným a stabilním. To je vnitřní síla,
kterou hledám a kterou potřebuji k dalšímu vývoji a k další práci, je to stav bez velkého já ega. Tento stav přináší pocit bezpečí, jistoty a víry v sebe sama a Tvůrce. Prosím, aby ke mně
přicházely jen myšlenky inspirované Tvůrcem. Děkuji za tu milost.
Jsem v meditaci, prociťuji spojení s Bohem.
Jsem součástí Boha, jsem v Jednotě s Ním, jsem v Bohu, nejsem oddělena, jsem zářící a
sebevědomá bytost, ego se ztrácí, dualita se rozplývá, jsem dobro.
Jaká bude moje budoucnost?
Vidím červenožlutou tramvaj. Jede. Zastaví na stanici, vystupuji z ní, přecházím ulici na
chodník a vstupuji do vchodu domu. Je tam široká chodba. Stojí zde lidé. Jsou bílí, buď mají
bílé oděvy, nebo vyzařují bílé světlo. Vstupuji do velkého sálu, uprostřed jsou židle postavené
do kruhu. Usedáme na ně. U nohou každého z nás leží bílý kruh, připomíná mi kruhy na
spartakiádním cvičení. S pomocí kruhu každý ze zúčastněných jím protáhne své tělo od nohou
po hlavu a tím vzniknou kolem těl „zlaté obaly“. Uprostřed kruhu lidí stojí pyramida, ze které
tryská světlo. Sedící se spojují s Bohem.
Vracím se ke svému tělu. Vnímám „stav lásky“. „Přenes tento vjem do reality!“. Přichází mi
pokyn.
Spojuji se s druhými a vnímám jejich Světlo.
V každém z nás je zdroj světla, je to to, co nás oživuje, co z nás dělá živé bytosti. Učím se
vnímat toto světlo v druhých lidech, je to spojování se v lásce, tvoří se láskyplné provázky na
rozdíl od karmických provazů, které značí dluhy z minulosti.
Medituji na hlavu a centrum komunikace v krční oblasti.
Vstupuji do krční čakry a posílám tam plamen lásky. Z plamene vylétají saze a zůstává zde
popel z mých nedobrých slov. Vidím ruku a v ní hůlku, která roztáčí moji krční čakru směrem
doprava. Posílám do tohoto místa Lásku, poté do oblasti šesté čakry a do oblasti mozku a uší.
Cítím úlevu od vtírajících se myšlenek, uvolňuji se, chaos v mé hlavě se mění na řád. „Mysli
v dobru, přemýšlej o tom, co říkáš, neber vše, co slyšíš!“, přichází.
Odevzdávám svoji nerovnováhu, svoji nerovnováhu v myšlení.
„Prožeň svůj mozek plamenem lásky!“ Zaplavuji svůj mozek Láskou a cítím úžasný pocit
uvolnění. Je to podobné jako když nás něco bolí, my si vezmeme prášek a ono to přestane.
Nerovnováha způsobuje nemoc, nejsme tím, kým bychom mohli být a způsobuje to naše
utrpení. Být v rovnováze znamená být zdravý, být dobrý, být prospěšný, umět vše přijímat
s pokorou a prožívat radost ve stavu „být v lásce“. Radost v tomto stavu není euforie, která po
odeznění přechází do deprese, je to radost přirozená.
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Jsem na ostrově Thassos v Řecku.
Opět v Atlantidě. Mám k řeckým ostrovům osobní vztah, jsem s nimi spojena. Znovu se
nacházím v bodě zlomu jako tenkrát před stovkami let, opět před úkolem zda zvládnu svůj
postup nebo ne. V té době jsem zahynula vlivem přírodní katastrofy sloužíc žárovému kultu.
Nyní mám možnost vytvořit rovnováhu. Jak v tom obstojím, záleží jen na mně.
Zajímavé je, že jsem byla ubytována v pokoji číslo 201 a když jsme vyrazili na pláž
vzdálenou několik kilometrů, usadila jsem se pod slunečník, který měl také číslo 201. Je to
synchronizace numerologie s realitou. Vnímám to jako sdělení pro posílení mojí rovnováhy.
Na Thassosu je zajímavé, že se zde nacházejí velká ložiska mramoru, který se podle historiků
převážel loděmi do Egypta na egyptské stavby. Soudím, že to byli právě Atlanťané, kteří již
mramor využívali, neboť egyptské pyramidy byly původně bílé.
Jsem v thassoském archeologickém muzeu v hlavním městě Limenas. To co mne zde opravdu
zaujalo, je vysoká socha muže držící v ruce beránka, nazvaná Kousos (obr. 16 Kousos).
Usuzuji, že může symbolizovat období dvou tisíc let před Rybami, období Berana.

obr. 16 Kousos
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Meditace na Thassosu se mne opravdu hluboce dotýkaly:
(Obr. 17 Příchod duší na planetu Zemi a odchod z ní), (Obr. 18 Spojení se Světlem
vlastním, planety Země, duchovním Zdrojem a mužem a ženou uvnitř sebe).

obr. 17 Příchod duší na planetu Zemi a odchod z ní
Odevzdávám svoje strachy, posiluji víru v sebe, jsem božská bytost……
Objeví se moje postava před Otcem, ten ji poťuká hůlkou na hlavu a sděluje: „Probuď se a
pracuj!“
Odevzdávám všechny svoje komplexy.
Moje postava má provazem připoutaný kámen okolo svého pasu a vleče ho za sebou. Vysílám
k němu plamen lásky, šňůra se působením plamene přetrhne a kámen mizí z mého dohledu.
Vstupuji do svého nitra, odevzdávám svoje nízké sebevědomí, přijímám tu skutečnost, a
prozařuji to láskou ze své srdeční čakry a slunečního jádra své bytosti – solar-plexu. Mým
úkolem je o s a m o s t a t n i t s e. „Konečně ti to došlo!“, přichází. Prozařuji celé tělo
světlem a vnitřním zrakem vidím, že jsem ještě připoutána černými kořeny s Matkou Zemí,
vytvořenými zneužíváním od druhých lidí a mým chybným přesvědčením, že to tak má být.
Prozařuji ty temné kořeny světlem a ony mizí.
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obr. 8 Spojení se Světlem vlastním, planety Země, duchovním Zdrojem a mužem a ženou
uvnitř sebe
Vstupuji do svého těla, oživuji srdeční čakru, solar, spojuji se se Zdrojem, velkým světelným
kotoučem.
Moje tělo začne vstupovat do tohoto kotouče, pomalu se tam „nasouvá“. Moji duchovní
průvodci mi pomáhají s tělem. Tělo je již ve Světle a moje vnitřní dítě, moje postava, z něho
vystupuje jako z kosmické lodi. Postava se vítá se svými průvodci, obejmou se, posadí do
kruhu a drží se za ruce. „Pracuj, máš ještě hodně práce, namaluj to, obrazy jsou čistá
sdělení!“. Postava se podívala do kopule Světla nad sebou. „Tam ještě nemůžeš, až splníš
svůj úkol, můžeš postoupit!“ Postava se ohlédla po svém těle. „Vlez si do těla a ještě chvilku
vyciťuj Světlo!“, vnímám a stahuji vjem do těla, sleduji co se v těle děje a zda mám ještě
v kořenové čakře temné kořeny. Jakmile se tam podívám a zaměřím do toho místa pozornost,
kořeny se začnou stahovat jako podvozky u letadla. Vyciťuji Světlo a po chvilce se moje tělo
počne vysouvat z „bubliny“ Světla a opět vstupuji do běžného vjemu.
Otvírám svoje čakry a moje tělo vplouvá do světelného kotouče.
Moje vnitřní dítě se raduje, že tělo dosáhlo do Světla. Vzbudila jsem ve svém srdci plamen
lásky a poslala jsem ho po linii svých minulých životů, aby spálil vše temné. Ze svého krku
jsem odtrhla obruč, která mi bránila promlouvat. „Pracuj na svých věcech, neřeš druhé, není
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to tvůj úkol, oni k tomu dojdou sami!“, přichází. Uvědomuji si plně, kým jsem – jsem Světlo,
vidím zářící kouli uvnitř sebe. Je to úžasné prožít svoji podstatu ve hmotném těle.
Přála bych si projít růžovou branou lásky.
Moje postava stanula před branou s bílou mlhou, skrze kterou proudila síla připomínající vítr
a postava si musela zakrýt hlavu, aby ji to nestrhlo a neupadla. „Chceš opravdu projít?
Nebudeš to mít na zemi lehké!“, vnímala jsem otázku. „Ano, již nechci žít strach, je to
zničující“, odpověděla jsem mentálně. Mlha se rozestoupila a moje postava kráčela vzhůru po
růžových schodech, okolo kterých jsem vnímala obrysy růžových andělů s velkými křídly.
Každý z nich měl nějaký hudební nástroj jako rolničky, harfu, píšťalu či zvonek a ty se zlatě
třpytily (obr. 19 Růžová brána lásky). Postava došla po schodech k jeskyni a vstoupila do ní.
Uprostřed zářilo ze země světlo a tvořilo štíhlý, vysoký krystal. Postava do něho vstoupila a
v tu chvíli ji to roztočilo jako „čamrdu“, až z jejího těla odstředivou silou začaly vylétat malé,
černé mráčky, které se ihned rozpouštěly a mizely. Po ukončení procesu vyběhla postava
z jeskyně a radostně běžela po schodech zpět dolů, skočila do mého těla a já procítila tu
novou kvalitu, s níž se navrátila do mého těla.

obr. 19 Růžová brána Lásky
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Nyní bych ráda citovala z knihy Anity Moorjani „Musela jsem zemřít“, ve které popisuje
svoje rychlé a úplné spontánní uzdravení z pokročilého stadia rakoviny po prožití opuštění
těla při zážitku blízkosti smrti, tedy stavu mimo své tělo.
Ze svého prožitku Anita načerpala opravdu mnoho. To v čem se s ní rozcházím je to, že
popírá vývoj duší, reinkarnaci a také si myslím, že neprožívají všechny duše po přechodu na
druhou stranu ihned stavy bezpodmínečné lásky, například vrazi a sebevrazi, i když jsou
duchovními bytostmi na této straně bezpodmínečně milováni všichni stejně.
Co Anita ve stavu bez těla vnímala:
V tomto stavu jasnosti jsem si také uvědomila, že nejsem tím, čím jsem se vždycky
domnívala být: Teď jsem tady bez svého těla, bez své rasy, kultury, náboženství,
přesvědčení… Ale pořád existuji! Co tedy jsem? Kdo jsem? Rozhodně se necítím nijak
menší nebo omezená. Naopak tak obrovská, mocná a všeobsahující jsem nikdy nebyla.
Nikdy v životě jsem se takhle necítila!
Ocitla jsem se tam tedy bez těla, ale má čistá esence přesto dál existovala a rozhodně
nebyla jen nějaká osekaná část celého mého já. Vlastně jsem se cítila mnohem větší,
daleko intenzivnější a rozvinutější než mé fyzické já – cítila jsem, že jsem velkolepá,
skvělá, úžasná. Měla jsem pocit, že jsem nekonečná, jako bych existovala odjakživa a
měla existovat navždy, bez začátku a bez konce. Naplňovalo mě vědomí, že jsem
jednoduše úžasná!
Jak to, že jsem si toho nikdy nevšimla?, divila jsem se.
Když jsem hleděla na tu velkou tapiserii, která představovala souhrn mého života až do
současného okamžiku, mohla jsem jasně rozlišit, co mě přivedlo tam, kde jsem dnes.
Jen se podívejme na mou životní cestu! Proč jsem na sebe byla vždycky tak tvrdá? Proč
jsem si vždycky všechno tak vyčítala a proč jsem se vždycky za všechno trestala? Proč
jsem vždycky samu sebe opouštěla? Proč jsem se sama sebe nikdy nezastala a neukázala
světu krásu své vlastní duše?
Proč jsem vždycky potlačovala vlastní inteligenci a kreativitu, jen abych potěšila
ostatní? Zradila jsem samu sebe pokaždé, když jsem řekla ano, ale mínila ne! Proč jsem
znásilňovala samu sebe tím, že jsem se stále snažila získat souhlas ostatních, že smím být
sama sebou? Proč jsem nenásledovala své překrásné srdce a neříkala svou vlastní
pravdu?
Proč si tohle neuvědomujeme, když jsme ve svých fyzických tělech? Jak to, že jsem
nikdy nevěděla, že na sebe nemáme být tak tvrdí?
Pořád jsem cítila, jak mě obklopuje moře bezpodmínečné lásky a bezvýhradného přijetí.
Mohla jsem se na sebe podívat novýma očima a viděla jsem, že jsem krásná vesmírná
bytost. Chápala jsem, že už samotná skutečnost, že existuji, mi dává právo na tuto
láskyplnou úctu a právo nebýt souzena. Nemusela jsem dělat nic konkrétního.
Zasloužila jsem si být milována prostě jen proto, že existuji, nic víc a nic míň.
Tohle pro mě bylo značně překvapivé zjištění, protože jsem se odjakživa domnívala, že
se musím snažit být hodna lásky. Věřila jsem, že si lásku musím zasloužit, a bylo
neuvěřitelné uvědomit si, že tomu tak není. Jsem bezvýhradně milována a není k tomu
jiný důvod než ten, že prostě jsem.
Celá jsem se proměnila, když jsem si s nepředstavitelnou jasnozřivostí uvědomila, že
tato rozvinutá, velkolepá esence jsem opravdu já. Byla to pravda mého bytí. To
pochopení bylo tak jasné: Hleděla jsem na nové paradigma svého já, stala jsem se
křišťálově čistým světlem vlastního vědomí. Nic nenarušovalo příliv, impozantnost a
úžasnou nádheru toho, co se dělo.
Uvědomila jsem si, že jsme všichni propojení. Netýkalo se to jen lidí a živých bytostí, ono
vzájemně protkané sjednocení jako by se rozvinulo a zahrnovalo všechno ve vesmíru –
všechny lidi, zvířata, rostliny, všechen hmyz, všechny hory, moře, neživé předměty i
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vesmír samotný. Vnímala jsem celý vesmír jako živý a naplněný vědomím, že zahrnuje
celou přírodu a veškerý život. Všechno patří k nekonečnému celku. Byla jsem spletitě a
neoddělitelně včleněná do veškerého života. Všichni jsme fazety této jednoty – tvoříme
jednotu a každý z nás ovlivňuje Celek.
Dále je zajímavý závěr lékaře, který se o průběh nemoci a léčení Anity pomocí chemoterapie i
náhlé uzdravení po 30 hodinách v komatu zajímal. Zní takto:
Její uzdravení bylo rozhodně „pozoruhodné“. Na základě svých zkušeností a názorů
několika kolegů nemohu připisovat její dramatické uzdravení chemoterapii. Podle toho,
co víme o chování rakovinných buněk, uvažuji o to, že něco (ne-fyzického…
„informace“?) buď vypnulo zmutované geny, takže se přestaly projevovat, nebo jim
dalo signál, aby naprogramovaly buněčnou smrt. Přesný mechanizmus neznáme, ale je
pravděpodobné, že by to nebyl výsledek působení cytotoxických léků.
Nakonec je položena otázka:
Co otáčí oním vypínačem a přepíná program těla z umírání do uzdravování?
K tomu, co způsobilo Anitino uzdravení, píše sama toto:
Chtěla bych ujasnit, že k mému uzdravení nedošlo kvůli posunu ve stavu mé mysli nebo
v mém přesvědčení, ale díky tomu, že jsem konečně dovolila svému pravému duchu
zazářit. Mnozí se ptají, jestli mé uzdravení způsobilo něco jako pozitivní myšlení, a moje
odpověď zní ne. Můj stav během zážitku blízkosti smrti byl daleko mimo mysl a já jsem
se uzdravila, protože mi nestály v cestě myšlenky, které by mě poškozovaly. Nebyl to
stav mysli, nýbrž stav bytí. Bylo to čiré vědomí – tomu říkám nádhera a velkolepost!
Tento stav Jednoty překonává dualitu. Byla jsem schopna spojit se s tím, kým opravdu
jsem, s tou částí sebe samé, která je věčná, nekonečná a obsahuje Celek. Rozhodně to
nebylo nějaké vítězství mysli nad hmotnou.
Netvrdím, že když budeme určitým způsobem „věřit“, pak se vyhneme všem nemocem
nebo si vytvoříme ideální život. To by bylo příliš zjednodušené. Zaměřuji se spíše na
uvědomění si sebe sama, to je rozdíl. Pokud se ocitneme ve vleku přesvědčení, které už
nám neslouží k dobru, můžeme uvíznout v dualitě a dostáváme se do stavu, kdy všechno
neustále posuzujeme. To, co schvalujeme, považujeme za „dobré“ nebo „pozitivní“, a
čemu nevěříme, to nikoli.
Tím se také dostáváme do postavení, kdy máme potřebu svá přesvědčení obhajovat,
když s námi ostatní nesouhlasí. A pokud věnujeme příliš mnoho energie obraně určitých
představ, nechceme se jich potom vzdát, ačkoli nám už neslouží k dobru. Naše
přesvědčení začne vlastnit nás, místo aby tomu bylo naopak.
Uvědomění oproti tomu znamená být si vědom toho, co existuje a co je možné – bez
posuzování. Uvědomění žádnou obhajobu nepotřebuje. S růstem se rozšiřuje, může
zahrnovat vše a přivádět nás do stavu Jednoty. A tady se stávají zázraky. (konec citace)
Vybavuji si nepříjemné situace, kterými jsem v poslední době prošla.
Vzbuzuji v sobě plamen lásky a spaluji jím nepříjemné prožitky, které se mi vracejí do mysli a
zatěžují ji.
Naši duchovní průvodci – andělé jsou stále s námi všemi a dávají a projevují se nám takovým
způsobem, jaký je pro daného člověka nejpřijatelnější. Proto se zkušenosti každého z nás s
nimi mohou lišit, každý může popisovat jinak to, jak andělé vypadají. Andělé nás učí
komunikovat telepaticky, ale můžeme slyšet i hlasy ve své hlavě. Trpělivě čekají na náš zájem
o spojení s nimi, pomáhají nám jak mohou, nikdy však nedělají za nás rozhodnutí, to by
narušili naši svobodnou vůli. Poslední rozhodnutí je vždy jen naší záležitostí, tím se učíme, i
kdybychom udělali chybu, je to dobré pro naše poučení.
Jak to vidí andělé, cituji z knihy Geoffreye Hodsona“ The Brother-hood of Angels and Men“:
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Ke každé ženě i muži v pozemském světě, ať už jsou v jakémkoli postavení, přicházejí
andělé. Přinášejí svoji vůni, aroma věčné extáze, probouzejí v srdci každého člověka
touhu po nekonečném štěstí, pomáhají lidstvu pochopit nebeský domov, ukazují
v zrcadle mysli jejich nebeské já – vizi vlastní nesmrtelnosti…
Naše sféra prostoupená pomocí boží se rozroste, budeme-li ji sdílet s vámi, vaše životy
prodchnou bohatstvím, váš svět projasní nastolením bratrství andělů a lidí…
Prvním základem, jenž vám náleží, je víra v naši existenci...
Medituji na Světlo.
„Uvědomuj si Světlo na každém kroku!“, přichází.
Nemohu udržet jednu myšlenku.
„Musíš ovládnout svoji mysl, jinak budeš stále jejím otrokem! Vpusť do ní Lásku!“.
Převážně jsem meditovala s hudbou. „Sundej si to z uší!“, vnímám pokyn. Již nebudu při
meditaci používat hudbu. Při sledování obrazů mi to pomáhalo, nyní mne to ruší
v telepatickém přijímání.
Meditace řízená anděly:
„Představ si borovici!“ Vidím borovici, naciťuji se na ní. Za borovicí září slunce – Světlo.
Vnímám jeho paprsky. Slunce putuje nad moji hlavu, blíží se ke mně a postupně od hlavy
prostupuje mým tělem, až jsem v něm jako v bublině.
Medituji na pátou čakru. Jak to v tomto místě vypadá?
Vidím vysokou červenou zeď. Posílám tam plamen ze své srdeční čakry. Jak ta zeď vznikla?
Ptám se. „Může za to Penelope, nepátrej po příčinách, již je to minulost“, zní odpověď.
Prosím své průvodce o pomoc. Vidím ruku, která přikládá plamen, plamen vypadá jako velká
sirka. Zeď mizí. Najednou v oblasti mého krku „hrkne“ tak, že doslova vyletím z leže do sedu.
Znovu ulehnu a posílám do krku Světlo. Oblast se uvolňuje. Světlo proniká do mojí hlavy a
prosvětluje ji. Myšlenky, které mne nutí stále myslet na to, co mám ještě udělat, mizí. Vidím
cestu k božímu světlu a je tmavá. Prosvětluji ji. Mění se na bílou a prostor mého myšlení se
rozšiřuje. Najednou je mi jasné, že není možné něco druhému vnutit v oblasti myšlení, dokud
na to nepřijde sám, nebo dokud není ochoten to přijmout, nebo to ještě přijmout nemůže, není
ještě jeho čas. Před námi všemi je ještě dlouhá cesta poznávání. Země musí očistit lidskou
karmu a to prostřednictvím uvědomění se každého z nás, tím se prosvětlit, to je cesta do Nové
doby.
Prosím o odblokování hlavy.
Procházím vědomím jednotlivé čakry a probouzím v sobě Světlo. Vidím průsvitné, jako
křišťálové srdce, které vstupuje do mé hlavy. Nechám ho tam vstoupit a prociťuji jeho
přítomnost. Nastává úžasný pocit uvolnění. Jen spojení se Světlem – Bohem přináší
opravdový klid, mír a radost. V dualitě bez tohoto uvědomění jsme pod vlivem emocí, které
vnímáme buď pozitivně, nebo negativně, ale opravdovost můžeme prožít jen tehdy, jsme-li
s Bohem v Jednotě.
Manželova maminka měla výročí rozptylu. Na hřbitovy chodím výjimečně, ale vyplynulo to
samo a tak jsem šla.
Přiladila jsem se v duchu k mamince, zda se mi podaří se s ní spojit. Uviděla jsem vnitřním
zrakem světlo a v něm jsem pociťovala její obrysy, cítila jsem, že je radostná. „Buďte
šťastní!“, přijala jsem od ní a moji srdeční čakru zaplavil neuvěřitelně hřejivý pocit, byla to
síla lásky. Děkuji
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Láska spojuje. Láska je návrat k Tvůrci, návrat domů, je to rozpomenutí se a vjem své
podstaty, je to chtění být v Jednotě.
O schopnostech Atlanťanů, o tom co běžně využívali a o tom, co mají lidé opět postupně
nabývat…
Je to telekineze, přenášení předmětů bez pomoci strojů a nástrojů, dále zhmotňování
předmětů, vždyť vše je energie v celé škále od jemnohmothé po hrubohmotnou, vše je možné
přetvářet a vše se také neustále přetváří. Teleportace znamená rozhmotnění sebe a zhmotnění
se na jiném místě. Levitace potom vznášení se nad zemí a létání po gravitačních liniích země
stejně jako to dělají ptáci.
Miluji sama sebe.
Vidím svoji vnitřní ženu a vnitřního muže a oni mizí v mojí srdeční čakře. Poprvé skutečně
cítím ten pocit lásky k sobě. „Až se to stane tvou přirozeností, nic co přichází od lidí tě již
nezlomí, je to jen taková hra“, přijímám slova svých průvodců. Pokračuji a rozšiřuji plamen
lásky po celém těle. Ve chvíli, kdy plamen vstoupí do mojí hlavy, pocítím velkou úlevu.
Všechny vtírající se myšlenky mizí. Otvírám oči a snažím se udržet ten stav. Budu usilovat o to
udržet ho co nejvíce po celý den.
Jaký je můj mozek.
Rozdmýchávám plamen ohně v oblasti srdce a vedu ho přes krční čakru do mozku. Je zde
chaos, kmitající myšlenky. Jaký byl můj mozek, takový byl i můj současný život, život
vyděšeného žárovce, podléhajícího druhým a současně otrok vlastních představ se střídajícími
se stavy euforie a stresu. Je to lehčí šílenství. Posílám do oblasti mozku plamen lásky ze své
srdeční čakry. Nastupuje úleva a volnost, jsem sebe-vědomá bytost. Všechno minulé je
spalováno.
Ptám se, jak je možné, že mohu přijímat takové úžasné věci? Vnímám odpověď: „Tvým
úkolem je to popsat, bude to sloužit druhým“.
Zastihla jsem se, že mám chvilky, kdy jsem schopna si uvědomit, že prožívám opravdovou,
přirozenou radost.
Měla jsem navštívit člověka, jehož psychický stav si žádá hospitalizaci. Zeptala jsem se, zda
je to setkání dobré. „Pro něho ano, pro tebe ne“.
Všechno je o energiích, o vlivu jedné energie na druhou. Čím dále budeme postupovat ve
vývoji, tím budou naše energie sladěnější, budou se více a více přibližovat ke kvalitě Podstaty
– božského zdroje. Po počátečním rozptylu do mnohosti – stvoření světa a potom co každá
bytost prohlédne paletu svých kvalitativních možností v řadě životů, dospěje k uvědomění si
své podstaty a tím nastupuje na cestu zpět z mnohosti do Jednoty, vrací se zpět do Zdroje
stvoření.
Čistím svoje čakry.
Rozpoutávám v sobě plamen lásky a prosím ať moje srdeční čakra vyzařuje lásku ke všem
bytostem, kéž cítím v solar-plexu lásku k sobě samé a miluji tak svoji božskou podstatu, kéž je
moje druhá čakra oproštěna od hromadění zbytečných emocí, kéž je můj sex v první čakře
veden láskou, kéž jsou moje slova vycházející z páté čakry slovy lásky a jsou pravdivá
(uviděla jsem zde černý mráček putující ke Světlu, ve Světle se proměnil na bílou holubici),
kéž je moje myšlení v šesté čakře myšlením v lásce (opět se objevil mráček, který se tentokrát
proměnil v bílou husu), kéž jsem stále spojena s Bohem v sedmé čakře!
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Zúčastnila jsem se skupinové meditace na téma setkání s anděly.
Uviděla jsem velkého, zlatého anděla, napadlo mne, že je to Rafael. Držel v jedné ruce
strunný nástroj podobný houslím, nevidím však tělo houslí, jen jejich krk, v druhé ruce má
smyčec. Jeho obrovská křídla vidím jakoby nad sebou, jako by mne ochraňovala. V jeho pravé
ruce se najednou objeví „kulička“ Světla. Anděl mi ji vloží do srdeční čakry. Posunu vědomím
kuličku do krční čakry, chtěla bych ji pročistit, abych byla schopna promluvit, dále „kuličku“
posunu do oblasti mozku, aby se pročistily moje myšlenky. Světelnou kuličku vrátím zpět do
srdeční čakry a spojím ji se svým plamenem lásky. Dojde k „výbuchu“ a plamen v mojí
srdeční čakře vzplane mohutným plamenem. Rozšiřuji plamen lásky do prostoru od sebe
ven…
Ráda bych se zbavila osobního chtění, které mne svazuje a není vždy v souladu s Tvůrcem.
Z čeho pochází toto moje chtění?
„Z bolesti.“
Silná meditace, nechávám ji samovolně plynout.
Vstupuji do svého srdce a rozpoutávám zde plamen lásky. Vedu vědomím lásku do oblasti
mozku. Přichází mi telepaticky pokyny, postupuji podle nich:“Dávej dobrý pozor, co se bude
dít, je to důležité!“ Vědomím se snažím vést plamen lásky vzhůru k mozku. „Spoj to!“ Vidím
provázky Světla, které stoupají vzhůru z plamene srdce a jejich konce se zakotvují v oblasti
mého mozku. Vznikají zde taková „světýlka“, podobající se malým žárovkám. Počet světýlek
přibývá a začínají se vzájemně propojovat. Mozek je postupně zaplaven Světlem. Srdce a
mozek vstupují spolu do jednoty. Prociťuji tento stav, tu volnost. Cítím, že mám tento stav
udržovat co nejvíce, aby se stával trvalejším a trvalejším.“Uvidíš věci úplně jinak!“
Zjišťuji, že se průběh mých meditací změnil. Nejprve jsem viděla obrazy, poté děje, dále jsem
odevzdávala špatné vlastnosti duchovním průvodcům, potom sama do světelného kotouče.
Následovalo prohlížení svého těla a jeho prosvětlování, nyní jsem vedena anděly v tom, že mi
pomáhají a navádí mne k tomu, co mám dělat, nemusím sama tápat, jsem vedena přesně
k tomu, co je třeba udělat. Děkuji ze srdce za jejich pomoc.
Pokud se ptám na to, zda je mým úkolem pomáhat prostřednictvím energie lásky druhým,
přichází mi: „Nejprve musíš ozdravit sebe, poté můžeš pomáhat druhým“.
Byla jsem na turistickém výletě a myslela jsem na přítomnost neviditelných bytostí lesa.
Zeptala jsem se, zda je dobré se na ně naladit. „Nedělej to, jsou to nižší bytosti!“, přišla
odpověď.
Odevzdávám svoji bolest.
Uvědomila jsem si, že moje nepříjemné pocity stále ještě způsobuje potlačená bolest a strach
z lidí v tom smyslu, že oni o mně rozhodují.
Současný život žiji s touto emocí bolesti a dlouho jsem hledala úniky, abych to necítila. Již to
nechci žít. Přijímám všechny tyto pocity s pokorou a odevzdávám je Tvůrci, přeměňuji je na
Lásku. Jsem světelná bytost a toužím žít jiný život. Žila jsem v iluzi a občasné euforii a to mne
zavádělo. Nepřinášelo mi to skutečnou radost. Snažila jsem se dělat to, co chtějí druzí, aby
mne měli rádi, ale uspokojení nepřicházelo. Nyní vím, že láska je uvnitř mne, že láska
přichází od mých duchovních průvodců, andělů a to mne posiluje. Očekávala jsem od druhých
příliš a nechápala jsem, že je musím přijmout takové, jací jsou. Všichni jsme ve vývoji.
Jsme božské bytosti.
To co je zdrojem našeho bytí je náš solar-plexus, zářící koule, která nás oživuje. Zdroj naší
lásky se nachází v naší srdeční čakře, je třeba nechat plamen oživit, jinak spočineme v čakře
třetí a budeme se cítit buď nadřazení, nebo mít komplex méněcennosti, může se to střídat.
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Zdroj našeho myšlení je v mozku, své myšlení ovlivňujeme kvalitou energie, kterou jsme
doposud vytvořili. Mozek je důležité spojit plamenem lásky pro láskyplné myšlení. Dále se
božská energie nachází v našich pohlavních orgánech, a jakou kvalitu energie zde vytvoříme,
takové dítě se nám narodí. Každopádně se stáváme spolu s Tvůrcem stvořiteli života. Stejně
jako z lůna Tvůrce vychází duše připravené pro vtělení, stejně tak z ženy vychází hmotné tělo
narozeného dítěte. Tyto dva se spojí a tato bytost v těle začne prožívat hmotný svět po jemu
určený čas v daném těle (obr.20 Porod těla a duše).

obr. 20 Porod těla a duše
Stále na mne doléhají vztahy a emoce druhých lidí.
„Musíš být sama za sebe!“, přišla mi odpověď. Již vím, že to neznamená být sobecký, ale
rozhodovat se sám bez vlivu druhých lidí a to z nitra svého já, své božské podstaty, na základě
objeveného a oživeného světla uvnitř sama sebe. Každý den toto světlo v sobě rozpoutávám,
aby se tento stav stával mojí realitou. Prosvětluji tím svoje temné stránky, které již nechci
prohlížet, které již nechci žít. Prosvětluji svoji hlavu a odhazuji brýle mámení. Přijímám
plnou realitu života na zemi. Žiji na zemi, která se stále potýká se svou karmou. Proto není
život tak jednoduchý, ani růžový. Lidé touží po hezkém životě, ale důležité je žít život dobrý.
Jen tak můžeme být spokojeni, pokud budeme v sobě pěstovat dobro a lásku. K tomu musí
člověk dojít ve svém vývoji, k tomuto poznání a začít takový život žít, jinak bude
z nevědomosti stále tvořit karmu a její následky konzumovat.
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Jaké jsou fáze vývoje duše na zemi?
Duše prochází životy v nižších tělech, to je prvoků, rostlin, zvířat, dále dlouhou etapu v těle
člověka, kde zpracovává spoustu svých vlastností, v lidském těle její vývoj nekončí,
pokračuje dále jako vyšší lidská bytost s rozšířeným vědomím, dále jako bytost bez těla jako
duchovní průvodce – anděl, i zde pokračuje ve svém vývoji, je to vlastně postupné spojování
se vším, až do splynutí s Tvůrcem, tam končí jedna vývojová etapa, z našeho pohledu
nepředstavitelně dlouhá, z pohledu Boha to může být okamžik. Čas vnímá každá bytost jinak,
podle stupně svého vývoje.
Podívejme se na vývoj člověka, čím ve svých životech prochází. V počátečních životech žije
v nevědomosti v tom smyslu, že si ještě není schopen uvědomit kým ve své podstatě je a jaký
je hlubší význam jeho života. Jeho život mu hodně ovlivňuje osud, který koriguje jeho
nedobré činy a který ho učí, aby sám pochopil co je dobré a co není dobré dělat.
Po určitém množství odžitých životů, což je u každého člověka jiné, neboť někdo kráčí
rychleji, někdo pomaleji, se po zrozeních, kde především prohlížel svoje velké já – ego začne
utrženými ranami osudu probouzet jeho větší citlivost, nechce již ničit, ale tvořit. V těchto
životech se lidé stávají umělci, učiteli, lékaři, není již pro ně tak důležité mít moc, ale spíše
tvořit něco v umění, nebo pomáhat druhým. To však neznamená, že mají zpracované všechny
temné stránky svojí nesmrtelné bytosti. Proto jsou často umělci v nerovnováze a i když tvoří
krásné věci, stejně jako když vědci dělají úžasné objevy, mohou jim jejich nezpracované
temné stránky přinášet problémy a nemusí se vždy k druhým chovat dobře. Ani objevy
takových vědců nemusí přinášet dobro, neboť zde ještě není schopnost rozpoznat co je
skutečně dobré, i když se to může tak zprvu jevit a dvojnost takové objevy umožňuje. Toto je
možné až v další fázi vývoje, kdy člověk začne pátrat po své podstatě, začne si uvědomovat
souvislosti mezi svými životy, pochopí, že se nachází ve vývojovém procesu a že on sám
může mnohem více než dříve ovlivňovat kudy jeho život a jeho tvorba povede. Začne chápat,
že čím více bude spojen s Tvůrcem, se sebou samým, ze Zemí a s druhými lidmi, tím lépe se
mu bude životem kráčet, tím snadněji povede jeho cesta zpět k Tvůrci, odkud vzešel a tím
méně bude trpět a může více užívat krás, které přináší život v těle a v hmotném světě. Cesta
vývoje je cestou dobra. Pokud očekáváme vše od druhých, dočkáme se pouze zklamání,
neboť všichni jsme na vývojové cestě. Jediná cesta je naše vlastní cesta, měnit svoji kvalitu,
dříve nebo později s tím začne každý, jen je nutné v sobě probudit to chtění a jít za tím cílem.
Je zde obrovský duchovní svět andělských bytostí, které jsou připraveni nám pomáhat,
respektují však boží zákony a naši svobodnou vůli a tak i my jsme nuceni respektovat co je
možné a v souladu s boží vůlí, jinak se může namísto pochopení posílit naše ego a spočineme
na poli magie, na poli bytostí z duchovního světa nevtělených, kteří také čekají na své
uplatnění a ti nám opět nasadí brýle mámení o naší dokonalosti. Poté nezbude než se vrátit
opět nazpět a začít jinak. Vše je zkušenost. Celý život se učíme. Času na výukové lekce je
dost. To, zda jsme již lekci zvládli jsme prověřováni událostmi, které nám ukážou, jak se v
nich zachováme. Staneme-li se na zemi jako celek světelnými lidmi, budeme řešit úplně jiné
věci než řešíme dnes, budeme moci mnohem více objevovat svět Tvůrce a to jak činí, budeme
moci žít ve skutečné lásce, v klidu a pospolitosti a budeme více přemýšlet o tom co skutečně
dobrého dělat a tvořit. Toto je výhled do budoucnosti, půjdeme-li cestou dobra. Opačným
směrem půjdeme do vibračně nižších světů, tam kam budeme patřit. Můžeme se rodit do dob
již z našeho pohledu minulých, v tomto jsou všechny možnosti otevřeny, vše je vytvořeno a
vše je připraveno k tomu abychom to prohlíželi, abychom to prožívali, pokud je to pro náš
vývoj potřeba, zkrátka abychom pochopili na vlastní kůži. Vše je o nás samotných, takže učit
se být sám za sebe, mít sám za sebe odpovědnost k Bohu, On vynáší konečné soudy, nejsou to
lidé.
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Kdo je moje vnitřní dítě?
Je to moje nesmrtelná duše, která si je vědoma všech životů, jimiž prošla. Je mnohem
moudřejší než to co vnímám v oddělenosti od ní jako bytost Olga v tomto svém současném
životě. Při vstupu do nového těla se vnímání této nesmrtelné duše uzavře, pokud duše ještě
nedošla k otevření této možnosti, to znamená, že o to ještě neusilovala, nedospěla k tomuto
chtění, k této potřebě a je jí to opět v novém životě uzavřeno z učebních důvodů až do doby
kdy bude možné, aby se tak stalo. To znamená, že člověk v sobě musí vytvořit vlastnosti,
které umožňují svoji moudrou duši vnímat. Jinak bytost pokračuje v prožívání hmotného
života bez tohoto vědomí, zpracovává dále svoje nepěkné vlastnosti a svoji karmu. Člověk
pak prožívá události, které ho potkávají naplno a on si není vědom širších souvislostí proč se
tak děje. Skrze nepříjemné prožitky se však probouzí jeho cit a soucítění s druhými.
Jestliže ke spojení s vnitřním dítětem dojde, ještě to neznamená, že máme vše zpracováno, že
jsme dokonalí. Kontakt s vnitřním dítětem umožňuje dále na sobě pracovat, hledat odpovědi
na otázky již v duchovním rozměru, aktivně a nezávisle na druhých lidech. Předpokladem je
obrácení se do sebe, do svého vnitřního světa. Pouhým příjmem informací z vnějšího světa to
není možné a vždy hrozí riziko zavedení, jsme jen nedokonalí lidé, více či méně se přibližující
Pravdě. Je důležité pochopit, že Pravda z pohledu Tvůrce a širšího rozhledu než je lidský
může vypadat úplně jinak. Změnu vjemu musíme provést každý sám. To, že ještě nemáme ke
svému vnitřnímu dítěti přístup může být z důvodu, že nemáme rádi sami sebe, nejsme schopni
se přijmout se svými chybami. Nikdo na naší vývojové úrovni dokonalý není, důležité je
stávat se dobrým. Rozšiřování svého vjemu o tom co je vlastně bytí znamená duchovní růst a
postup zpět k Tvůrci. Postupujeme pomalu či rychle všichni. Rozšiřování svého vnímání poté
znamená nejen rozšířené vnímání své nitě životů a svého současného těla, ale i těl a životů
druhých lidí, vždyť vývoj směřuje ke sjednocování všeho a všech. Jsme-li v jednotě se sebou,
můžeme se postupně sjednocovat s bytostmi okolo nás, ať to jsou rostliny, zvířata či lidé,
stávat se jimi. Tato zkušenost je podstatou možnosti praktikovat jasnovidné diagnózy.
Jasnovidci mají tento vjem již založen z minulých životů a se svou schopností se rodí, nebo ji
mohou v průběhu života nabýt. Stejně tak, jako je možné sledovat vnitřním zrakem co se
odehrává v našem energetickém těle, totéž je možné sledovat v tělech druhých lidí. Čím širší
vjem, tím je bytost ve svém vývoji dále, tím má větší soucítění s druhými, má touhu jim
pomáhat a nekonat zlo. Vždyť vše co se týká druhých, se týká i mne, vždyť já jsem druhými a
oni mnou, všichni jsme jedno. Z tohoto poznání je teprve možné žít kvalitnější životy, konat v
dobru a to z popudu svojí vlastní vnitřní proměny, vnitřního cítění, takového „radaru“ v nás, a
ne jen z lidských pohnutek „že se to tak má“, s nimiž se daleko nedojde, neboť jsou
prověřovány osudem v tom, jak se zachováme v nových situacích, zda se stále nejedná jen o
vlastní prospěch, strach, či jiné.
Stále mne obtěžují myšlenky vstupující do mé hlavy. Jsou to myšlenky týkající se vztahů i
z minulosti a toho co musím právě teď ještě udělat.
Vysílám myšlenkám a do oblasti svého mozku plamen lásky. Myšlenky mizí a jsou jakoby „za
dveřmi“, nemohou do mozku vstoupit. Soustřeďuji se na jednu myšlenku. Vstupuji do oblasti
krční čakry, která mne stále stahuje. Jsou to pocity viny, že nedokážu splnit vše, co druzí
chtějí. Ptám se, kde to pramení? Posouvám se do dětství: „Když nebudeš poslouchat,
nedostaneš nic!“. Vždyť to mi říkala matka. Jdu dále a jsem v jiném životě: „Když nebudete
poslouchat slovo boží, skončíte v pekle!“, zní hlas kněze. „Ty peníze ti nepatří, nejsou tvoje!“,
přichází další výtka z jednoho prožitého života. Přistupuji k aktu odpuštění sobě. Odpouštím
si a přijímám svoji nedokonalost. Moje krční čakra se zalívá světlem. Je to uvolnění.
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Stávám se silnou.
„Síla je Láska“, přichází mi. Rozšiřuji světlo Lásky ze srdeční čakry po svém těle. Vstupuji
opět do svého krku. Znovu objevuji černou, energetickou kuličku a působím na ní plamenem
světla. Kulička mění svou barvu na červenou, poté zelenou, nakonec bílou a bílá pomalu mizí.
Vstupuji do své hlavy. Vidím tam vysokou zeď mezi mnou a lidmi. Opět působím láskyplným
plamenem a zeď se snižuje. Vidím za ní řadu lidí, kteří čekají na kontakt se mnou.
Najednou jsem pochopila plně příčinu rakoviny. Je to neláska k sobě, nebo k druhým, která
vytvoří v energetickém poli člověka temné kuličky, ty ovlivňují orgány a buňky začnou
pracovat proti sobě. Přispívá k tomu ještě temná, kancerogenní potrava, která místo vzniku
rakoviny dráždí. Působí to společně. Před několika lety mi lékaři diagnostikovali malou, zatím
nezhoubnou bulku na štítné žláze, proto ta temná kulička v mém krku. První je tedy
myšlenka, neláska, špatná strava, poté se toto promítá do naší energie – aury, nakonec
onemocní orgán.
Všechny osudy, které vnímáme jako minulost, jsou stále otevřené.
Všechny osudy, kterými jsme my, nebo kdokoli z nás již prošel, jsou stále otevřené, takže je
může prožívat opět kdokoliv, pro koho bude ve vývoji ten daný osud nejvhodnější. Znovu
stejný osud nežijeme, vždy se každým osudem někam posuneme a nemělo by to význam.
Jeden osud však není úplně stejný pro dvě prožívající ho bytosti, neboť má svoji dimenzi,
rozpětí v možnosti volby, takže každý člověk se ve stejném osudu pohybuje trochu jinak,
jedná trochu jinak, nemají dva stejné osudy úplně stejnou kvalitu, každý z aktérů se rozhoduje
trochu jinak.
Nedávno jsem se dívala v televizi na pořad o hledání nacistických zločinců, kteří nebyli
potrestáni, mohli by být případně naživu, avšak uprchli a nezanechali za sebou žádné stopy,
nelze je již vyhledat. Těm, kteří je hledají se to zdá nespravedlivé. Zde je možné si uvědomit,
že osudy lidí v koncentračních táborech stále trvají a mohou do nich vcházet další duše, i když
to již není v naší linii prohlížení, je to pro nás v minulostí, je to však stále realita. Agresorům
se po určité době, kdy je jejich moc konat zlo ukončena, nit se přetrhne a rodí se do
porobených národů, do osudů svých obětí, aby i oni na vlastní kůži poznali, co způsobili. Nic
z toho, co jsme vytvořili zlého nám neprojde, i když se zákon odrazu do konce daného života
neprojeví. Na druhou stranu ale není možné, abychom oběti nebránili, to by bylo rovněž zlo,
vždyť se učíme dobru společně. Jestliže dopadne zlo na nevinného, není to jeho karma, ale
osud, který ho učí, nebo je vyjádření zla tak silné, že tomu nelze zabránit a takovému člověku
bude pomoženo jinak, ať se jedná o cokoliv. Avšak ten, kdo má karmu a nepracuje na své
nápravě, tomu pomoc přicházet nebude.
Otázkou také je, co pomoc vlastně je a co již není, jaké má skutečné dopady, zda svou
nevědomou pomocí i v dobrém úmyslu v některých případech neprodlužujeme druhému
utrpení a myslíme, že konáme správně, nebo zda pomoci vrahovi, který má být potrestán.
V prvním případě mám například na mysli některé lékařské experimenty, kdy je člověku sice
zachován život, ale za jakých podmínek a v jaké kvalitě, o tom se vždy nepřemýšlí. Takový
nemocný žije i dlouhá léta na přístrojích a jeho utrpení je prodlužováno. Jsou to vše
filozofické otázky o tom jak se správně zachovat, jak se rozhodnout a co učinit, jaké zákony
společnost uznává, každý to může vidět jiným způsobem. Odpovědnost má vždy ten, kdo
rozhoduje.
Všichni jsme více či méně nemocní, neboť nejsme rovnovážní.
Všichni projevujeme vůči sobě či vůči světu více nebo méně nedobré energie, naše myšlení
není v rovnováze. Je to z důvodu duality, kterou žijeme a vývojovým stupněm, v němž se
nacházíme.
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Vstupuji do nitra svého těla a zjišťuji jeho vnitřní – energetický stav, barvy, jaké se zde
nachází. Poté začínám po celé srdeční oblasti rozšiřovat plamen lásky. Vstupuji do svého
solaru a temná energie zde přítomná se začíná měnit na oranžovou. Jdu do druhé čakry.
Vidím zde malé, červené kuličky a posílám jim plamen lásky. Postupuji dále k první čakře, ta
mění barvu na modrou. Čakry se samy otevírají do kornoutů. Spojuji se s láskyplnou energií
matky Země. Vstupuje do mne, posouvám ji směrem do hlavy, zde se spojuji se Zdrojem, jeho
láskyplnou energií a vedu ji opačným směrem dolů skrze svoje tělo a nechávám tuto božskou
energii procházet celým hmotným tělem až po své paty. Kyčle, kolena a kotníky mají také
čakry, energetické kornouty, stejně jako ramena, lokty a zápěstí – dlaně. Vnímat božskou
energii v sobě je skutečné uvolnění od veškeré tíže, znamená to prožívat nebe na zemi.
Cílem našeho života není stát se dokonalým, ale mít rozšířený vjem.
Touha po dokonalosti je touha ega, je to však i první krok k tomu pochopit, že mohu na sobě
pracovat, ovlivňovat svoje vlastnosti, svoji kvalitu, určovat co chci v tomto svém životě
prohlížet, jak žít, jakou cestou jít, zda cestou dobra či zla. Rozšiřování svého vjemu znamená
duchovní růst, nástrojem je meditace. Rozšiřuji-li svůj vjem, svoje vědomí a stále více a více
chápu, že věci druhých lidí jsou i mými věcmi, že je mohu vnímat jako své a že nejen vše
dobré, ale i to temné je i mojí součástí. Neznamená to však, že chci temným žít, naopak svojí
změnou smýšlení směrem k dobru, mohu sobě i druhým pomoci. Pokud pomoc nabídnu, musí
o ni druhý stát, jinak bychom opět konali zlo. Rozšiřování vjemu na celek přináší pokoru ke
stvořenému. Probouzí se touha pomoci vývoji celé planety, touha zlepšit život všech a k tomu
je potřeba osvěta a filozofie, pokud jsou lidé připraveni ji přijmout. Od toho jsou zde zrozenci
přinášející čistá učení. Přinášejí návody. Práci musí vykonat každý sám. Opravdovým
smyslem života je rozšiřování vlastního vjemu, to je vědomá duchovní cesta, stávat se dobrým
změnou své kvality, nejen z pohnutek, že se to vyplatí. Umět se také bránit, pomoci sobě a
pracovat pro druhé, pro celek, ať se jedná o jakýkoliv obor, vždyť všichni jsme jedno. Tím
můžeme započít naplňování myšlenky Tvůrce – Boha vědomě, vždyť Bůh je nejvyšší dobro –
Láska. Konání zla je výsledkem nevyspělého myšlení a činů lidí žijících v duálním světě, což
jsme my v tuto chvíli všichni, současný stav myšlení lidí je výsledkem našeho vývojového
stupně v jakém se teď nacházíme jako celek. Je nutné celým tím vývojovým cyklem projít,
aby došlo k uvědomění si každého z nás, kým ve skutečnosti ve své podstatě jsme a na jakém
stupni duchovního vývoje se jako lidstvo nacházíme.
Odevzdávám svoji připoutanost ke hmotným věcem.
Objevil se silný provaz vedoucí z mojí třetí čakry, byl to takový kmen stromu, který měl větve
vedoucí k hmotným věcem, které vlastním. Vyslala jsem směrem ke stromu plamen lásky a
plamen začal postupovat od paty kmene k jeho koruně, rozrůstal se, až dorazil ke hmotným
věcem, k nimž jsem připoutaná a ty se postupně ztrácely, jako by je někdo dotekem proutku
nechal zmizet. Plamen lásky se opět stáhnul do srdeční čakry. Osvobození. Volnost. Stále mne
zužovaly obavy ze ztráty nabytých věcí a obavy o zajištění svojí existence, byla jsem k tomu
připoutaná jako ke smyslu života zde na zemi (obr. 21 Připoutanost ke hmotným věcem).
Uvádění se do rovnováhy.
Uvědomování si vlastního světla a prozařování svého těla nás uvádí do rovnováhy. Světlo –
Láska ovlivňuje všechny tři součásti našeho těla a to energetickou, hmotnou i psychickou.
Uvedení se do stavu lásky je pociťováno jako uvolnění a osvobození. Je to skutečně příjemný
pocit, přirozený. Není to nějaká euforie, či blaženost. Je to stav, kdy nejsme v emoci, je to
stav rovnováhy. Jen v něm může být naše myšlení opravdu moudré, můžeme zde promýšlet
různé věci. Ať vytvoříme jakoukoli emoci, ať je to hněv, strach či jiné, ihned se v naší auře
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obr. 21 Připoutanost ke hmotným věcem
tvoří nerovnováha, což vyjadřuje barva aury a naše myšlení je touto emocí ovlivňováno. Proto
je důležité emoce zvládat.
Zúčastnila jsem se skupinové meditace s Josefem Kořenkem na téma „Kristovo srdce“.
Vidím velkého, bílého anděla, jeho křídla jsou poseta lesklými „korálky“ jako z perloviny.
Uprostřed jeho hrudníku plane červené srdce. Stojí na žebříku vedoucího do světelného
kotouče a současně pravou rukou drží jiný žebřík, po kterém stoupají postavy a vcházejí za
sebou do kotouče světla. Moje postava bere do svých dlaní kousek plamene z jeho srdce a
vkládá si ho do svého hrudníku (obr. 22 Kristovo srdce). Poté prožívám Světlo uvnitř svého
těla.
Lidé dokážou postavit obrovské stavby, dělat objevy, tvořit umělecká díla, skládat hudbu, psát
knihy a jiné věci, avšak pokud nejsou díla vedena láskou, ale zištnými motivy, nepůsobí
taková tvorba lidem na nich zúčastněných radost, stejně jako těm, kteří je konzumují.
Lidské já ego má svoje dvě stránky temnou – velké já - velikášské, nebo malé já - ustrašené,
ale také svou světlou stránku – lásku. Já je nezničitelné, věčné, zaleží na tom, jakou jeho část
prohlížíme. Prohlížet světlou stránku je návrat zpět k Bohu, tam, odkud duše vznikla a kam se
touží vědomě či podvědomě vrátit. To je život, je hmotný, je i duchovní, v duálním světě.
V Jednotě je to jinak, tam vše je v bezčasovosti a bezrozměrnosti, ve věčném trvání…
Když jsem byla malá myslela jsem si, že druzí vědí o všem co si myslím, po čem toužím, co
se ve mně odehrává. Také jsem myslela, že dospělí jsou dokonalí a toužila jsem po jejich
lásce, proto jsem se snažila dělat to co chtějí, abych si jejich lásku zasloužila. Promítala jsem
svoji spokojenost či nespokojenost do závislosti na jejich stavu. Osud mi však posílal do
života lidi s velkým já a přitvrzoval stále více a více, abych pochopila jaká je lidská realita,
přijala ji, naučila se bránit, najít svoji hodnotu a současně milovat vše stvořené.
Na našem vývojovém stupni máme v tuto dobu možnost učit se lásku v sobě vnímat vědomě a
začít vytvářet velké činy z lásky, ne z velkého či ustrašeného ega.
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obr. 22 Kristovo srdce
Uvnitř každého z nás je nekonečný zdroj energie.
(obr. 23 Nekonečný zdroj energie v nás)
Léčím svoje dětství.
Vracím se svým vědomím do svého dětství, a vezmu tu malou holčičku do svého náručí, do
svého srdce, v němž hoří plamen lásky, splyneme v něm. Plamen nechávám stoupat do své
hlavy, do oblasti mozku, ať pročistí moje myšlenky, abych je mohla zvládat a nevstupovaly do
mne chaoticky a nevstupovaly do mne ty, které mne zatěžují a překáží mi. Prožívám stav
mozku v plameni lásky.
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obr. 23 Nekonečný zdroj energie v nás
Meditace na skladbu Ave Maria.
(obr. 24 Ave Maria)
S Bohem a anděly můžeme být ve stálém kontaktu. Je třeba si tuto možnost uvědomit, je to
možné skrze meditaci, vytváří se tak telepatický most, který poté funguje také v běžném
denním životě. Prvním krokem je víra v duchovní svět. Bezvěrec je od Boha oddělen a pocit
osamocení mu přináší pocity nejistoty, utrpení, hněvu a další nepříjemné pocity. Spojením se
s duchovním světem se stává náš život klidnější, vyrovnanější a smysluplnější.
Meditace v kostele ve starých Bohnicích na středověkou hudbu.
Vidím mladého muže, který uhání na koni, je to lovec zvěře. Namíří svoji zbraň – kuši, proti
letícímu ptáku a vystřelí. Pták je zasažen a padá k zemi (stejný obraz se mi promítnul při
návštěvě hradu Kokořín) (obr. 25 Na lovu). Dále mi proběhly obrazy toho, co mladík v tomto
životě dělal. Tančil, maloval, četl básně, účastnil se divadelních představení, zapisoval cosi
perem, měl okolo sebe knihy.
Sen o mém známém.
Zdál se mi sen o mně blízkém muži, kterého jsem delší čas neviděla. Sen byl dost živý,
zapůsobil na mne a v průběhu dne jsem na toho muže myslela. Najednou jsem zjistila, že jsem
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s ním v telepatické komunikaci. Začala jsem se ptát na to co s ním je. Dostala jsem odpověď,
že zemřel při automobilové nehodě spolu se svými dvěma dětmi. Zeptala jsem se mentálně,
zda mám pro něho něco na zemi udělat. Nebylo tomu tak, sdělil, že mne má rád. Poslala jsem
mu lásku a vstoupila jsem do meditace. Uviděla jsem jeho postavu, která vedla své děti za
ruce a všichni tři odcházeli do Světla.

obr.24 Ave Maria
Stále cítím v sobě nejistotu, nejsem ve Světle. Jakou vyzařuji barvu?
Vidím postavu obklopenou fialovou barvou, která je propletena hnědými pruhy. Uvnitř
postavy září Světlo, jeho paprsky se derou ven. Svým vědomím posiluji světelnou záři, světlo
se rozšiřuje, až fialový obal začne praskat a pod vlivem Světla pronikajícího ven mizí. Vidím
jen světelný „válec“. Vstupuje do mého hmotného těla a spojuje se s plamenem v oblasti
srdce a světlem mého solaru. Světlo prostupuje celé moje tělo. Je to velká úleva. Nejistota a
vše co vytváří moje mysl nekonstruktivního, netvůrčího a nemilovaného mizí. „Udržuj ten
stav!“, přijímám telepaticky pokyn. „Bůh chce, abys byla zajištěna, ale poté musíš jít jeho
cestou!“
Sleduji svoje myšlenky, jež mi kmitají v hlavě jedna za druhou. Kde pramení stálé útočení
myšlenek? Je to v oblasti srdce, kde vznikají touhy a chtění.
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Chtění podporuje naše já a probouzí to, že chci něco vlastnit, chci něco dělat, chci aby se věci
děly podle mne. Chtění řídí buď naše nižší, nebo vyšší já. Nižší já je naše nevědomé já, buď
nabubřelé, nebo ustrašené. Vyšší já je moudré, spojené s Tvůrcem a ví co je pro nás dobré, i
když mi to v iluzi můžeme vidět jinak, neboť naše vyšší já je zastřené a nižší já má navrch.
Nižší já chce, aby se věci děly podle něho, bez ohledu na řád boží a vytváří si iluzi o své
velikosti. Vyšší já koná v souladu s Bohem, a proto chce jenom to co je nutné k jeho životu,
dokáže to dobře posoudit, chce dělat to co je v souladu a v řádu s Tvůrcem, to znamená být
dobrý a prospěšný sobě i druhým, je schopno přijímat vše takové jaké to je a jeho vliv na
druhé je vyzařováním lásky z jeho duše a pomoc druhým pokud o to mají zájem. Říká svou
pravdu tiše.

obr. 25 Na lovu
Touhy vznikají v srdeční oblasti, jdu do solaru, co sídlí zde?
Je to strach z nenaplněného chtění. Moje postava je již zde a nese velký, černý pytel. Je to
pytel nenaplněných tužeb a zranění, která přišla, když jsme očekávali lásku. Postava vhodí
pytel do Světla a ten v něm mizí.
Nechávám prosvětlit svůj solar v oblasti břicha skrze světlo svého zářícího vyššího já
spojeného s mým tělem a skrze plamen lásky ve své srdeční čakře. Světlo proniká do mé hlavy
a zklidňuje moje myšlení.
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Jako lidé zatím spočívající a jednající převážně z popudu nižšího já jsme tak trochu „šílení“ a
jen díky tomu, že se pohybujeme v hotovém božím díle, které vlastně „prohlížíme“ je vůbec
možné, že svět funguje tak jak funguje. Podle toho kolik dobra či zla vyprodukujeme jako
celek, podle toho je celkový stav lidstva lepší či horší. Ve chvíli, kdy lidstvo jako celek nebo
alespoň v převaze opustí svoje nižší já a přijme já vyšší, přestaneme být „šílení“ a nemocní,
neboť vyšší já ví mnohem lépe co je pro nás i pro celek dobré a co je dobré dělat, než když
jsme vedeni naším nižším já.
Odevzdávám svoji nejistotu.
Moje postava odevzdává transparent s nápisem NEJISTOTA do Světla. Vhodí ho přes okraj
kotouče a objeví se plamen, ve kterém ihned shoří. Moje postava sklouzne od světelného
kotouče směrem dolů a vletí do mne. Přijímám sílu, přijímám JISTOTU ve svém konání.
Ačkoliv jsem odevzdala na mentální úrovni skrze svoje vyšší já svoje nižší já, stále se necítím
dobře.
Vstupuji do meditace, hledám příčinu. Procházím minulé životy. Poslední prožitá volnost
v tělesných zrodech byla v těle černošky. Od středověku mi přichází obrazy stálého
zneužívání, nesvobody, nespokojenosti. Již toto všechno vím, stále to nestačí, čím to je?
Opět vidím to velké, chlupaté zvíře, svoje nižší já, tentokrát uvnitř svého hmotného těla.
Vyplňuje celé moje tělo, je ubité, téměř mrtvé (obr. 26 Odevzdání nižšího Já). Vím, že již
nechci žít svoje nižší já. Prosím všechny anděly o pomoc, cítím, že to nemohu zvládnout. Je to
šílené! Již to nechci prohlížet! Čekám, co se bude následovat. Nevidím Světlo. Uvnitř mne je
šedý prostor. Chvilku to trvá. Tělo se začíná prosvětlovat. „Bude to nějaký čas trvat, pracuj
na prosvětlování!“, přichází mi do mysli. Vidím svoji postavu. Tleská a má radost. Vletí do
mne.

obr. 26 Odevzdání nižšího Já
45

Jak vyléčit sebe.
Najít svoje vnitřní světlo a ukotvit ho v sobě, být jím, být v lásce, rozšiřovat Světlo.
Naciťovat se na druhé, ale nenechat se vtahovat „do nich“, být současně ukotven, chápat,
avšak neprožívat jejich emoce.
Přijímat vše, dobro i zlo, neboť je to projev duality a je zde vývoj. Sám jít cestou dobra,
nepodporovat zlo, to je postup, návrat domů ke Zdroji.
Nehledat si potvrzení svojí existence v druhých lidech, nebýt na nich závislý, zapomenout na
chtění aby mne uznali, ale následovat svoje vlastní moudré vnitřní dítě.
Nalezená láska v nás vymaže všechna naše traumata, všechny bolesti, smutky, hněvy,
nespokojenost a vnitřní strachy. Regresní terapie otvírá možnost pochopit souvislosti a hlubší
důvody všeho dění, může odstranit naše emocionální a psychické bloky, avšak to co léčí je
LÁSKA.
Nestačí být jen citlivý, je třeba „být v lásce“, naučit se vnímat tento stav, přenést ho do
běžného života, uvědomovat si ho v průběhu dne, aby se stal naší součástí, naší novou
realitou, novým stavem, který způsobí naši PROMĚNU.
Citliví lidé touží být přijati druhými, a pokud se jim toto nedaří, prožívají bolest. Z
nespokojenosti vnikají do hlavy obtěžující myšlenky, které z nás dělají otroky vlastní mysli.
Stav lásky není stav bez myšlenek, ale stav myšlenek tvořivých a láskyplných.
Jak léčit druhé.
Tím, že jsme sami v lásce. Oni se dotknou naší vyzařované kvality, naší energie, Lásky a
tento dotek začne probouzet jejich vnitřní touhu dosáhnout téhož. To je léčení láskou.
Odevzdávám svoje šílenství.
Vytvářím mentálně balík svého životního „šílenství“, všechny svoje strachy, nejistoty a iluze,
také růžové brýle euforie, touhy po lásce druhých jdoucí do sebedestrukce, zkrátka všechno co
již nechci prožívat vložím do toho „balíku“ a moje postava, moje vyšší já to hodí do Světla.
Nechávám proudit svým tělem Světlo, přijímám lásku, bezpečí a zdravou odvahu jít do nových
věcí. Světlo se rozlívá po mém těle a já cítím ve své hlavě jeho blahodárnou přítomnost, která
léčí moje myšlení, je to úleva.
Odevzdávám svoji dostředivost a žárovost.
Stále cítím v těle sevření (deprese) a kmitání (rozrušení). Přispěly k tomu události posledního
roku, které stále neumím řešit v lásce. Dívám se v meditaci na graf stavu mých čtyř
základních prvků, tj. odstředivost, dostředivost, žár a chlad (jsou to prvky v psychické části
podle J. Zezulky známé jako země, vzduch, oheň a voda). Dostředivost převažuje, za ní je žár
a poté odstředivost a chlad. Moje postava hodí do světelného kotouče dostředivost a žár a já
nechám vstoupit do svého těla odstředivost a klid. Graf se zrovnovážní. Je důležité hlídat svoji
rovnováhu a neposilovat některý z prvků více, jeho protipól poté zeslabuje.
Po propuštění ze zaměstnání se stále rozhoduji, zda pokračovat v práci, kterou jsem dělala
celý život, nebo tvořit doma. Tento stav ve mně vyvolává neurotické reakce, prvky nejistoty,
hlava myslí jinak než srdce. Kde stále pramení tato moje nejistota? Co to je? Stále tomu
nerozumím.
Objeví se moje postava a nese hnědou barvu z mojí aury do Světla. Jsou to moje strachy a
závislosti na druhých lidech, které si nesu z minulých životů a dále jsem je pěstovala i v tomto
životě současném. Znamená to, že se domnívám, že všechna moje existence závisí na druhých
lidech, že jen prostřednictvím nich mohu existovat. Že jen oni mi mohou dávat peníze a lásku,
že je můj život na nich závislý. Dále jsem pociťovala vinu, že když si peníze od nich beru, že
si je nezasloužím, neboť nejsem tak dobrá. Po věcech však toužím, vytvářím si z nich
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pomyslný stav bezpečí a chvilkového sebevědomí. Již toto nechci žít. Vidím silné spojení
v závislosti s druhými. Přestřihnu mentálně tento „kmen“. Chci být spojena s Tvůrcem a
konat v jeho duchu, vše ostatní je vězení. Také toužím očistit svoje myšlení. Moje postava
vsune hlavu do světelného kotouče. Přecházím myslí do těla a rozšiřuji zde světlo, rozšiřuji
světlo do své aury. Klid a bezpečí je ve spočinutí v Bohu, Světle, Zdroji. Neuróza je oddělení
od Boha, očekávání od druhých a to, že nejsme sami v sobě. Je to citlivost, avšak malá síla,
což brání rozšíření vědomí a hlubšímu vnímání druhých bez závislosti a brání vytváření
láskyplných vztahů.
Jaký je můj současný stav Lásky?
Vnímám tak 15 %. Není to mnoho. Hodně již vím z duchovních věcí, avšak to nestačí.
Napojuji se na Světlo Matky Země a nechávám ho proudit skrze svá chodidla do těla směrem
vzhůru. Je to jako když se naplňuje nádoba vodou, stoupá, až je nádoba plná. Poté se napojuji
na Zdroj. Světlo proudí opačným směrem od hlavy dolů. Jsem jako pod „sprchou“. Světlo
omývá moji auru jako déšť a já sleduji, jak mizí hnědé skvrny v mojí auře. Vše je v tuto chvíli
„omyto“. Jsem ve Světle, úžasný pocit uvolnění. Jdu do své hlavy, úleva. Ještě myšlenky!
Pomyslím na Lásku a Boha. Mám tu myšlenku v hlavě. Najednou se ocitám ve světelném
kotouči. Celé moje tělo do něho vplulo. Cítím okolo sebe andělské bytosti, jemně moje tělo
posunují. Vidím obrysy jejich rukou a křídel. Podívám se nahoru a vidím obrovský zdroj
bílého světla (obr. 27 Boží světlo). Chvilku zde pobudu, ale vím, že se musím vrátit zpět. Jsem
myslí opět v těle. „Můžeš sloužit pánu Bohu, nebo pánům lidem. Vyber si!“ přichází mi do
mysli. Před propuštěním ze zaměstnání jsem vyslovila prosbu: „Pane Bože, kdy už to tady
skončí?“ Cítila jsem se na tom místě již velmi stísněně. Moje přání bylo vyslyšeno.
Měním své strachy za nadšení pro Tvůrce.
Vstupuji do meditace. Napojuji se na Matku Zemi, na Zdroj Tvůrce. Strachy se rozplývají.
Vidím cestu, jdu po ní k plotu. Otvírám dvířka, vstupuji do zahrady. Vidím dům své duše. Je
bílý, obklopený keři, má červenou střechu. Vstupuji dovnitř. Proudí do něho světlo shůry.
Není to již ohořelý, dřevěný srub. Děkuji Matce Zemi a Zdroji.
Pročišťuji čakry a vzbuzuji nadšení pro Tvůrce.
Prosvětluji svoje čakry a vidím, že se čakry točí. Jsem napojená na Matku Zemi na Zdroj,
moje aura je omývána zlatým deštěm a do své hlavy vkládám slovo Láska, myslím na lásku.
Moje čakry byly vystaveny dlouhý čas mým negativních pocitům a myšlenkám. První čakra
řadu životů prošla zneužíváním od mužů jako odplata za moji inkarnaci vysoce postaveného
muže vlastnícího harém. První čakra je o sexu v lásce, jinak poškozujeme sebe nebo druhé.
Pokud má fungovat dobře druhá čakra, musí člověk tvořit láskyplné vztahy. Třetí čakra je
naše jistota, jsme-li spojeni s Tvůrcem, cítíme bezpečí. Čtvrtá čakra trpí bolestmi
způsobenými druhými lidmi, s nimiž se nedokážeme vyrovnat. Pátá čakra je o mluvení, o tom
co vyjadřujeme k druhým, zda jsme schopni komunikovat a jakým způsobem, zda jsou naše
slova láskyplná. Šestá čakra je o našem myšlení, jak myslíme, takoví jsme.
Do mojí hlavy v poslední době vstupují problémy druhých lidí.
„Je to počátek naciťování, nesmíš se nechat do toho vtahovat. Udržuj svůj klid!“, přichází.
Vstupuji do meditace. Co je to klid?
Klid je statické bytí. Je to voda, je to zelená barva. Moje postava vstupuje do zelené vody.
Neklidně se v ní převaluje, má v sobě více žáru. Prožívám klid. Je dobrý pro myšlení. Postava
se zklidňuje, začne plavat, poté „vyplave“ a vstoupí do mne. Prožíváme klid spolu. Spojuji se
s Matkou Zemí a naplňuji se jejím světlem. Světlo zaplavuje moji hlavu. Mojí myšlenkou
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v hlavě je Světlo a Láska. „Uč se myšlení v dobru! Nesmíš myslet na zlo! Myšlenka vše
určuje!“, přichází pokyn.

obr. 27 Boží světlo
Stále se necítím svobodně, medituji na svůj vztah k penězům.
Vidím velkou, silnou šňůru, která vede z mého solar-plexu k penězům. Peníze představují moji
jistotu, stávají se tím co považuji za to co určuje můj život a to prostřednictvím lidí, kteří mi je
dávají a já jsem přesvědčena, že jim musím sloužit. Jinak pociťuji depresi a ohrožení života.
Vztahuje se to k mým dvěma minulým životům, a to k životu mnicha, který toužil po svobodě,
opustil řád a zemřel ve vězení jako bezdomovec. Druhým životem spojeným s tématem peněz
byl život ženy na statku, která schovávala své peníze v nádobě před svými příbuznými a ti ji
obviňovali, že jí peníze nepatří. Vracím se vjemem ke svému provazu, je opravdu silný, beru
mentální nůžky a přestřihuji tu šňůru, je silná, ale povedlo se. Vzniklou „ránu“ zaceluji
Světlem Matky země, poprosím o zacelení a vedu Světlo do své hlavy, uzdravit i ji.
Vzrušuje mne stav, kdy mohu mluvit o svém poznání, současně z důvodu komplexu nemohu
některé věci uplatnit podle svých představ.
Vidím muže s dlouhým vousem oblečeného do dlouhých hadrů s dřevěnou holí v ruce. Mluví
k lidem, kteří leží na zemi schouleni do klubíčka čelem k zemi. Je to fanatik, zastánce nějaké
náboženské nauky. Vyžaduje pokoru druhých.
Prosvětluji svoje tělo, svoji hlavu, svoje myšlenky.
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Z čeho pramení v člověku nejistota.
Ego má dva póly – velké ego – to je pocit nadřazenosti, které vychází z iluze o naší velikosti,
malé ego – to je pocit naší nedostatečnosti, který vyvolává pocit nejistoty. Lék na nejistotu je
víra v to, že jsme součástí Boha, že jsme Láska. Láska nesoudí, ale přijímá. Jen ve stavu lásky
se můžeme stát pravdivými a můžeme se cítit v plném bezpečí, neboť nic horšího než
opuštění těla se nám nemůže stát a tento pocit bezpečí je návrat domů, zpět k Tvůrci.
Neznamená to však, že bychom měli z těla utíkat a nevážit si daru života. Jen skrze život se
můžeme učit, růst, poznávat a konat ve hmotném světě, radovat se ze všeho stvořeného.
Naciťování.
Naciťování je rozšiřování vlastního vjemu. Můžeme začít u sebe, naciťovat se na sebe, jací
jsme, jaké máme pocity, myšlenky, motivy konání, jaký je náš energetický obal a z čeho to
vše co sledujeme a vnímáme, pramení. Poznáváme tak sebe, svoji hlubší podstatu. Naciťovat
se můžeme na Boha, Lásku, poznávat jaké to je, jak se v tom cítíme, sledovat tu rozdílnost od
vjemu sebe sama. Naciťovat se můžeme na druhé lidi, na to jací jsou v Pravdě bez ohledu na
to, co nám o sobě říkají, nebo jak se cítí. Naciťování je cesta k Pravdě.
Čím k nám promlouvá symbol „tří růží“ (obr. 28 Tři růže).
Tři růže symbolizují tři rody a to Přemyslovce, Slavníkovce a Rožmberky. Tyto tři rody měly
ve své době v osudu se spojit, neboť jsou nositeli moudrosti naší české země. Tento úkol trvá
dodnes. Jestliže se tento úkol v historii nenaplnil, nastává nová příležitost toto uskutečnit. Ti,
kteří prošli ve svých inkarnacích zkušenostmi v těchto rodech, se dnes opět vracejí na území
Česka pomoci lidstvu v uskutečnění velké transformace. Není to o výjimečnosti postavení
jedince, ale o naplnění toho, co se dlouho očekávalo, je to o očistění karmy a vstupu do nové
doby. Jak se s tím rody vypořádají, to ukáže čas. Na našem území se v mnoha podobách
objevovali učitelé s vizemi, léčitelé, spisovatelé, lidé vykonávající službu druhým, a to jako
známé postavy z našich dějin, či lidé veřejně neznámí, od Praotce Čecha až po Josefa
Zezulku, přinášejícího nám učení nové doby, filozofii věku Vodnáře. Lidé se opakovaně
inkarnují, učí se, harmonizují svoje životy, uplatňují svoje talenty, přednosti i nabyté nedobré
vlastnosti vypěstované v minulých životech, které ještě čekají na doléčení. Všichni jsme na
cestě životy. Čechy a Praha jsou srdcem Evropy, krásným přírodním místem významným
svojí historií a polohou prorokovanou kněžnou Libuší k velké slávě ducha: “Vidím město
veliké, jehož sláva hvězd se dotýká!“ Procházíme bolestným procesem. Bude úspěšný?
Ptejme se každý sám sebe. Žena s rybou, symbolizuje uplynulé období 2000 let, podle
astrologie období Ryb (obr. 29 Socha sv. Anežky české).
Svoje temné ego nahrazuji Láskou.
Odevzdávám temnou kouli symbolizující moje ego do Světla a přijímám kouli žluto-zlatou,
kouli Lásky a vkládám ji do svého těla. Vím, že temné stránky jsou mojí součástí. Přijímám je,
ale nechci je již prohlížet, nechci je probouzet k životu.
Meditace na viny a odpuštění.
Prosím za odpuštění všechny, kterým jsem ze své nevědomosti ublížila, odpouštím všem, kteří
ze své nevědomosti ublížili mně, odpouštím sobě.
Moje vyšší já – moje postava odevzdává černou kuličku z mojí krční čakry do Světla a rovněž
temný mrak myšlenek z mojí hlavy. Nechávám proudit světlo ze Zdroje a světlo Matky Země
do své hlavy. Pokouším se udržet myšlenku na Lásku, Světlo, Boha. Otevírám svoje čakry jako
kornouty. Napadne mne prozářit čakry ohněm lásky a již vidím hůlku, která se dotýká mých
čaker, a ty po tomto doteku jedna za druhou vzplanou plamenem. Poděkuji za pomoc
duchovním bytostem. „Udělala jsi to sama, udržuj ten stav“!, přijímám.
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obr. 28 Tři růže

obr. 29 Socha sv. Anežky české
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Co je pro mne stále na překážku v mojí duchovní cestě?
„Nadřazenost“.
Vracím se v mysli do svého dětství a vidím tam obraz, kdy jsem ve škole prožívala bolest ze
selhání. Současně jsem cítila strach z lidí a touhu uspět, předvádět se. Strach byl mým
projevem převzatý z linie matky, touha po úspěchu z linie rodu otce. Zdálo by se, že
vlastnosti, které máme jsou geneticky předané od našich rodičů a zapsané v naší DNA, avšak
skutečnými tvůrci tohoto zápisu jsme my, neboť jsme toto chování sami v minulých životech
uvedli do života. Dále opět záleží jen na mně, co budu do DNA ukládat.
Činy, které jsem doposud vykonala, vycházely převážně z mého ega sobeckého, neboť o
nesobeckosti rozhoduje míra lásky a soucitu uvnitř nás a ten v převaze není vysoký. Nestačí
se za duchovního považovat, je třeba duchovno žít. Dokud člověk ve svém vývoji nepokročí
do cítění já jsem ti druzí, vychází jeho činy ať dobré či špatné z ega, proto jsme chybující.
Nemáme být na co pyšní, ve vývojové řadě nejsme daleko, pouze se nám to skrze ego tak
jeví. Bez rozšířeného vnímání duchovního světa a přijetí skutečnosti existence vyspělejších
bytostí žijících na jiných planetách se nemáme s čím srovnávat, a tak se utvrzujeme v iluzi o
své vyspělosti „pánů tvorstva“. Kontakt s dosud nepoznanými světy je nám otvírán pozvolna,
jak je to možné, jak my to dovolíme, a tak, aby to probíhalo v božím řádu a s jeho zákony.
Pokud budeme chtít více, než nám dovoluje osud, budeme vráceni dříve či později nazpět.
Odevzdávám svoji nadřazenost do světelného kotouče a pátrám ve svém těle, odkud tento
pocit pramení. Jsem v solar-plexu, zdroji svého bytí. Tam to cítím a ovlivňuje to moje
myšlenky. Prosvětluji solar a hlavu. Myšlenky, které už nechci stále dotírají. Soustřeďuji se a
vedu pozornost k jedné myšlence.
Naciťování se na druhé prakticky využívají jasnovidní diagnostici a vnímají tak vztahy nebo
zdraví druhého člověka jako svoje. Cítí totéž, co cítí druhý člověk, vidí v jeho těle to, co
jednou bude moci vidět každý z nás sám. O tomto rozšířeném stavu vědomí již jako o věmu já
jsem celek mluví léčitel - biotronik J. Zezulka ve vydané knize „Odpovědi“.
Se stavem vnímání celku seznamuje čtenáře i paní Marcela v knize Věry Keilové „Marcelka
z hor“. Po prožití zkušenosti já jsem vše dochází k poznání, že ona je celek, obejme-li někoho
ví, že objímá sama sebe, její rozhodování přichází z vyššího já a proto netrpí nerozhodností,
ví, co je dobré dělat, a co dobré není to je pro ni „v uzavřeno“, souzení druhých již není třeba,
neboť jsme-li vším, přijímáme vše stvořené. Píše, že uvědomění si toho kdo jsem a prožití
tohoto stavu je jen předobraz toho být vším.
Avšak prvý prožitek sjednocení ještě není vším, co je možné v tomto poznat, jak by to mohly
některé nauky, zvláště východní praktikující meditace, hlásat. Je třeba nabytý stav upevňovat.
Chování člověka tím dospěje ke změně. Přestává vnímat z pohnutek já sobeckého, ale jako já
celek, proto se zcela mění jeho myšlení, vztah k sobě, k druhým lidem, zvířatům, rostlinám a
zemi, z tohoto stavu může plně pro celek pracovat. Takto pracoval za svého života J. Zezulka,
přinášející současně dar filozofie a systém v léčbě silami. Jako průkopník nového myšlení byl
za života svými současníky nepochopený, nebo jen z části. Bez vjemu „já jsem celek“ pracuje
člověk pro celek vždy jen poměrně, podle své dosažené vyspělosti lépe či hůře, neboť ego
vždy žádá své. To je realita našeho stupně vývoje.
Odevzdávám vůli svého nižšího já do Světla.
Odevzdala jsem mentálně do Světla vůli svého nižšího já, kéž se skrze mne projevuje moje
vyšší já!
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Někdy nám může život připadat jako sen. Je to vlastně takový sen, avšak není dobré
„ulétávat“, naopak stát pevně nohama na zemi. Jsme zde proto, abychom pracovali pro celek,
abychom se stávali dobrými a naplnili svůj osud co nejlépe je možné, abychom celku a
druhým tvorům neškodili. V tomto smyslu je možné žít jen s uvědoměním si toho, kdo uvnitř
sebe jsme a z tohoto uvědomění činit. Jak dlouho probíhá toto uvědomění, tato transformace,
to záleží na tom, zda jsme se této věci již v minulých životech dotkli, dále na tom co máme
v tomto životě zpracovat, jaké máme současné podmínky, jaké potkáme učitele, knihy, a také
na tom jak jsme pro věc otevření, nadšení a jak se dokážeme zklidnit, soustředit a být trpěliví.
Jaké jsou projevy zacyklenosti v duchovním vývoji člověka.
Člověk má nedostatečnou citlivost. Z toho důvodu je pro něho těžké a někdy nemožné
přijímat duchovní věci. Jednoduše řečeno tyto věci neslyší, snaha druhých ho nějakým
způsobem uvědomovat je marná. Ke zvýšení citlivosti slouží utrpení, které mírní projevy ega
a o to se stará Osud.
Další překážkou je to, když člověk již chápe duchovní věci, je však veden egem a touží
pracovat se silami bez uvědomění si toho, aby byl sám v harmonii, v lásce. Stává se bílým
mágem, který tak může nakročit až k magii černé. Proto je nutné nejprve přetransformovat
sebe do lásky, poté započít práci se silami. Magie funguje po určitou dobu, poté je vždy nutné
vše co nepřichází z božího řádu, ale jen z vůle mága, splatit. Magie je uplatňování duchovních
sil prostřednictvích svého velkého ega, je to manipulace s osudem podle mých představ či
představ druhých, kteří mne o to žádají. Chce-li někdo ovlivňovat osud magicky ať svůj či
druhých bez vlastního přičinění, bez vlastní změny, bez uvědomění si vlastních chyb a bez
jejich nápravy, vždy si osud zlepší jen dočasně.
Další překážka může být to, že člověk již duchovní věci chápe, nechce pracovat v magii, ale
nepřiměřeně usiluje o svůj postup z pozice ega, z důvodu být lepší než druzí. Je to přílišné
chtění, touha po tom „být osvícený“, tedy uznávaný, ale ono to nepřichází. Přílišné chtění je
brzdou. Je třeba přejít do pokory a být trpělivý, přijímat s vděčností to, co je v daném osudu
možné.
Lék na tyto dětské nemoci je hledání Lásky uvnitř svého nitra.
Uvědomuji si, že moje jednání je stále převážně vedeno z ega. Stav lásky mohu navodit
v meditaci, nebo chvilkově v běžném životě, pokud si ten stav uvědomím. Proto je můj poměr
projevené lásky stále nízký. Je třeba na tom stále pracovat!
Meditace na hluboké pokání.
Uvědomila jsem si svoje jednání z ega, z chtění dokázat si, že jsem lepší než druzí. Po tomto
uvědomění se ihned uvolnil prostor v oblasti mojí srdeční čakry. Vstoupila jsem svým vjemem
do hlavy a spojila ten stav srdce a hlavy. Moje čakry se ihned „rozvinuly“ jedna za druhou,
jakmile jsem na ně pomyslela.
Strach ze selhání mi brání projevovat plně svoje schopnosti. Přijímám svoji nedokonalost.
V srdeční čakře mojí postavy, mého vnitřního dítěte se objevil gejzír světla. Vidím světelný
kotouč, tentokrát se objevil jako měsíc dorůstající do úplňku, kdy je jeho kousek ještě temný.
Poprvé jsem takto uviděla temnou část Světla. Stejný kotouč s temným stínem byl solar-plexus
mojí postavy. Přijímám SVĚTLO i TMU (obr. 30 Světlo a stín). Ze srdečný čakry mojí postavy
stále prýštilo světlo a moje postava splynula s mým tělem. Jsme jedno. Světlo stále proudí a
zalévá celé moje tělo. Jsem Světlem.
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Obr. 30 Světlo a stín

Jak se nenechat vtahovat do myšlenkových vzorců a emocí druhých lidí.
„Zvýšit svoje Světlo!“, přišla mi odpověď. Tak se nás tyto věci přestanou dotýkat. Budeme
lépe rozumět chování a myšlení druhých lidí, ale nebude nás to trápit, ovlivňovat a vzrušovat.
Naciťování na druhé není přebírání jejich emocí, ale pochopení co se v nich odehrává.
Znamená to neztotožňovat se s jejich emocemi, ale ztotožňovat se se Světlem .
Odevzdávám svoji iluzi (obr. 31 Démon iluze).
Toužila jsem žít něco úžasného, ale byl to únik od reality a potácela jsem se mezi dvěma póly,
předváděním se, manipulací druhých a únikem před druhými a manipulací od druhých.
Střídající se velké a malé ego. Předvádění po otci, strachy po matce. Obojí má však kořeny
v mých prožitcích z minulých životů a v tom, co jsem v těchto životech pěstovala.
Osvobozením je navození stavu rovnováhy. Rodiče a naše rodové kořeny jsou takové, jací
jsme my.
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Obr. 31 Démon iluze
Jak se mohu stát silnou bytostí?
„Jen skrze Světlo“, vnímám odpověď. Naplňuji proto svoje tělo Světlem Matky Země.
Odevzdávám všechny svoje slabosti a všechny iluze, jsou zničující, již je nechci, toužím být
silnou, světelnou bytostí. Světlo proudí do mého těla skrze moje chodidla do solaru a rozlévá
se tam. Poprvé cítím v solaru teplo, Světlo se rozlévá v mém hrudníku, stoupá skrze krk do
hlavy. Všechny nepříjemné pocity mizí, nastupuje úleva. Děkuji všem duchovním bytostem za
pomoc. „Udělala jsi to sama, udržuj ten stav!“, vchází do mojí hlavy.
Jsem sebevědomá, zářící bytost.
Naplňuji se Světlem Matky Země. Světlo proudí do celého těla, čakry se otevírají, Světlo
proudí do mé hlavy. Myslím na Světlo a Lásku, cítím Světlo ve své hlavě. Čakry cítím spíše
chladné. Zdroj mého světla proudí z mého srdce do hlavy. Spojuji to.
Ptám se: „Na čem mám ještě na sobě pracovat?“
Odpověď: „Na svobodě“.
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Naplňuji se Světlem.
Já jsem Bůh – Světlo, to je ta cesta. Jsem součástí Boha, nejsem v oddělení, já a Tvůrce jsem
jedno.
Stále cítím ve svém solar-plexu existenční nejistotu. S pomocí regresní terapeutky
odevzdávám strachy stvořené v tomto svém životě.
Objevila se malá, chlupatá koule, připomínající zvířátko podobné bobrovi, nebo
pohádkovému krtečkovi, který má ruce v bílých rukavicích. V jeho černém „kožichu“
probleskávala zelená a hnědá barva. Postavička jako z kresleného filmu seděla na okraji
Zdroje a nechtěla se jen tak rychle se mnou rozloučit. Nakonec se překulila přes okraj
kotouče, zamávala mi a „vplula“ do Světla jako do vody (obr. 32 Krteček strach).

obr. 32 Krteček strach
Odevzdávám svoje negativní myšlenky.
Objevil se průvod černých teček proudících do Světla. Byly to moje temné myšlenky. Pozoruji
průvod, dokud nezmizí.
Přijímám Lásku.
Objevila se moje postava. Tentokrát nic do žlutého kotouče nepředávala, ale vzala si „kus“
světla ze Zdroje a vložila ho do svého těla. Postava se podívala na svoje tělo a byla v úžasu,
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že z jejího těla vyzařuje světlo. Celá rozradostněná do mne „skočila“. Prožívám to
sjednocení, rozšiřuji světlo ve svém těle.
Žijeme ve vývojové etapě odděleného ega od Celku.
Já – ego je nezničitelné, je to stále trvající projev našeho bytí. Než dojdeme do
sebeuvědomění kým v Pravdě jsme, se ego více či méně projevuje destruktivně a to buď ke
svému okolí, nebo samo k sobě. Ego je buď velké, nebo malé, ale od chvíle oddělení od
Tvůrce se cítí osamělé, je nespokojené a podvědomě cítí nedostatečnost. Až po uvědomění a
spojení se s Bohem v Jednotu může zažít rovnováhu, harmonii, celistvost a pocit opravdového
štěstí bez iluze, kterou jinak krátkodobě vytváří ego oddělené.
Znovu se dívám, jak je na tom moje ego.
Vidím postavu a na ní je opět připoutaný „medvěd“, zavěšený na zádech postavy, držící se
tlapami s velkými drápy jejích ramen. Jeho tlama je zakousnutá do jejího krku. Postava je
zoufalá, nemůže „medvěda“ ze sebe odtrhnout. Nechápe to, vždyť ho nedávno odnesla do
Světla. „Tvůj stav lásky je stále nízký, zvyšuj ho!“, přijímám slova. Prosím duchovní ochránce
o pomoc. Objeví se moji drazí duchovní průvodci a pomocí svých hůlek medvěda odpojí ze
zad postavy a odvedou ho do Světla. Postava si vezme ze světelného Zdroje kousek světla a
vloží ho do svého těla. Postava se ihned rozzáří a „skočí“ do mne. Prožívám ten stav.
Nechci již prožívat ani malé, ani velké ego. Odevzdávám oddělenost.
Uviděla jsem silnou, tmavou šňůru s níž jsem spojena se Zemí. Pochopila jsem, že nemohu
zcela odevzdat oddělenost, neboť žiji v duálním světě, musím se na Zemi ještě hodně naučit.
To co mohu, je přitáhnout si prostřednictvím postavy Zemi k sobě a vložit ji do svého srdce.
Vkládám ji tam. Mohu odevzdat svoji malou víru a svoji oddělenou vlastní vůli. Házím obojí
do Světla. Kéž je moje vůle v souladu s vůlí Tvůrce! Postava se objevila ve světelném kotouči
a plavala v něm. Šňůrou byla stále spojena se Zemí (obr. 33 Dualita v Jednotě). Odevzdáním
vlastní vůle každého z nás je Země postupně vtahována do Světla, vrací se po krůčkách domů,
vrací se tam, odkud byla stvořena.
Pracuji na zvyšování stavu Světla - Lásky ve svém těle. Na psychické úrovni však prožívám
lehkou krizi. Mám rozhozený solar a v mojí hlavě to vibruje. Pátrám po příčinách tohoto stavu
s regresní terapeutkou Mílou.
Ihned jsem v minulém životě, ve kterém jsem byla žena - bylinkářka a byla jsem popravena
katem na rozkaz inkvizitora za to, co jsem provozovala. Vidím svoje tělo, jak leží mrtvé
v kaluži krve. Dívám se na sebe a jsem plná vzteku. Proč mi ti lidé nerozumí? Myslela jsem to
dobře. Jsem šíleně rozhněvaná, co mi udělali. Nedokážu to přijmout.
Podobný scénář se mi odehrál nedávno, kdy jsem byla podobně „popravena“ v zaměstnání,
propuštěna a to prostřednictvím stejných lidí, kteří znovu sehráli pro mne roli popravčích i
když již v mnohem mírnější podobě a vlastně mně ku prospěchu, abych pochopila.
Mým problémem je, že jsem stále vázána na druhé, na jejich peníze, na jejich lásku,
domnívám se, že to jsou oni, kdo řídí můj život a rozhodují o něm a já jim musím sloužit a
poslouchat je, abych přežila. Je to šílený program, z něhož se nemohu osvobodit, osvobodit
svoji duši, aby se mohla plně a svobodně projevit. Mám potřebu dělat to, co chtějí druzí,
abych si zasloužila jejich lásku, a když to nesplním, mám pocity viny, je to temný kámen
uvázaný na mém krku, který mne stahuje dolů. Toužím druhým pomáhat, ale je to moje ego,
které se chce uplatnit a být oceněno. Nakonec jsem z toho zklamaná. V poslední době se
hodně naciťuji na druhé, jejich problémy poté beru za své a něco uvnitř mne mě nutí je řešit
za ně a to mne oslabuje, pokud to není podle mých představ. „Proč to takhle mám
postaveno?“, zeptala se terapeutka. „Protože cítím druhého jako sebe“, odpověděla jsem
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obr. 33 Dualita v Jednotě
v regresi. Měla bych přijmout, že mohu druhým pomoci svojí zkušeností, ale řešit svoje věci si
musí každý sám, každý musí jít svou vlastní jedinečnou cestou. I když jsou mezi lidmi
navzájem velké podobnosti, nejsou dva lidé s úplně stejnými prožitky. Mým prvořadým
úkolem je přijmout svoji nedokonalost a nedokonalost druhých, pochopit, že je vše božská hra
sloužící našemu sebepoznání a poznání skutečné pravdy bez iluzí a naivity. Je pro mne
důležité nejprve řešit sebe, přijmout, odevzdat a přestat prohlížet svoje staré, nefunkční
programy, ty, které již nechci žít. Zvyšováním světla v sobě osvětluji i svoje stíny, které se teď
vynořují do mého vědomí. Jsem na rozcestí, žít staré, nebo plně přijmout nové?
Odevzdávám svoje staré programy.
Objeví se moje postava, v rukou drží stará, černá cédéčka. Hodí je do Světla a ony se zde
rozplynou. Poté se postava podívá na svoje tělo a ono září.
Vstupuji do meditace.
Vstupuji do nitra a hned mne zalévá žluté světlo. Chci opět řešit svou nedokonalost a přijde
myšlenka: „Už to nepotřebuješ řešit, buď ve stavu lásky…!“
Co udělat, abych nepřejímala problémy druhých?
„Rozšířit vědomí pro pochopení a poté se stáhnout do Lásky!“.
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Medituji na Světlo.
Moje tělo se spojuje se světlem Matky Země a Zdroje. Čakry jsou otevřené, točí se a tryská
z nich světlo. Temné saze vylétají z mých čaker spolu se světlem jako kouř z komína. Moje tělo
je gejzír světla – svatý grál (obr. 34 Čistění čaker).
Jak mohu Světlo udržet?, ptám se. „Mysli na to, vše řídí myšlenka!“.
Nechci již prohlížet ve své mysli strachy, ale Světlo. Kéž je moje vůle v jednotě s Bohem!
Nedaří se mi však udržet v bdělosti stav lásky. „Kdykoliv na to pomyslíš, tak to bude. Dělej
vše ve stavu lásky!“
Prosvětluji svoje tělo, své čakry, prosvětluji svůj mozek, spojuji ho s plamenem lásky v oblasti
srdce. Cítím v sobě svobodu a volnost.

obr. 34 Čistění čaker

Ještě o knize „Marcelka z hor“.
V průběhu dne se soustřeďuji na upevňování se ve „stavu lásky“. Vždy když mne napadne
nějaká nová myšlenka, nebo se rozhodnu v oblasti duchovna něco nového dělat, pokaždé mi
poté přijde nějakým způsobem informace zvnějšku. Takto ke mně přišla i kniha „Marcelka
z hor“, na kterou dopadl ihned můj pohled při vstupu do obchodu s duchovní literaturou.
Formou rozhovoru s Marcelkou ji sepsala Věra Keilová. Doposud jsem nečetla podrobnější
popis vstupu do vědomí Boha přirozenou cestou. Je to i moje cesta.
Nyní uvádím pár postřehů z knihy, které mne zaujaly a to mým způsobem. Marcela mluví o
důležitosti přijetí sama sebe, své nedokonalosti i svojí božskosti, z toho poté dochází
k nabývání moudrosti. Marcela říká, že různé duchovní praktiky jsou jen přípravou a
nemohou vyřešit vše, co v člověku ještě vyřešeno není. To může udělat až projevené Vědomí
v nás, odevzdání vlastní vůle a stání se vyšším Vědomím. Vše se poté čistí samo. Vědomí
vždy nejlépe ví, co má dělat. Plnou spokojenost nelze najít ve vnějším světě. Co se děje uvnitř
nás, to se děje i vně. Lidé si promítají svoji nespokojenost do vnějšího světa a očekávají, že
jim druzí dají to, čeho se jim samotným nedostává a tak si tvoří iluze. Po projevení Vědomí
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v nás již toto neřešíme. Jsme dokonalí takoví, jací jsme, vždyť si již na nic nehrajeme. Záleží
jen na tom, s čím se člověk ztotožňuje, zda s programy vytvořenými lidskou myslí, nebo
s Bohem. Je to jednoduché.
Stav myšlení závisí od toho kdo myslí, zda já oddělené nebo já ve Vědomí. Proto je jiné
myšlení v oddělenosti a jiné myšlení z Jednoty, ze spojení mysli a srdce v plném Vědomí.
Posledním krokem k dosažení stavu Vědomí je rozpuštění posledního „pozorovatele“, což již
vlastní vůlí není možné.
Být ve Vědomí znamená být v klidu nejen v meditaci, ale i v běžném životě. Znamená to být
v neutrálním postoji a to co se děje okolo nás se nás již nedotýká. Šéf na nás může křičet, ale
my víme, že je to jen jeho hra.
Ve stavu vědomí se můžeme stát vším okolo nás. Soustředíme se například na květinu a jsme
květinou. (Již chápu stav a pomalé a klidné slovo J. Zezulky. Byl plně ve Vědomí, ve stavu
lásky a mluvil slovy Podstaty – Tvůrce, Boha.)
Nyní něco od Marcelky k léčitelům: Pokud někdo léčí, musí být ve stavu Vědomí a v
„nejsem to já, kdo léčí“. Jinak vnášejí do toho, co dělají svoje, myslí, že jsou výjimeční,
přitom na sebe nabalují energie druhých a to je ničí. Tato zásada však platí i pro cokoliv
jiného co lidé dělají z nevědomosti, z oddělenosti. Cesta práce se silami není bezpečná.
Bezpečné je jít cestou ve Vědomí. Marcela to nazývá „být v otevřenu“, na rozdíl od „být
v zavřenu“, to je být v nevědomosti. Je proto důležité být „v otevřenu“ celý den a vše „v
otevřenu“ dělat.
Přijímám svoji nedokonalost, zbavuji se pocitů viny a odpouštím si.
Moje postava se objevila na okraji Zdroje světla, sundala si těžký, černý kámen připoutaný
k jejímu krku a vhodila ho do Světla. Poté se překulila přes okraj kotouče a vplula do Světla.
Jakmile mne napadlo se s ní spojit, objevila se a zamířila do mne. Přijímám se taková, jaká
jsem, pomyslím si. Moje postava již byla u mne, svítila, avšak měla na svém těle černé
čmouhy. Přijala jsem ji s láskou. Splynuly jsme spolu a já začala vyciťovat její světlo uvnitř
sebe. Jsem Světlo.
Přijetí vlastní nedokonalosti znamená přijetí i nedokonalosti vnějšího světa, přijetí duality,
která je ve své nedokonalosti dokonalá, neboť i zdánlivý chaos má svůj řád. Nedokonalost je
vlastně dočasným projevem a postupným uvědomováním si, cestou k dokonalosti, cestou
domů, do Jednoty, odkud vše vzniklo a kam se vše vrací zpět. Podle J. Zezulky to je z Jednoty
do mnohosti projevu bytí a z mnohosti projevu zpět do Jednoty, trvalého stavu bytí.
Odevzdávám žárovost své hlavy.
Objevila se moje postava a sňala si z hlavy červenou masku a hodila ji do světelného Zdroje.
Postava byla dost vysílená a s námahou se překulila přes okraj kotouče. Po chvilce vykoukla
ven a celá zářila světlem. Vletěla do mne a v mém těle „vyrostla“. Zaplnila celé moje tělo, já
a moje postava jsme do sebe zapadly jako těsto do formy. Vyciťovala jsem to naplnění a
hlavně Světlo ve své hlavě, svojí zářící hlavu. Rozdmýchala jsem plamen lásky ve svém srdci,
spojila ho s hlavou a uvědomila si svůj zářící zdroj v solar- plexu.
Lidé jsou nemocní, neboť si nejsou vědomi svého zdroje světla. Jejich zdroj je překryt
energiemi emocí, které lidé z nevědomosti tvoří a ovlivňují tak kvalitu svých orgánů, ty
nemohou správně pracovat, jejich funkčnost je narušena, jako když automobilu dodáváme
špatné palivo, nebo nevíme, kde můžeme palivo nalézt. K nalezení našich zdrojů energie a
harmonického fungování nám slouží léčitelé s darem filozofie a umožňují nám, abychom se
energie, kterou máme sami v sobě dotkli skrze ně a začali o těchto věcech více přemýšlet a
současně postoupili ve svém vývoji. Zdravotní a psychické krize přispívají k tomu, abychom
se těmito věcmi začali zabývat a naučili se tyto věci řešit. Pouze hmotné řešení braním pilulek
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neřeší kořeny našich zdravotních problémů a nezdravé tělo a mysl vede k nezdravým činům a
nezdravé činy způsobují to, že lidé trpí a nemohou žít plnohodnotný a harmonický život.
Odevzdávám svoje role, svoje hry.
Moje postava odevzdala z obličeje karnevalovou masku, hodila ji do Zdroje. Jen co se
„osvěžila“ sama ve Světle, radostně do mne „skočila“. Prosvětluji svoje tělo.
Dívám se do své brány emocí.
Vidím pomyslnou bránu a čekám, co uvidím dále. Z brány začínají vyfukovat obláčky černého
dýmu. Čekám. Najednou se objeví hlava zeleného draka, který tyto obláčky vyfukuje (obr. 35
Zelený drak). Je to drak mojí síly, kterou jsem utopila v emocích. Drak vychází z brány. Na
jeho hřbet naskočí moje postava – moje vnitřní dítě a draka nasměruje do Světla. Tam se oba
„vykoupou“ a ze Zdroje vyletí drak zlatý a „vletí“ do mého těla (obr. 36 Zlatý drak). Vyciťuji
sílu lásky uvnitř sebe, změnu svojí silové kvality. Vyzařuji světlo z celého těla.

obr. 35 Zelený drak
Pohádka o drakovi.
Symbol draka v meditacích symbolizuje naši sílu. Záleží na tom, jak svoji sílu používáme,
Je-li používána konstruktivně nebo destruktivně. Drak žije buď z emocí, nebo z lásky. Zelený
drak je nevědomý, emocionální drak, který nás může vynést do výšin, kdy prožíváme velkou
iluzi, moc a „spravedlivý“ hněv a to nás opíjí, cítíme se silní. Tyto energie mají i protipól a to
je strach. Jsme-li v emocích strachu, cítíme se slabí a unavení. Emocionálně můžeme být
vrháni od jednoho pólu k druhému, pohybujeme se mezi opojením a strachem. Zlatý drak je
drak lásky a harmonie. Nedává nám sílu z emocí, nedává nám to co je pomíjející, ale sílu
lásky, která dokáže překonávat překážky, dává nám moudrost a pocit bezpečí. Je to síla, která
tvoří a není při tvoření destruktivní. Naše vyšší já ví co je pro nás dobré, kam draka emocí
odvést, jak ho zkrotit, jak zkrotit naše emoce a dodat nám síly pro opravdovost, pro žití
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v lásce. To je naše cesta, naše transformace. Je to můj osobní úkol v tomto životě. Můj úkol
pro druhé je tuto zkušenost předat.

obr. 36 Zlatý drak
Prosvětluji svoje čakry.
Prosvětluji svoje čakry, proudí do nich světlo Matky Země. Čakry se točí a vypouští temnou
energii v podobě kouře. Uvědomuji si současně mentální spojení s čakrami a to od první
čakry směrem vzhůru a to co ovlivňuje, že nefungují správně. Je to sex bez lásky, vztahy bez
lásky, nejistota v solar-plexu, nepřijetí všeho a všech v lásce, jsou to slova, která nejsou
v lásce, myšlení, které není v lásce a nakonec si uvědomuji co blokuje korunní čakru, je to
nevíra ve spojení s Bohem. Na nohách a rukách máme menší čakry a malé čakřičky se
nacházejí po celém těle. Nepokorou nás bolí kolena, nakládáme-li si více než uneseme, bolí
nás ramena, trápíme-li se více než je třeba, bolí nás u srdce a tak podobně. Prosvětluji svoje
prsty, aby moje ruce tvořily jen to, co je dobré.
O transformaci.
Duchovní transformace musí probíhat v souladu s řádem Tvůrce. První věcí je, být na
transformaci připraven. Je třeba dosáhnout určitého stupně pochopení a vhledu, abychom
poznali, co se v nás odehrává a co chceme změnit. Transformace je posun ve vývoji,
vystoupení o krůček dále na cestě zpět ke Zdroji všeho bytí. Je to cesta poznávání nového. Je
důležité stále si uvědomovat, co se uvnitř nás děje, aby to neprobíhalo svévolně bez našeho
vědomí. Jinak se můžeme dostat do úzkých, pokud se vybočí z rovnovážné cesty kupředu a
potenciál pro přeměnu se může zvrátit v psychickou poruchu. To znamená, že přestaneme
zvládat život ve vnějším světě. V některých případech se těžko rozlišuje kde je hranice
nemoci a posunu, neboť projevy mohou být podobné. Dobré je mít v tomto čase vyspělého
terapeuta, například regresního, nebo jiného, který je schopen nás přes toto období převést.
Hlavní nebezpečí jsou dvě. První je to, že s přívalem vitální síly se může zvětšit ego a jeho
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nezpracované temné části se posílí a místo do pokory, přejde jedinec do nadřazenosti. Druhá
věc je ta, že předčasným otevřením nějaké mimosmyslové schopnosti nerovnovážnou
praktikou nebo učitelem, který toto nedohlédne se předběhne událost, na kterou ještě není ten
pravý čas, to znamená, že člověk ještě nemá zpracované některé nedobré vlastnosti a emoce,
které „doutnají“ v jeho nitru. Takový člověk nedosahuje takové rovnováhy, aby posoudil věci
pravdivě. Nabývání nových mimosmyslových schopností musí jít ruku v ruce s Řádem
Tvůrce a přirozeným vývojem jedince.
Při transformaci dochází k otvírání starých programů, které mají vyjít na světlo, aby byly
pochopeny a posléze opuštěny, jinak v nás stále budou „dřímat“ jako sopka. Co se léčí to bolí.
Vstoupí-li člověk na duchovní cestu, ještě to neznamená, že jsou jeho činy jen dobré, je to
přerod a je třeba na tom pracovat, stále zvyšovat svůj morální kredit a držet se cesty Světla.
Stále vše promýšlet, uvádět se do rovnováhy všemi dostupnými prostředky, nenechat se
zavést druhými, všichni jsme na cestě.
Já sama nyní procházím menší krizí, kterou spustily události, které mne potkaly. Tyto události
slouží k tomu, abychom změnili svoje postoje. Je to zkouška zda půjdu stejnou cestou, nebo
se vydám na novou. Otevřely se mi staré, nezpracované emoce a to hlavně nejistota, pocity
viny a moje žárové myšlení. Oblast žaludku pociťuji stále jako sevřenou a moje hlava je ve
stavu, jako když do ní pouštím elektrický proud. Prosvětluji a pročisťuji svoje čakry, zklidňuji
a pročisťuji hlavu, abych navodila stav rovnovážného myšlení. Učím se ukotvovat stav lásky,
převádět ho do běžného života, uvědomovat si ho v průběhu dne. Staré věci je třeba vynést na
světlo a osvítit je, zvyšovat vyzařování Světla – Lásky.
Přijímám Světlo i Stín.
Pročisťuji svoje čakry a to srdeční – moje vyšší já odhazuje kámen z mého srdce do Zdroje,
poté i kámen uvázaný na mém krku a nakonec polévá vodou můj mozek, z něhož se odplavuje
černá skořápka z ohořelého popela. Přijímám světlou i temnou část svého já i světlou a
temnou část duálního světa. Nechci již žít staré, nefunkční programy. Prosvětluji oblast svého
mozku Světlem Matky Země, vstupujícím do hmotného těla přes první čakru a Světlem Zdroje,
s nímž jsem spojena korunní čakrou.
Učím se žít duchovní život v praktickém životě.
Jsem pozorovatelem dění ve svém těle.
Pozoruji, co se odehrává v mém těle. V mojí hlavě je chaos. „Je to chaos v řádu“, přichází
mi. „S kým vlastně hovořím? Je to moje vyšší já nebo to jsou moji duchovní ochránci?“, ptám
se. „Jsme to my, tvoje vyšší já pouze určuje směr“, přijímám odpověď. Vnímám, že se moje
buňky přeměňují, mění se jejich energie, prosvětlují se. To způsobuje moje „zmatení“, moje
nepříjemné pocity v oblasti solaru. „Měla bych navštívit filipínského léčitele Lina?“ „Již to
není potřeba, sloužilo to k nastartování procesu, nech to probíhat a medituj!“
Spojuji se s Matkou Zemí a to jak chodidly, tak dlaněmi rukou a první čakrou. Vstupuje do
mne Světlo a rozlévá se v mém solar-plexu. Jsem přikrytá dekou, přesto cítím poprvé v této
oblasti chlad, který přechází v klid. Mými čakrami prochází světlo, čakry se točí a „vyfukují“
kouřové mráčky. Stále zívám, jak se uvolňuji a v mém žaludku „škrundá“. Vyfouknu temné
tečky i přes korunní čakru do Zdroje a nechám „omýt“ svoji auru světlem Zdroje. Jsem
spojená se Zdrojem. Celý dosavadní život jsem žila v přesvědčení, že jsem závislá na druhých
lidech, hlavně mužích, hledala jsem lásku přes ně, aniž jsem si uvědomovala, že zdroj lásky je
ve mně. Dělala jsem vše, abych plnila jejich přání a nakládala si na svá ramena to, co nebylo
třeba a nebylo to konstruktivní. Nakonec mne převálcovaly pocity viny, že nejsem dost dobrá.
Tento program musím změnit, není tvůrčí a nakonec nikomu neprospívá. Moje kroky ať řídí
Tvůrce!
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Jsem na semináři Míly Lukášové o sebelásce. Hledám, co mne stále blokuje a způsobuje
lehkou krizi. Co se během tohoto víkendu odehrálo:
Nejprve jsme si vytahovali lístečky týkající se různých vlastností. Vytáhla jsem si „moc“. Při
meditaci na vlastnosti, které nás mohou negativně ovlivňovat jsem touhu po moci v sobě
nenašla. Našla jsem tam touhu po dokonalosti, pocity viny a hraní rolí. Budu na nich dále
pracovat. Co jsem na semináři poznala:
Jsem mocná, nebo nemocná?
Moje postava se plazí po čtyřech po cestě na vysokou horu, směrem k pramenu. Je vysílená,
svlékne se a vstoupí do vody z pramene, nechává se pramenem očistit. Koupelí ve vodě nabírá
sílu, začíná se usmívat. Po chvilce vyjde ven a je radostná, vesele běží zpět.
Meditace na vnitřní dítě.
Moje vnitřní dítě již vyrostlo. Objevila se žena ve shodné velikosti s mým tělem. Přivinula
jsem ji k sobě. Záhy se objevil můj vnitřní muž, vzal za ruku moji vnitřní ženu a také se ke mně
přivinul. Položila jsem otázku, co mi chce moje vnitřní dítě sdělit: „Buď s námi v jednotě“, to
byla odpověď. Splynula jsem s nimi a prožila pocit vnitřní volnosti.
Naciťuji se na svoje početí.
Moje duše je „žlutá koule“, která hoří červeným plamenem (obr. 37 Duše před vtělením).
Cítím, že moje energie je shodná s energiemi otce a matky. Energie otce je nadšení, jde do
toho naplno. Energie matky je ustrašená, bojí se, jak to dopadne a celé těhotenství prožívá ve
strachu, zda to zvládne. Energie mojí duše je proto jak nadšená, tak ustrašená, zda život v těle
zvládne a to jí brání ve vtělení, má tam velkou brzdu. Tyto energie provázejí můj život a je
nyní na mně, jak se s tím vypořádám, jak to zpracuji do rovnováhy, jak bude můj další vývoj
probíhat.
Sebehodnocení a sebeláska se hodně odvíjí od vkladu našich rodičů, od toho co nám dali do
života, zda jsme byli vítaní, zda nám dali pocit, že jsme dost dobří a zda byly uspokojeny naše
potřeby lásky a materiálních věcí.
Podle toho, jak máme rádi sebe (nesobecky), je určena naše „nádrž lásky“.
Přijímám svoji moc.
V neděli ráno jsme měli rozcvičku na krásnou skladbu Heart chakra Meditation od
Karuneshe (možno najít na You Tube). Nádherná skladba, až mne mrazilo. Najednou mi to
došlo! Mám strach z přijetí vlastní moci. Není ve mně touha po moci lidské, ale bojím se
přijmout moc Boha a tou mocí je Láska. „Dovol si to!“, přišlo do mojí mysli. Vidím, jak moje
postava stoupá po schodech do Zdroje, světelného kotouče, plave v něm a užívá si radost.
Vyplave z Něho na okraj a mává na mne, abych šla k ní… Vletí do mne a já vyciťuji její
vyzařování skrze moje tělo ven.
Přijmout svoji moc, bylo pro mne poselstvím toho semináře.
Na planetě Zemi jsme proto, abychom se učili Lásce, abychom prošli zkušeností duality,
rozporu a konfrontace, abychom dualitu přijali a prostřednictvím Lásky se vrátili zpět tam,
odkud jsme přišli, abychom prožili dobrodružství ve hmotě a prohlédli si dílo vytvořené
Bohem, boží myšlenkou.
Sjednocování.
Je důležité hledat soulad se svým nitrem, aby naše mysl chtěla to, co chce naše nitro. Jinak
jsme v rozporu a trpíme, prožíváme psychické i fyzické obtíže. Nechat vše plynout… Naučit
se přijímat vše a řešit jen to, co je možné, opustit vlastní iluzi. Jít v souladu se svým nitrem a
v souladu s Bohem. Otevřením svého srdce se nás přestanou dotýkat věci, které probouzely
naše emoce a z toho důvodu jsme se poté nechovali dobře k druhým, ani k sobě. My jsme
tvůrci svého života.
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obr. 37 Duše před vtělením
Odevzdávám svoji důležitost.
Vidím nabubřeného panáka s nafouklým břichem. Jeho břicho je propíchnuto a on splaskne.
Toto vyfouklé tělo vhodí moje postava do světla.
Prozařuji svoje tělo, přijímám s vděčností proud lásky z Matky Země a ten proudí do mých
čaker. Z čaker vylétají saze a poté mění svou barvu. Již nejsou černé, ale barevné. Je zde
červená, žlutá, zelená i bledě modrá. Myslím, že to je hněv, sobectví, strach ale i občas
nezdravý altruizmus. Z korunní čakry nechávám vylétat svoje temné myšlenky.
Přijímám Světlo.
Objeví se postava ženy, která otvírá dveře a proniká k ní světlo (obr. 38 Světlo přichází).
Prociťuji Světlo ve svém těle, v oblasti solaru, srdečním centru a také v oblasti mozku si
uvědomuji Světlo. Prozařuji svůj mozek, vnímám světlo v tomto místě, objeví se obraz
probublávajícího pramene.
Myslet na druhé v lásce je možné jen ve stavu lásky.
Ve stavu lásky mizí dualita, to znamená konflikt. Myšlení se mění, emoce se ztrácejí, pouze
„jsem“ a přijímám vše stvořené. Jakmile vystoupím ze stavu lásky, stávám se odděleným
egem, které touží prožívat svoji velikost a hodnotit. Ve stavu lásky není kritika, stávám se
Světlem, splývám s myšlenkou a energií Stvořitele, nejvyšším tvůrčím principem. Toto
sebeuvědomění je nutné k vývojovému posunu člověka. Bez sebeuvědomění stále hrají role
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naše vypěstované dobré i špatné vlastnosti, emoce a životní zkušenosti. Prožitek stavu lásky
uvnitř nás zcela mění pohled na veškeré dění.

obr. 38 Světlo přichází
Osvětluji svoje tělo.
Rozšiřuji plamen lásky ze svého srdce po celém těle. Probouzí se moje čakry, otevírají se jako
kornouty. Jsem spojena se Světlem Matky Země, nechávám proudit do svého těla její Světlo od
první čakry až po hlavu. Uvědomuji si i spojení se světelným kotoučem, přijímám jeho Světlo
postupně od hlavy po první čakru. Uvědomuji si Světlo ve svém těle. Pro hlavu je to úleva.
V těle cítím „vrnění“. Co to je? „Buňky se převibrovávají“, přichází. Podívám se blíže na
jednu z buněk, abych zjistila, co se v ní odehrává. Je to jako když otočíme vypínačem a
rozsvítí se žárovka. Je to malý, energetický „výbuch“. Buňka svítí. Svítí buňky, které jsou živé.
Mrtvé buňky se nerozsvěcují.
Spojuji se se svým světelným vyšším já.
V řízené meditaci z CD J. Kořenka „Svatyně srdce“ si vybavuji svoji postavu, svoje vyšší já a
spojuji se s touto zářící postavou, vstupuje do mne a její záře prostupuje celým mým tělem,
zaplavuje ho, plamen Lásky v mojí srdeční čakře zesiluje, moje tělo září paprsky světla.
Přijímám svoji žárlivost.
Dosud jsem pracovala na různých vlastnostech. Žárlivost mne doposud nenapadla. Tak mi
osud přinesl situaci, abych ji mohla uvidět. Je to neuvěřitelné, vše se děje z nějakého důvodu,
z důvodu našeho růstu. Přijímám svoji žárlivost a odevzdávám ji Světlu.
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Co vše je vše při transformaci třeba udělat.
Opravit svoje astrální tělo, sjednotit toto tělo s tělem hmotným, uvědomit si rovnováhu
vnitřního muže a vnitřní ženy a prosvětlit svoje hmotné tělo, změnit jeho energetickou, vitální
kvalitu. To vše udržovat, aby se to stalo naší součástí, aby se to „zakotvilo“.
Nechat děje plynout...
Nechat děje plynout znamená zbavit se očekávání, jak věci dopadnou. Zbavit se stresu z toho,
aby se vše dělo podle našich představ. Je to velký úkol. Neznamená to nedělat nic, když mohu
pomoci podle svých možností.
V těle máme tři zdroje Světla. První je v solar-plexu. Je to zdroj našeho života, který přetváří
hmotnou potravu na energii, naši vitalitu, dokud potravu ke svému životu budeme potřebovat.
I to se vyvíjí. Druhý zdroj Světla je v našem srdci, je to síla, je to Láska, která pohání naše
hmotné srdce k životu a umožňuje nám život v citu. Třetí zdroj Světla je v našem mozku a
umožňuje nám myslet.
Co je třeba posilovat.
Otevřenost, přijímání, pokoru a vnitřní sílu.
Otevřenost nám umožňuje využívat telepatii. Je to konec hraní her a rolí, které překrývají
možnost stát se pravdivými. Není již co skrývat. To je otevřenost.
Odpouštím sobě.
Procházím a pročišťuji čakry svého těla. První čakra se točí, kéž prožívám sex v radosti.
Druhá čakra, kéž jsou moje vztahy láskyplné. Třetí čakra, nabývám jistotu. Čtvrtá, moje srdce
se otvírá, opouštím hraní rolí. Pátá, odevzdávám pocity viny, již je to minulost. Šestá čakra,
odpouštím si svoji nedokonalost. Sedmá čakra, vypouštím temné myšlenky. Plamen lásky v tu
chvíli zaplní oblast mého mozku. Objeví se obraz červeného autíčka jedoucího v ledovém
koridoru. Je to auto mého života. Sleduji jeho cestu. Vjíždí do Světla. Trochu si tam pobude.
Poté sleduji, jak moje autíčko řízené mojí postavou vyjíždí ze světelného kotouče směrem
k lidem a je posypané zlatým prachem.
Již dlouho na sobě pracuji, a přesto pociťuji ve svém těle chaos a stres. Mohu to zvrátit?
„Musíš zvědomovat vše, co děláš a jak to děláš!“ To je celodenní meditace, že?, ptám se. „Je
tomu tak“.
Odevzdávám svoje oddělené ego, moje Já je Bůh. Zasvěcení.
Moje postava odevzdává transparent s nápisem „MOJE EGO“ do Zdroje světla. Již nechci
prožívat emoce, hněv a strach vůči druhým ani vůči sobě. Je možné udržet stálé spojení?,
ptám se mentálně. „Na vaší vývojové úrovni to ještě možné není, je to postup. Kdykoliv můžeš
vstoupit do Jeho vědomí a dívat se Jeho očima!“
Odpojuji karmické spojení se svým vlastním otcem.
Vidím silnou šňůru našeho spojení. Prosím o odpojení. Šňůra je přeťata. Moje postava drží
svůj konec a já vidím, že z něho kape krev. Postava otce se zhroutila. „Vysílej k němu lásku!“,
přichází. Jeho vnitřní dítě běží ke mně. Chovám ho a s láskou ho k sobě přivinu. Je radostné a
po chvilce se vrací k otci.
Stále cítím neklid v kontaktech s druhými lidmi, zaplavují mne myšlenky na ně.
„Vpusť do své hlavy Světlo a udržuj ho!“
Naciťuji se na vnitřní děti druhých. Jací jsou?

66

Jedno je schoulené a nechce nic vidět. Má černé „klapky“ na očích, nechce jít ke mně. Druhé
je ubrečené, ale běží ke mně, pochovám ho a poté vypustím zpět k jeho majiteli. Třetí je
rozhněvané, chce, aby věci šly podle něho.
Jaké je moje vnitřní dítě?
Vidím okolo něho energie – barvy. Je to směs různých barev. Mísí se zde nové, světlé barvy se
starými, nebo i v současnosti nabytými tmavými barvami mých strachů a pochybností a to
způsobuje chaos uvnitř mne. Vpouštím světlo Matky Země do svého těla. To je úleva!
Prosvětluji svoje tělo.
Moje tělo zaplavuje Světlo a prosvětluje moje čakry. Vnímám to světlo v solar-plexu a v hlavě.
Solar se projasňuje a hlava také. Ve své hlavě vidím barevné mráčky energií, které tvořím
svým myšlením. Aby se lidstvo posunulo ve vývoji, je nutné, aby se každý z nás prosvětlil.
Jinak vede slepý slepého. Prosím, aby byly moje myšlenky v souladu s Bohem.
V současné době hodně lidí nastupuje cestu osobní transformace. Je to vývojový proces, který
nelze urychlit, nebo nějak přeskočit. Každý má svoje tempo. Dokud tento proces není
dokončen, opakuje se v následujících životech. Člověk prochází nepříjemnými událostmi,
které mu ukazují cestu. Tato osobní zkušenost probíhá do chvíle, než se vědomí jedince
dostatečně rozšíří. Co to znamená? Znamená to schopnost naciťování se na vše okolo nás, na
vše stvořené, na děje minulé i možnost budoucích. Je to schopnost vidět věci takové jaké jsou.
Ve chvíli nabytí této vlastnosti odstupují osudové události, není jich třeba, člověk se začíná
dívat na vše ze širšího úhlu a pravdivě, jde cestou Boha – je „Bohu milý“. Tato pevnost je
zpočátku prověřována, než se stane plnou a vědomou součástí nabytého vývojového stupně.
Na našich turistických výletech po české krajině jsme s manželem dorazili k jednomu
malému, ale krásně barokně vyzdobenému kostelíku. Byl otevřený a tak jsme vešli a povídali
s jeho představeným. Byl to vzdělaný muž, který věděl opravdu hodně o životě svatých.
Najednou mne napadlo, zda je to tak důležité znát všechny ty staré příběhy a hledání zázraků.
Je to vlastně něco jako báje, které vytváří iluze. Je třeba hledat realitu a tou je Pravda. Na
každém kostele by mělo být napsáno: Hledej kdo jsi, hledej proč jsi zde na zemi, hledej svoje
světlo!
To, co mne oslovilo, byla věta představeného o tom, že Kristus přijal Boha do svého srdce.
Slova všech lidí okolo nás k nám promlouvají.
O přijímání.
V kostele lidé přijímají „kristovo tělo“. Je to symbol, neboť jeho pravým tělem je láska, je to
tvůrčí energie, síla, která vše oživuje.
Co je vlastně přijímání?
Jdu dovnitř svého těla svým vědomím. Co se v něm odehrává? V těle cítím napětí. Kde má
svůj původ? Jdu do srdeční čakry. To napětí je zde. Ovlivňuje můj solar-plexus, zdroj mého
života a temné emoce zabraňují tomu, aby solar čistě zářil. Emoce z mé srdeční oblasti
zaplavují i můj mozek, zdroj mého myšlení a ovlivňují způsob mého myšlení, moje myšlení je
v chaosu. Vzniklá nespokojenost v mém srdci ovlivňuje moje nervy a ty jsou v napětí. Co je
toho všeho příčinou? Je to pocit nepřijetí od druhých. Přijímání je třeba započít u sebe.
Kde sídlí moje duše, ptám se?
Z místa mého srdečního centra vylézá moje vnitřní dítě. Přivinu ho láskyplně k sobě. A co
vnitřní děti druhých? Vzpomenu některé lidi ze svého okolí a jejich vnitřní děti, až na některé
váhající výjimky, ke mně radostně běží. Přijímám je do své náruče, do svého srdce (obr. 39
Vnitřní děti druhých).
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obr. 39 Vnitřní děti druhých
Nechám proudit energii lásky kanály do svého těla a zaplavuji své podrážděné nervy, svoje
tělo, otvírají se moje čakry, tyto točící se kornouty čistí moje neharmonizující energie jako
výfuky z aut.
Zkušenosti z nepřijetí od druhých mne pronásledují již řadu životů z důvodu, abych pátrala po
příčině. Lidé ještě v převaze nejsou schopni přijímat bezpodmínečně, tuto schopnost mají
andělé a bytosti vývojově výše.
Ani sexuální spojení není plným prožitkem pro hledače, člověka nastupujícího hledání lásky,
ani zde nejsme plného láskyplného spojení na současné vývojové úrovni schopni. Proto tolik
rozčarování, případně stálého hledání v tělesném uspokojení, nebo jen uskutečňování aktu
chtěného či nechtěného zplození nového těla.
Tři důležité věci k přijetí.
Je to Bůh, který může vstoupit do našeho těla, vytvořit v něm rovnováhu tělesnou,
emocionální i myšlenkovou. Jsme potom zdraví, klidní a moudří.
Je to naše vnitřní já, naše vnitřní dítě, je to schopnost milovat sám sebe, svůj život.
Jsou to vnitřní já druhých lidí, je to schopnost milovat je takové, jací právě jsou bez iluzí.
Pokud jsme od těchto tří věcí odděleni má to následující následky. Jsme-li odděleni od Boha,
jsme nevědomí. Naše zkušenosti vycházejí pouze z toho, co lidstvo poznalo a dále
pokračujeme způsobem pokus – omyl. Z toho vzniká utrpení, neboť ne každý pokus se
povede.
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Jsme-li odděleni sami od sebe, stáváme se neurotiky, nepřijímáme plně svůj život a možnost
se skrze něj projevit, projevit svoje schopnosti.
Jsme-li odděleni od druhých, stáváme se sobeckými bez ohledu na druhé, avšak všichni jsme
jedno, i když dočasně v oddělených tělech a náš způsob chování k druhým je vlastně
zacházením s námi samými, neboť všechny naše činy ať dobré nebo špatné se na nás vracejí,
učí nás a vedou k nápravě našich činů, abychom sloužili dobru a nasměrovali se k návratu, po
dlouhé cestě duše životy v hmotném projevení, zpět k Tvůrci.
Přijímám Boha do svého srdce.
Vstupuji do meditace a vnímám svoje pocity. V mé hlavě je chaos a v mém srdci také, stále
nemohu zklidnit své myšlenky, které atakují mou hlavu a nutí mne myslet na to co je nutné
udělat a zda je moje materiální budoucnost dostatečně zajištěna. Nemohu se zbavit nejistoty, i
když mi osud naznačuje, že mohu být klidná.
Co to způsobuje?
Opět vidím v oblasti svého srdce velkou černou kouli. Můj život je stále spjatý s minulým
životem potulného mnicha, který zemřel ve vězení, když opustil svoji práci v kostele a zatoužil
po svobodě. Opět se odehrává v tomto mém životě podobný scénář. Jsem svázána strachy
z této zkušenosti. Kéž jsem schopna odevzdat se Bohu a nechat se jím vést bez obav o svou
existenci! Rozdmýchávám plamen lásky ve svém srdci a prociťuji spojení s Tvůrcem. Já a
Otec jsme jedno. „Procvičuj ten stav!, přichází do mé mysli.
Zklidňuji svoji hlavu.
Vstupuji do srdeční čakry. Dnes je klidná, ale v hlavě je chaos. Vytvářím pocit klidu, nechám
vstupovat světlo do své hlavy. Plně si uvědomuji, že se moje hlava léčí. Plně si uvědomuji svůj
stav, to jak na tom jsem. Již věřím, že jsem schopna sama sobě pomoci.
Co se se mnou děje? „Čistí se ti staré programy“, to je odpověď.
Jsem na rozcestí. Starou cestou již moje duše nechce jít a nové cesty se obává můj rozum,
obává se převzetí vlastní odpovědnosti.
Prosím, kéž jsem schopna přijmout současnou situaci se vším, co obnáší a opustit všechny
svoje strachy o svou budoucnost a kéž jsem schopna se plně odevzdat a přijmout Boha do
svého srdce! Přijímám Boha do svého srdce. Do oblasti mojí srdeční čakry proudí Světlo.
Přijímám svoje šílenství a prosím o jeho transformaci. „Buď trpělivá, bude to nějakou dobu
trvat! Věř, že jdeš tou správnou cestou a nedej na úsudky druhých!“
Co se to v mém těle děje?
„Je to jako sopka, která se vybouří a potom zklidní. Jenom to sleduj!“
Odevzdávám všechny svoje strachy, že něco nezvládnu, že něco neudělám správně. Přijímám
Světlo, Boha, Lásku do svého těla, do svého myšlení, do svých vztahů. Prosvětluji svoje čakry,
vylétají z nich „černé balónky“. Čakry se čistí. Poznávám, že všichni máme možnost léčit
sami sebe.
Naciťuji se na Boha.
Prosím, ať jsem schopna opustit svoje staré vzorce myšlení, kéž jsem schopna opustit závislost
na druhých lidech, na jejich mínění, kéž jsem schopna opustit svoje chtění, aby se druzí
chovali podle mne, kéž se stanou Jeho kroky mými!
Pročisťuji své čakry. Vylétají z nich „bílé balónky“ magie.
Vidím svoje vnitřní dítě, moji postavu, jak táhne moje tělo do Zdroje Světla. „Vyciťuj tu
kvalitu!“, přichází do mé mysli (obr. 40 Vyciťování Světla). Moje mysl však přeskakuje do
mých běžných denních témat, nemohu udržet vědomí Světla. „Musíš to cvičit! Buď s Ním
stále ve spojení. K čemu se ladíš, to roste!“, přichází od mých průvodců.
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obr. 40 Vyciťování Světla
Přijímám svoje božství.
Oživuji svoje čakry, spojuji se s Matkou Zemí, jsem spojena se Zdrojem. Můj solar-plexus
září, v mojí srdeční čakře plane oheň lásky, můj mozek září světlem.
Jsem na turistickém výletě na plzeňsku, místo se nazývá Žihle. Je zde území v lese plné
velkých, žulových kamenů. Připomíná mi to kounovské kameny, jsou však mnohem větší a
leží zde neuspořádaně. Kounovské kamenné řady jsou spojovány s keltskou kulturou.
S manželem jsme dorazili ke kameni nazvanému „Dědek“. Je to jeden ze dvou obrovských
kamenů, druhý se nazývá „Bába“. Přilaďuji se k „Dědkovi“:
Vidím postavy okolo kamene oděné do bílých oděvů, stojí okolo kamene a z vrcholu kameme
prýští energie. Ladím se ke kameni a ptám se: „Jaký je?“ „Vyhaslý, musel by se aktivovat“,
přichází do mé mysli. (obr. 41 Kámen „Dědek“)
Začínám rozumět aktivaci kamenů, tomu o čem hovoří například Malá babička jako o svém
poslání. Kameny jsou vodiče a jejich aktivováním lidskou myslí a lidskými schopnostmi se
tvoří na zemi síť energie, prací s ní se pravděpodobně v budoucnosti nahradí energie
z hmotných zdrojů. Lidé v minulosti tuto energii uměli oživovat, je to to, o čem se nyní mluví
jako o volné energii. Elektrická energie sice slouží dnešnímu člověku, avšak pole jejího
působení jsou již rozšířena natolik, že vážně ohrožují naše vlastní aurické vyzařování, naši
harmonii s přírodou a naše těla strádají do nemoci. Zdroj volné energie je nekonečný.
Abychom ho mohli používat, je třeba pozdvihnout vlastní kvalitu a využívat ho moudře a
eticky.
Kéž jsem schopna plně přijmout druhé takové, jací jsou!
Stále nemohu plně přijmout některé vlastnosti druhých lidí, nedaří se mi to. Chtěla bych
prožívat s druhými harmonii, ale cítím, že to není možné. Naciťuji se na jejich problémy,
avšak chybně je považuji za své, myslím, že musím vše řešit a myšlenky na ně nechtějí
odcházet z mojí hlavy. Nedokážu se stáhnout v reálném životě do svého středu, do svého nitra
a z něho k věcem přistupovat. Stále vše řeší můj mozek a nemohu nalézt klid ve své hlavě.
Kde je příčina tohoto mého stavu?
„Je to nedostatek Lásky“, dostávám odpověď.
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Vše je o Lásce, je to hybná síla projeveného světa, která může vše změnit k dobru.

obr. 41 Kámen „Dědek“
Jak vypadají moje strachy a moje ego?
Objevily se dvě černé, chlupaté „potvůrky“ a moje postava je k sobě přivinula. Tentokrát
jsem plně cítila dotek s nimi, jako by to byly malé, plyšové hračky, malé postavičky
z kresleného filmu. Hladila jsem je mentálně a vložila je do své srdeční čakry, kde se
v plamenu lásky proměnili na postavičky „zlaté“. Vyletěli ke Zdroji a splynuly s ním (obr. 42
Strach a ego v proměně).
Ještě pročisťuji svoje čakry. Z kornoutů dnes vylétají zelené a žluté „saze“. Je to energetické
vyjádření strachu a sobectví.
Práce na sobě je rušení duality, dualita se transformuje na Světlo a postupně se vše vrací zpět
do Zdroje, do Jednoty.
Náš solar-plexus a mozek jsou zdroje života zde na zemi ve hmotě, je to božský zdroj. Solar
vyživuje a umožňuje, aby probíhaly naše tělesné funkce, mozek umožňuje naše myšlení. Solar
a mozek se vzájemně ovlivňují. Jak myslíme, tím ovlivňujeme solar a jeho vyzařování, stav
solaru zpětně ovlivňuje naše myšlení.
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obr. 42 Strach a ego v proměně
Je solar, mozek a plamen srdce ze stejného zdroje?
Mozek a solar jsou zdroje Tvůce, plamen srdce je zdrojem vlastní kvality.
Práce na sobě musí probíhat jak na duchovním, astrálním těle, tak na těle fyzickém. Je nutné
čistit psychiku, tělo energeticky prosvětlovat, sledovat co je naší potravou, vést tělo do
harmonie. Dokud nebudeme v harmonii sami se sebou, není možné být v harmonii se svým
okolím. Stále budeme konfrontováni s lidmi, kteří budou zrcadlit naše nedořešené vnitřní
konflikty, a to bude způsobovat naši vnitřní nespokojenost.
Meditace na odpuštění.
Prosím za odpuštění ty, kterým jsem ve své nevědomosti ublížila. Prosím, kéž jsem schopna
odpustit druhým jejich činy a kéž jsem schopna odpustit sobě svoji nedokonalost!
Procházím a pročisťuji svoje čakry. Jsem v první čakře a odpouštím si svůj vztah k ní. Ve
druhé čakře odpouštím druhým. Ve třetí čakře si odpouštím svoji nedokonalost. Ve čtvrté
čakře odpouštím druhým, že mi nedali takovou lásku, po jaké jsem toužila a odpouštím sama
sobě, že jsem nebyla schopna lásky k druhým. V páté čakře si odpouštím, že jsem neměla
odvahu říci to, co si myslím, nebo cítím a prosím za odpuštění, pokud jsem druhým ublížila
slovem. V šesté čakře si odpouštím nedobré myšlenky a druhým dopad jejich nedobrých
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myšlenek na mne. Nakonec prosím, ať jsem schopna věřit, že vše co se mi děje slouží k mému
prospěchu a je to v řádu Boha. Prosím, kéž sem schopna to vidět!
Prosím o vlastní změnu myšlení.
Jediné co můžeme udělat je změnit své myšlení a prosvětlit se. Hledáme lásku u druhých,
stejně nevědomích jako jsme my sami. Jediná možnost posunu naší společnosti je nalézt
v sobě Světlo a myslet jinak, než jsme zvyklí. Moje žárová hlava způsobuje všechny moje
problémy. Již nechci být tím, kým jsem byla, je to zničující.
Vidím obraz Ježíše, jeho velikost oproti nám lidem, kteří se chováme ještě jako krysy, které
koušou jedna druhou (obr. 43 Lidské krysy). Podvědomě cítíme existenci Světla, avšak někteří
se ho ještě bojí, nevěří v jeho existenci a někteří před ním utíkají.
Tomáš Pfeiffer – v překladu je „pfeiffer“ pištec, ten, který vyvádí krysy ke světlu. To je jeho
poslání, předané mu J. Zezulkou. Jak to poslání naplní?

obr.43 Lidské krysy
Prosvětluji své čakry.
Vidím tunel, na jehož konci je světlo. Vchod hlídají duchovní bytosti – andělé. Přicházím na
okraj tunelu a nahlížím do Světla (obr. 44 Na okraji tunelu). Jsem opatrná a mám trochu
obavu pustit se dále. „Neboj se, jsi spojena s tělem!“ Nechávám se tedy prostoupit světlem od
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hlavy až po paty. Vše uvnitř mne se zklidní. Pozoruji stále myšlenky, které na mne dotírají, ale
snažím se udržet myšlení na Boha a Lásku.
Konečně Světlo! Vzdávám se potřeb ega, to je potřeb věci řídit podle sebe. Poté může Světlo
vstoupit…

obr. 44 Na okraji tunelu
Naciťuji se na své duchovní průvodce.
Naciťuji se na své duchovní průvodce a již je vidím. Je to pocit, který prožíváme například při
poslechu krásné hudby, která nás dojímá. Nechám vstoupit svoje průvodce do svého srdce.
Prosím o pomoc se svou hlavou a tím se začíná odehrávat proces očisty hlavy. Jeden
z průvodců poklepává žlutou hůlkou na hlavu mojí postavy a z této hlavy se cosi sype do
kbelíku, jehož nasypaný „odpad“ odnáší druhý duchovní průvodce do Zdroje světla. Slovní
přirovnání „potřebuji to vytlouct z hlavy, mám v hlavě piliny, nebo potřebuji vyčistit hlavu“
jsou skutečně trefná. Poté vidím na své hlavě přišitou „záplatu“.
Dále pracuji na pročišťování čaker svého těla. Poslední dobou v meditaci stále zívám,
uvolňuje se tak moje tělo, moje bloky. Události v poslední době umožnily, aby se dostaly na
povrch mojí mysli staré, nezpracované programy spojené s emocemi strachu a hněvu.
Rozsvěcuji ve svém těle Světlo, zaměřuji se na solar, srdce a hlavu. Jsem Láska, moje kvalita
se stává božskou, ne však ve smyslu velkého ega, ale vlastní kvality, to je transformace sebe
sama.
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V mojí hlavě se objevilo světlo! Projasňuji svoje čakry. V oblasti krku se objevila zářící koule,
z krku přešla do hlavy a projasnila tento prostor jako žárovka.
Co je to Apokalypsa?
Apokalypsa je ukončení jednoho vývojového období, pokud lidé nezvládnou přechod
v harmonii a jejich vývoj směřuje ke sebezničení. Temná energie, kterou vytvoří svým
myšlením a jednáním se projevuje jako odraz tohoto činění ve formě ničivých sil, čtyř
základních prvků, což je odstředivost (vítr), dostředivost (zemětřesení), žár (oheň) a chlad
(voda) (obr. 45 Čtyři jezdci apokalypsy).

obr. 45 Čtyři jezdci apokalypsy
Jsem v Mariánských Lázních, je to místo, které mám opravdu ráda, dívám se na zpívající
fontánu na kolonádě a poslouchám hudbu linoucí se z ní, skladbu „Dobytí ráje 1492“ od
Vangelise. V mysli mi běží obraz mužů ve zbroji, kteří pochodují v šiku směrem ke Světlu.
Najednou jeden po druhém začnou padat jako hrušky a kutálet se po cestě zpět. Hned mne
napadne, že není možné dosáhnout Boha bojem.
Jsem ubytována v komplexu tří budov, jeden z nich má název Palladio. Byla jsem v něm před
více jak 30ti lety ubytována. Tuto budovu postavil a také v ní žil architekt Josef Schaffer.
Zajímavá sounáležitost s mým současným jménem Schafferová.
Prameny, vodotrysky, květiny, stavby a městem prostupující hudba ve mně vytvářejí
představu o podobnosti s planetou Logo, o které píše v knize „Planeta Logo“ Vladimír
Strejček.
Proč mne toto místo oslovuje a vždy při jeho návštěvě dojímá příběh lásky Ulriky a
Goetheho?
Vidím mladou dívku pěkně oblečenou, zřejmě dobrého společenského postavení. Dívka sedí a
její ruku líbá mladý muž, student. Je do ní beznadějně zamilován. Dívka nepřekročí
společenskou konvenci a uposlechne rozhodnutí rodičů, provdá se za jimi určeného muže. Její
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vášeň není naplněna, utíká před projevenou žádostivostí muže domů. Posunu se v čase a
vidím ji v manželství se dvěma dětmi.
Jsem nesmrtelná duše, nyní v těle, které je jejím vozidlem a tak se může realizovat ve
hmotném světě. Naše karoserie odpovídá kvalitě, ke které jsme došli ve svém vývoji, zkrátka
vypadáme tak, jací jsme. Naše myšlení kormidluje náš život v tomto daném těle. Jak myslíme,
tak zacházíme se svým tělem a duší a ovlivňujeme životy druhých lidí, s nimiž se stýkáme a
pohybujeme se v jejich blízkosti. Dokud jsme nevědomí a nemáme vědomí o své nesmrtelné
duši a jejích možnostech, jsme odkázáni na kopírování zvyků druhých lidí a na jejich
dosažené poznání. Zkrátka přehrabujeme již poznané. Jakmile se naše vědomí rozšíří, objeví
se vlastní možnosti poznávání a nastává možnost širšího rozhodování pro daného jedince a
nabývání větší odpovědnosti a svobody v realizaci sama sebe i vlastních tvůrčích schopností,
což vede ke zdravějšímu způsobu života, klidnější psychice, posílení energie a tvůrčímu
vyjádření. Je to cesta k tomu být mnohem prospěšnějším sobě, druhým, naplňovat dobro,
cestu zpět k Bohu, neškodit sobě ani druhým, prožívat radost z bytí a lépe chápat vše co se na
naší planetě odehrává a to, že všechny děje slouží našemu vývoji a k poznání Pravdy.
Pravda = Bůh, Světlo, Tvůrce. Poznáváme-li jak tvoří Bůh, poznáváme Pravdu. Usilujme o
poznávání pravdy, skutečné Pravdy, ne pravdy vytvořené egem!
Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň
pravdu až do smrti!... (Jan Hus)
Došla jsem přes ega druhých lidí do svého nitra.
Opravdu duchovních učitelů není zatím mnoho. Všichni učíme, postupně uvádíme poznané do
reality a cesta není vždy přímá, naše velká ega se často brání a dále budeme prověřováni
v naší opravdovosti. Do našeho nitra nás proto mohou dovést druzí ne Láskou, ale přes svá
velká ega a přes zranění našeho ega, potom u nás může dojít ke zvědomění vlastního nitra.
Nikdy bych tomu dříve nevěřila. Jsme vlastně tlačeni k tomu hledat lásku v sobě, chceme-li
dosáhnout pocitu spokojenosti a bezpečí. A tak dík egoistům! Snad s nimi máme smlouvu
z doby před vtělením, aby nám dali „zabrat“, abychom se přes tuto zkušenost probudili.
Taková je na zemi současnost. Dovedu si představit i jinou cestu, cestu vyzařované Lásky
duchovního učitele. Věřím, že bude lépe, vždy dostáváme v dané realitě o něco navíc. Bytosti
z duchovního světa stojí při nás.
Splynutí s vnitřním dítětem.
Moje postava, vnitřní dítě, stoupá po žebříku směrem ke Zdroji. Žebřík přidržuje a dohlíží na
jeho cestu velký, zlatý anděl. Vnímám jen jeho obrysy, je to vysoká bytost. Postava vystoupí na
poslední schod před Otce. Také vnímám jen jeho obrysy, vše je zalito zlatým světlem. Otec
„vystřelí“ ze své pomyslné ruky červený paprsek a ten zasáhne srdeční centrum mojí postavy.
Celá postava ihned vzplane plamenem lásky. Takto planoucí se rychle vrací po schodech
dolů, směrem k lidem, kteří zde stojí a dívají se na planoucí postavu. Nesměle přistupují
k žebříku a rozvažují, zda na něj mají také vstoupit (obr. 46 Zapálená postava plamenem
lásky). Jakmile postava sestoupí na zem, otočí se ke mně a „vletí“ do mne, do mého těla.
Vyciťuji to sjednocení plamene lásky vnitřního dítěte s mým vlastním plamenem v mém těle,
vycházejícího se srdeční čakry. Sjednocuji se a vyciťuji pevnost a rovnováhu.
Kráčet po duchovní cestě znamená rozšiřovat svoje vědomí, vnímat více než je zatím
v běžném povědomí současných lidí možné. Vše se bude měnit. Budeme poznávat děje
v minulosti i budoucnosti vlastními smysly, vnímat druhé jako sebe, vnímat svoje nesmrtelné
duše i to jaké jsou duše druhých lidí, budeme vše vnímat jako celek, oddělenost přejde ve
sjednocování. Zažíváme dualitu rozptýlenou do mnohosti ve vrcholném bodu obratu, proto
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obr. 46 Zapálená postava plamenem Lásky
jsou často názory lidí tak odlišné, je to také doba, která nám dává možnost nastoupit cestu
zpět do Jednoty, do Světla, k Bohu, Tvůrci. Naloďme se na cestu! (obr. 47 Naloďme se na
cestu!). Zda poplujeme s novým proudem na bezpečné lodi budoucnosti, nebo se naše duše
po odchodu z těla inkarnují zpět do starých časů, to vše je možné.
O odplatě.
Chce-li být člověk dobrý, nemůže již konat odplatu. Může se bránit, avšak odplata mu již
nenáleží. Je to věcí osudu. Osud vždy najde tu nejsprávnější cestu nápravy. Například tu, že
někoho pokouše pes. Nemusí být nástrojem karmy člověk. Také to neznamená, že lidé ihned
zruší vězení. Nebezpečné osoby je třeba zajistit tak, aby neškodili a postarat se o jejich
nápravu, pokud jsou k nápravě přístupni. Být dobrý se vyplácí. Osud je vážen našimi skutky
dobrými i zlými. Není třeba nikomu závidět. Všichni procházíme stejnou školou, pouze lehce
odlišnými zkušenostmi. Být dobrý ze strachu však také není to pravé, osud bude zkoušet naši
opravdovost, bude zkoušet to, jakým způsobem jsme schopni obstát v dobrých podmínkách.
Pokud neobstojíme, nezvládli jsme učivo a nepostupujeme dále. Abychom byli opravdu dobří,
musí dobro vycházet z našeho nitra, to znamená, že konáme v souladu s tím, co cítíme.
Abychom cítili dobro, musíme dobří být. Je důležité změnit svůj základ, svoje vyzařování,
dobrem se stávat. A dobro je láska, musíme se tedy stávat Láskou. Jiná cesta není než cesta do
nitra, cesta objevení naší božské kvality, přijetí svých temných stránek, jejich prosvětlení a
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prohlížení svých světlých vlastností a myšlenek. Je to cesta postupné změny společnosti
prostřednictvím každého jednoho z nás. Je to cesta k morální a lidské společnosti. Není to o
tom, že někdo máchne proutkem a vše se změní, že si to budeme přát a ono se to stane, nebo
že přiletí UFO a udělá vše za nás. Je to postupná a trpělivá práce pro každého člověka na této
planetě. Můžeme si pomáhat, ale přeměna je jen a jen naší osobní věcí, zda jsme připraveni a
ochotni do toho jít a poznávat nové možnosti, které každá duše vlastní, vždyť všichni jsme ze
stejného zdroje, naše duše jsou nesmrtelné, putují ve vesmíru a prohlížejí prostřednictvím
svých těl vše stvořené. Smrtelné jsou jen naše schránky, naše těla, o která bychom měli co
nejlépe pečovat, vždyť jsou obrazem naší duše.

obr. 47 Naloďme se na cestu!
Přijímám svoji sílu, svoje Světlo.
Uvědomuji si Světlo po celém svém těle, přijímám Světlo, přijímám i svoje strachy, osvětluji
je, aby se ve Světlo proměnily. Strachy mi brání rozšířit svůj vjem, otevřít se.
Zvyšujeme-li svoji citlivost, učíme se více vnímat druhé a vše okolo nás. Je třeba se stávat
silným, jinak nás budou emoce stahovat zpět, budeme o sobě pochybovat, budeme chtít, aby
se druzí chovali podle našich představ a nebudeme moci vyjádřit a realizovat všechno to, proč
jsme na zem přišli, realizovat svoje úkoly, které jsme si nabrali pro tento život.
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Vše řídí myšlenka.
V meditaci se moje čakry otevírají proto, že na tuto věc myslím a přeji si to. Děj řídí moje
myšlenka.
Náš život řídí naše myšlenky a naše vůle, kterou v osudu máme.
Čakry v mém těle se otevírají a vlivem mého přání zapalují jedna po druhé plamenem
vycházejícím z mé srdeční oblasti. Všechny čakry hoří plamenem lásky, celé tělo je jedním
plamenem.
Vidím pustou planinu. Na ní malou oázu, pramen v poušti. Ve druhém obrazu se voda již
rozšířila, připomíná menší jezero. Vidím dva nahé lidi, jak vstupují do vody.
Dnes vidím tento obraz v meditaci a včera jsem byla na turistickém výletě nedaleko Zbirohu.
V lese jsme s manželem objevili křišťálovou studánku J. V. Sládka, který zde pobýval a
studánka ho inspirovala k napsání známé básně. Studánka je zakryta starou, dřevěnou budkou,
když jsem k ní ale došla, byla jsem překvapena, že je plná vody téměř po okraj. Je to úžasné,
jak je vše propojeno, jak je vše dokonalé, vše k nám promlouvá v symbolech, slouží našemu
uvědomění, poznání, stačí jen citlivěji a pozorněji vnímat.
Co nastává, jestliže myšlenky tvoří.
Myšlenky mohou zhmotnit energii. Proto je možné zhmotnit věc myšlenkou. Myšlenky
oživují děje. Jakým způsobem myslíme, to tvoříme a žijeme. Myslíme-li ve strachu, či hněvu,
zhmotňujeme doslova identity strachu, hněvu, či jiných emocí, které se drží našeho těla jako
pijavice. Ty žijí z námi vytvářené energie. Naše emoce zajímají různé bytosti a entity, které
opustily těla, ty, kteří ladí s těmito námi vytvořenými energiemi, jsou k nám přitahováni jako
magnety a podporují nás v produkování těchto nekonstruktivních emocí, které jim „chutnají“.
Jsme tak doslova řízeni silami, o kterých ani nevíme, ani bychom si to nepřáli, ale jedeme
v rozjetém vlaku a nechápeme, že to často ani není naše vůle, co nás vede k různým činům.
Časem však každý pochopí, že je prostřednictvím těchto temných energií svázán sám sebou a
že ho to vlastně drtí. Jedinou cestou z kola ven je prosvětlení nežádoucích energií v nás a
změna našeho myšlení. Není nutné s nikým a s ničím bojovat, Světlo vše vykoná samo. To je
cesta Nového věku, být bytostí vyzařující Světlo, myslet a tvořit jako Světlo.
Prociťuji svoje světlo.
Spojuji se se Světlem Matky Země a Světlem Zdroje. Prociťuji svoje vlastní Světlo, plamen
srdeční čakry, Světlo solaru a hlavy. Světlo rozšiřuji po celém těle, prosvětluji všechny buňky.
Prosvětluji strachy a hněvy. Prosím kéž jsem schopna prosvětlit svoje myšlení! Dokud bude
v mojí hlavě nerovnováha, budu stále chybovat ve svých osobních rozhodnutích. Rychlé
kmitání a chaos v hlavě se zklidňují. Učím se uvědomovat si stav lásky v průběhu dne, často
když něco dělám.
Být médiem je darem pro nás i pro druhé.
Být médiem a dobrým médiem je dar, který dostáváme nejen pro druhé, ale především pro nás
samotné. Je to šance dosáhnout vlastní změny, transformace, neboť dostáváme možnost
napojení se přímo na vyspělé a láskyplné duchovní bytosti, pokud je naše spojení čisté. Oni
nám nezkreslují pravdu tak, jak to děláme my lidé, kterým pravdu zahaluje z větší či menší
části ego – velké já, které se vlastně bojí o ztrátu postavení a iluzi velikosti. Napojení se na
duchovní svět umožňuje uskutečnit vlastní transformaci. Být médiem však neznamená, že
jsme lepší než druzí, že máme nějakou výjimečnou schopnost, ale je to hlavně naše šance se
z přenášeného učit a nepromarnit tu možnost. Taková jaká je dnes zde již dlouho nebyla, naše
duše musely projít v minulosti těžkými časy. Zrealizovat osobní transformaci znamená vyléčit
sám sebe, uvést svoje tělo a svoje myšlení do rovnováhy, začít myslet jinak, začít myslet
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v souladu s Tvůrcem, stát se dobrým a prospěšným tvorem na zemi. Jinak se náš vývoj na
planetě neposune a staneme se nebezpečnými sami sobě a budeme-li dále expandovat svými
plně hmotnými stroji do vesmíru, stáváme se nebezpečnými i pro vesmír. Destruktivní
myšlení je třeba změnit na tvořivé, a to může vyrůst jen z osobní transformace každého
jedince vyzařujícího Světlo. Slova nestačí, důležitá je změna kvality lidstva jako celku a o to
bychom měli všichni usilovat.
Proč není dobré být mágem a proč není dobré nechat se mágem léčit.
Vše musí být v řádu Tvůrce a vše musí probíhat v jeho vůli. Je-li v tom naše ego, naše chtění
a naše přání, které ve skutečnosti neslouží dobru, i když my to tak můžeme vidět, je to magie.
Napomáháme-li nedobrému, nekonáme dobro. Zpočátku nám může magie fungovat,
vytváříme však na svém účtu života debet, a pokud ho nebudeme vyrovnávat dobrými činy,
vlastní změnou charakteru a myšlení, je to jen dočasné vítězství. To ale platí i pro jakékoliv
jiné činy. Léčitel musí usilovat o čistotu své duše, aby po tomtéž zatoužil i léčený. V tom je
poslání léčitelství. Není to jenom o tom vyléčit, ale změnit nemocného. Ke Světlu nakonec
dojdeme i přes magii, jiné cesty není než návrat zpět k Tvůrci pro všechny. Je to však za cenu
splácení dluhů, které si sami vytvoříme.
Jsme nesmrtelné duše.
Jediné jisté je, že jsme nesmrtelné duše, které letí vesmírem, že naše duše obsazují těla a skrze
ně prohlížejí stvořený svět a na jeho tvorbě se účastní. Je to velké dobrodružství duše. Nejprve
má duše vjem oddělenosti od stvořeného, později se postupně stává vším stvořeným, až do
konečného splynutí s Tvůrcem – Bohem. Je to neuvěřitelně obrovský projekt.
Jako duše v těle vnímáme život přes naše tělo a naše smysly. Dokud si duše neuvědomí, kdo
je a odkud přichází, je vystavena strachu o svou existenci. Bojí se o ztrátu svého těla, na
druhou stranu však často o své tělo nepečuje k jeho prospěchu a neváží si tohoto daru. Stejně
tak si neváží těl druhých bytostí lidských i zvířecích. Zdravé tělo považuje za náhodu a
nevnímá, že zdraví či nemoc je výsledkem vlastního zacházení s tělem a z části skupinové
nevědomosti.
Proč někteří duchovní oddělují lidskou lásku od lásky boží.
Je to nepochopení. Je to jedna a tatáž láska. Míra schopnosti projevovat lásku je u každého
jiná. Obecně na naší úrovni nejsou procenta vysoká. Stále zde hraje velkou roli ego. Lidé si
pletou lásku se zamilovaností, okouzlením a s vášní. Láska je cit bez emocí a je stejný jak
k Bohu, tak k člověku a ke všemu stvořenému. Milovat více Boha než člověka je povýšenost
a ta je osudem napravována.
Osudové události a chování druhých lidí vůči nám se nám může jevit jako nespravedlivé.
Nesmíme však zapomínat na to, co vše na nás působí. Děje neprobíhají nahodile. Jsou to naše
karmické vazby, které ovlivňují naše vztahy k druhým a to, zda jsou nám lidé sympatičtí či
nesympatičtí, zda je nám s nimi dobře, či pociťujeme nespokojenost. Vztahy se životy
harmonizují, aby se vytvářely vztahy láskyplné. Potkávají nás události, které musíme odžít a
dostáváme úkoly, které máme naplnit v práci na sobě i pro druhé. Jak jsme celou věc zvládli,
poznáme při odchodu z těla v rekapitulaci života.
To, proč nemůžeme přijímat věci takové, jaké jsou, to ovlivňuje naše ego, které hraje role.
Role má ego rádo a chce vítězit, předvádět se a chce být viděno v určitém světle. Hraní rolí je
náročné na naši psychiku a vyvolává v nás strach, abychom roli zvládli. Ego používá řadu
nástrojů k dosažení svého cíle ať je to hněv, vyvolávání strachu, sebelítost nebo jiné metody a
vytváří tak iluze. Realita a pravda je překrývána. Pokud je společnost v převaze egoistická,
vytváří iluzi sama o sobě a o lidech v ní žijících. Toho jsou příkladem dnešní televizní a
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tisková média. Zkrocení ega je vstupem do pravdivého obrazu sebe sama a světa a do pokory,
jinak může být každá pravdivá myšlenka převedena do iluze a zneužita vědomě či nevědomě
k sobeckým cílům jedince, menší či větší skupiny.
Spojuji hlavu a srdce – myšlení a cit jsou jedno.
Spojuji svoje světelné zdroje a to oheň svého srdce s hlavou a solarem. Kéž je moje myšlení
v souladu s Tvůrcem, kéž jsem schopna s pokorou přijímat vše, co přichází a vše takové jaké
to je!
Vstupuji do proudu božího dění.
Oživuji svoje čakry a ztotožňuji se se světelnou energií Matky Země. To co se ve mně brání, je
moje ego. Nechť moje Já proudí spolu s Tvůrcem. Jsem světelnou bytostí. Moje srdce, solar a
hlava září světlem.
O nekonečném zdroji energie.
Hledaný svatý grál je nekonečný zdroj energie Matky Země. Lidé zapomněli na tento zdroj a
ztratili schopnost s ním pracovat, oživovat ho. Klíčem k otevření je Láska. Musíme se změnit,
otevřít svá srdce, poté se budou moci otevřít prameny země. Tento nekonečný zdroj všechno
očisťuje. Naše těla, naše myšlenky, naše činy, vše co jsme uvedli do nerovnováhy, to jak jsme
poškodili sebe a Matku Zemi, to vše může být očištěno Světlem. Pro vesmír jsme
nebezpečnou rasou. Nezbývá než na zemi uklidit, povznést a převibrovat svoje duše a těla. Až
poté budeme moci navázat kontakt s jinými vesmírnými civilizacemi. K získání energií pro
náš hmotný život nepotřebujeme dolovat uhlí ani stavět atomové elektrárny. Kolik času
uběhlo od Teslových výzkumů? Na ty je třeba navázat. Volné energie a jejich využití je pro
lidstvo záležitostí číslo jedna.
Po čem touží moje duše?
Touží po duchovním spojení se svou druhou polovinou, s mužskou částí ve hmotě. Již jsem
ve svých minulých životech zažila takové spojení s mužem? Ptám se. Nic nevidím. „Ještě
není tvůj čas“, přichází odpověď.
Dnes Světlo mojí srdeční čakry hned naskakuje do mého vědomí. Rozšiřuji ho po těle a
prosvětluji hlavně solar a mozek. Moje hlava je mnohem klidnější. Budu pokračovat
v pročisťování.
Zkouším automatickou kresbu.
Již jsem ji před léty zkoušela. Kreslila jsem aury, ale nedokázala jsem vyjádřit slovy, co jsem
nakreslila, pouze ke mně promlouvaly barvy. Nyní nechávám ruku kreslit, zadám jen téma.
Zeptala jsem se, jak vypadá moje hlava a skutečně jsem hlavu nakreslila v žárových barvách,
převládala červená. Poté jsem se zeptala, jak by měla hlava vypadat, a druhý obrázek byl
opravdu jiný. Opět se objevila hlava, avšak v barvě žluté s nádechem fialové. Manželovi jsem
nakreslila jeho ochranného anděla, také hlavu, převládala tam modrá.
V jakých případech může pomoci autosugesce?
Jako vedlejší podpůrné působení. Nesmí se stát samotným léčením. Může podporovat
probíhající ozdravný proces. V opačném případě by ho rušil. Mohlo by to být takto: Daří se
mi každým dnem lépe a lépe, proces ozdravování probíhá v souladu s Tvůrcem, moje víra se
upevňuje… atd. Navozovaná sugesce typu: „jsem zdravý“ v případě, že se neléčím, může
navodit falešný pocit zdraví a příčina se neléčí. Vždy musíme myslet na to, že vše probíhá
v dualitě.
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O tom jak mne jedna moje vize překvapila.
Koupila jsem si v obchodě novou, růžovou halenku a světle zelený šál se srdíčky. Druhý den
jsem vstoupila do meditace, a co vidím! Moje postava se objevila v tomto oblečení. Nikdy
jsem nevěnovala příliš pozornosti tomu, jak je oblečena, ale tohle mne překvapilo. Postava
stoupala po duchovním žebříku vzhůru ke světelnému kotouči, její šál vlál a pokynem ruky
vyzývala stojící postavy na úpatí žebříku, aby ji následovaly.
Jakými způsoby může člověk v duchovních oblastech pracovat.
Může předávat filozofii, či nauku podle svých schopností a podle kvality zdroje, ze kterého
bere. Může předávat duchovno skrze nějakou tvůrčí práci jako je malování, zpěv, či divadlo,
nebo může nabýt daru pracovat s energiemi, podle svých vypěstovaných schopností a to jak
v řádu Tvůrce, tak v bílé či temné magii. Vše je v dualitě možné. Buďme v tomto obezřetní!
Držme se dobra!
Je možné energie přijímat, to znamená přijímat informace z hmotného nebo duchovního světa
mentálním způsobem. Dříve to byly vědmy, dnes například diagnostici zdravotního stavu,
nebo vztahů.
Protipólem této schopnosti je vysílání – předávání energií skrze otevřený kanál, který není
součástí vlastního silového systému člověka. Takovými lidmi jsou léčitelé, podle svých kvalit
mají větší či menší rozsah možnosti napravovat silové systémy druhých lidí, harmonizovat je.
Jedno ovlivňuje druhé, takže i léčený musí vynaložit úsilí na vlastní změnu, stejně jako léčitel
musí svoje umění dále rozvíjet a propracovávat svoji vlastní kvalitu hmotnou, psychickou a
energetickou – vitální.
Léčit je možné pouhým bytím, jsme-li na vyšší frekvenci než léčený, nebo modlitbou, kdy
prosíme o léčení anděly.
S pomocí Světla a Andělů je možné čistit prostory, odvádět přivtělené duše nebo duše uvízlé
na některých místech či v domech a další.
Osvobozuji svoje tělo.
Počátek veškeré nerovnováhy v našem těle spočívá v myšlení. To nyní napravuji. Temné
myšlenky odesílám v meditaci do Zdroje a prosvětluji hlavu i celé hmotné tělo. Chybné
myšlení v našich hlavách vyvolává například strach o existenci, obavy z vlastní nedokonalosti
a neschopnost přijímat vše takové, jaké je to v tuto chvíli stvořené. Strach z existence či
neexistence je způsoben naším dočasným nepochopením. Nevnímáme skutečnost, že jsme
multidimenzionální bytosti, vždyť náš duch je věčný a my jen prožíváme to, co je stvořené a
to tak, že buď vnímáme v oddělenosti, nebo ve spojení s Bohem. Jsme-li odděleni, cítíme se
osamoceni, jsme-li ve spojení, cítíme bezpečí. Jsme-li ve fázi oddělenosti, naše ego touží být
velké, nezná ještě srovnání s velikostí Tvůrce. Dovolme si být nedokonalí a chápejme
nedokonalost druhých. Tím ale není myšleno, že máme podporovat a podílet se na jakékoli
destrukci. Vzpomenu slova J. Zezulky: „Je-li někde nějaká nedokonalost, je to moje
nedokonalost“.
Ego touží po tom, aby se věci děly podle jeho představ a vytváří si iluze. Cítíme-li spojení
s druhými, cítíme-li spojení s Tvůrcem a s Matkou zemí, náš vjem se mění. Z jednoty přichází
opravdová síla. Rozšířené vědomí umožňuje vnímat tak, že vše je naší součástí. Není třeba nic
hodnotit, jen přestat prohlížet svoji temnou část a stávat se dobrým. Dobro je Světlo v nás, je
to skutečná svoboda. Chybně jsem se v mládí domnívala, že svoboda jsou úniky od reality,
chvilky příjemných prožitků. Není tomu tak. Je to vnitřní stav, kdy se vnímáme v rovnováze.
Je to konec iluze. Je to radost z pouhé existence. Jen přes mysl je možné dojít k osvobození
těla. Dokud nezačneme přemýšlet o tom jak ke skutečné svobodě dojít, nedosáhneme na ni.
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Je léto, trávím čas u vody. Jdu se projít po břehu jezera. Cítím se opravdu volně. Vnímám
přírodu. Nesleduji, zda mne druzí vidí dobře nebo špatně, ani já je takto nesleduji. Je to
příjemné. Osvobozuji svoje tělo a svou mysl…
Stav lásky, který navodíme v meditaci je třeba převést do reality, do hmotného těla, vždyť
jsme v tuto chvíli hmotné bytosti a naším současným posláním je projevit svoji existenci na
zemi hmotným způsobem a co nejlépe. Jací jsme, takovou kvalitu vyzařujeme do okolí. Jít co
nejvíce v sounáležitosti s Tvůrcem, to je vývoj a ten je pro všechny stejný. Nechme do svého
těla proudit Světlo! Stav meditační se postupným uvědomováním v běžném dni může začít
stávat přirozeným a trvalým.
Vysílač a přijímač jako duchovní pracovník.
V duchovních oblastech je možné pracovat dvěma způsoby. Stát se „vysílačem“, nebo
„přijímačem“. Přijímač přijímá informace z hmotného, nebo duchovního světa, může
nahlédnout do minulosti či budoucnosti. Dříve to byly vědmy, dnes například zdravotní
diagnostici. „Vysílač“ vysílá energie skrze kanál, který má otevřen mimo svůj energetický –
vitální systém, jinak by dával z vlastních zdrojů a oslaboval by se. Skrze tento kanál může
léčit druhé, harmonizovat jejich silové systémy při větší či menší nerovnováze, dělá
v podstavě nápravu sil v těle. Vše souvisí se vším, takže je nutné, aby nemocný pracoval i na
své psychice a na své hmotné schránce, opravoval chybné myšlení, a co nejméně se
poškozoval. Na svém vlastním zkvalitňování musí pracovat i léčitel, neboť síly pro druhé jím
procházejí a jsou zabarvovány kvalitou léčitele a to je třeba pochopit.
Kéž jsou moje myšlenky láskyplné.
Vnímám ve svém těle Světlo. Vidím, že se okolo mojí hlavy tvoří bublina. Je to práce mých
duchovních průvodců a jejich žlutých hůlek. Bublina slouží k propouštění světlých myšlenek,
ty temné se od bubliny odrážejí, nemohou do ní vstoupit (obr. 48 Ochranná bublina
svatozáře).
Nabírám jistotu a sílu.
Můj solar-plexus září, moje jistota narůstá.
Co je to víra.
Opravdová víra není dogma, které vytvořili lidé, když převzali a upravili část z Pravdy dle
svého mínění a ve snaze zalíbit se Bohu z vlastního nepochopení dodržují často nesmyslné
zásady, které si sami na sebe „ušili“ a ty jim na místo radosti ze spočinutí se Stvořitelem
způsobují utrpení. Dělají tak věci, které od nich Tvůrce nežádá.
Víra je bytí na zemi, kdy jsme v souladu s Tvůrcem, s jeho myšlenkami, jsme si vědomi svojí
božské podstaty v pokoře a v sounáležitosti s ním jdeme v Lásce, neboť on je Láska, je to
nejvyšší tvůrčí energie, na zemi dočasně projevená v dualitě. Věřit je být v lůně Tvůrce (obr.
49 Víra v Otcově lůně).
Co je to sobectví?
Je to nepřizpůsobivost. Opakem je zdravý altruismus, přijetí druhých jako součásti sebe sama
a přijetí svého vyššího já, které může moudře řídit naše bytí na zemi (obr. 50 Já a moje vyšší
Já).
Otvírám se druhým lidem.
Moje postava otvírá vrata, která ji odděluji od druhých lidí. Vidí shromáždění lidí a vítá se
s nimi (obr. 51 Vstupte!).
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obr. 48 Ochranná bublina svatozáře

obr. 49 Víra v Otcově lůně
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obr. 50 Já a moje vyšší Já
Přijímám svoji Sílu.
V mžiku se objeví moje postava a odhazuje do Světla strachy, které ze sebe sňala jako vlčí
kůži. Vletí do mne a já cítím, jak ji miluji. Spojuji se se Světlem Matky Země a Světlem
Nebeského otce. Pročisťuji čakry v těle. Nejprve z čaker vylétají „saze“ černé, červené, tmavě
zelené a bílé barvy, potom co se čakry pročistí, vylétá z nich zlatá energie. Prosím o
pročistění hlavy. Přichází mi rada v tomto smyslu:“Jestliže pocítíš, že bys mohla na někoho v
nedobrém myslet, ihned mu posílej Lásku, stejně tak jednej, pokud tě lidé budou chtít
vtahovat do svých myšlenkových vzorců“.
Síla je v tom být spojen se svým moudrým vnitřním já a uvnitř sebe nacházet řešení a z tohoto
pevného postoje jednat.
Odevzdávám svoji bolest.
Dnes cítím tíhu na hrudníku a tak odevzdávám všechnu svoji bolest. Bolest je za vším naším
hněvem. Cítím, že je to pro mne těžké a prosím o pomoc. Objevují se duchovní ochránci a
vidím, jak vytahují z mého těla velký, černý pytel bolesti. Vhazují ho do Světla a pokračují
v práci, vytahují druhý pytel, ten je bílý, je to pytel mého smutku a frustrace. Jako třetí je pytel
červený, je to pytel mého hněvu (obr. 52 Pytel bolesti, smutku a hněvu). Nakonec poklepou
svými hůlkami na můj hrudník a zacelí vzniklou ránu. Poprvé mi splývá moje postava, moje
vnitřní dítě s mým hmotným tělem. Vím, že dítě je ve mně, že ho miluji a že duchovní ochránci
pracují na mém těle. Miluji svůj život…
85

Vystupuji z meditace. Vnímám sdělení svých průvodců: „Teď buď v klidu, ještě to bude
doznívat!“ Děkuji za jejich pomoc.
To, co způsobilo moji bolest je skutečnost, že jsem vše dělala pro to, abych si získala lásku
druhých lidí. Vždy z toho byl smutek, zklamání a nenaplnění, nakonec jsem cítila hněv.
Nemilovala jsem sebe, byla oddělená od Tvůrce i od lidí. Očekávala jsem od druhých něco,
čeho jsem sama nebyla schopná stejně jako oni.

obr. 51 Vstupte!
Ještě o víře.
Víra není dodržování příkazů a zákazů, které vymysleli lidé, aby se zalíbili Bohu. Víra je
vnímáni Lásky, Pravdy a Spravedlnosti. Víra je Láska v nás a ta nám dává sílu. Strach je
opakem víry. Ustrašený člověk nemá sílu a čeká od druhých lidí, že budou zdrojem jeho štěstí
a lásky netušíc, že on sám je tím zdrojem. Být silný znamená být upevněn v Lásce. Součástí
Tvůrce je i zlo jako protipól dobra, což je nezbytné pro vznik projeveného děje, který každá
jednotlivá duše prohlíží po dlouhý čas svého vývojového procesu, aby se nakonec opět vrátila
zpět, odkud vzešla. Bez protikladů není pohyb, je to stálé trvání, opak projeveného Boha.
Tvůrce oddělí část svého Já, rozloží ho z jednotného vjemu do mnohosti a umožní této části,
aby prohlédla stvořené ve hmotě, ve hmotné realitě, aby prohlédla to, co je možné stvořit. Je
to pro každou duši možnost se na tomto tvůrčím procesu podílet. Je to božská hra, je to něco
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obrovského, čeho se zatím můžeme dotknout jen z malé části. Čím více duše vyspívá, tím
více se stává vědomým tvůrcem a oddělené, vystrašené myšlení se stává postupně myšlením
Tvůrce, kdy pracuje pro něho a v jeho duchu. Proto vyšší bytosti slouží bezmezně Tvůrci a
z konání dobra cítí naplnění a radost. Služba lidským vůdcům prostřednictvím jejich
nevědomých stoupenců je spojena s podřízeností a nikdy nedosáhne jejich plného uspokojení
a pocitu svobody.
Učím se zvládat energie ve svém těle a svoje myšlenky. Tělo, duše a mysl musí být
v harmonii, jinak si naše myšlenky a naše tělo s námi dělá co chce a my jsme nešťastní
z toho, jak vnímáme sami sebe a z toho, že nám druzí nerozumí a nechovají se podle našich
představ.
Prosvětluji svoje tělo a hlavu, prosím o udržení tohoto stavu. Objevuje se obraz velkého
letícího ptáka. Pták usedne a já vidím krásnou sovu. Vzpomenu v tu chvíli na dárek od své
kmotry, který jsem dostala jako malá holčička a dodnes cítím, jak mne ten dárek udivil. Proč
právě sova?, divila jsem se tehdy. Měla jsem nejraději plyšové medvědy a psi. Dozvěděla jsem
se, že je to symbol moudrosti. Vše k nám přichází v symbolech, každá drobnost k nám
promlouvá, je to neuvěřitelné! Nakonec meditace přichází slova: „Stále mysli na Světlo!“

obr. 52 Pytel bolesti, smutku a hněvu
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Jsem s manželem Jiřím na Kanárských ostrovech na ostrově Gran Canaria. Co mne zde
nejvíce zaujalo:
Původní obyvatelé kanárských ostrovů se nazývají Guančové, avšak jejich oči prý byly
původně modré a vlasy světlé. Platón považoval ostrovy za Atlantidu, Římané za ostrovy
bohů a za vchod do říše mrtvých, do „Cháronovy říše“.
Byli jsme ubytováni v blízkosti pláže Playa del Inglés spojené s pláží Playa de Maspalomas,
kde se nacházejí duny světlého písku. Délka těchto dvou pláží je několik kilometrů a
dopoledne před přílivem jsou pláže dost široké, po poledni začne voda stoupat. Prošli jsme
pláž z jednoho konce na druhý.
Po cestě zpět proti polednímu slunci jsem měla pocit při pohledu na kráčející šňůru lidí přede
mnou ztrácejících se v oparu, jako by opravdu vcházeli do říše mrtvých (obr. 53 Cháronova
říše živých - foto).
Horské oblasti na Kanárských ostrovech jsou sopečného původu, můžeme zde na skaliscích
pozorovat stopy po tom, jak láva vytékala z vulkánů. Pico de Teide je nejvyšší horou na
ostrově Tenerife a současně to je nejvyšší hora Španělska. Je stále aktivní, v tuto chvíli je to
spící vulkán. Ostrované zaznamenávají mírná zemětřesení. Hory a kopce na ostrovech mají
často tvar přírodních pyramid a to i stupňovitých. Země je na ostrovech hodně vyprahlá,
žárová, občas je vidět i černá půda. Moře vyplavuje tmavý písek a černé lávové kameny. Gran
Canaria mi připomíná ostrov Santorini v Řecku, Tenerife je zelenější. Země zde mi zrcadlí
část mojí vyprahlé duše, žár, který se snažím přeměnit na klid.
Při cestě na nejvyšší horu ostrova Gran Canaria - Pico de las Nieves jsme se zastavili v osadě
Ayacata, proslulé svými nádherně kvetoucími mandloněmi. Přiladila jsem se s prosbou, aby
mi bylo ukázáno, co se zde odehrávalo. Vidím, jak se země propadá, je vidět tekutá, černá,
lesklá láva a z ní stoupají páry. Otevřela jsem oči a podívala se na skály proti mně. Do skal
jsou jakoby vtištěny hlavy lidí připomínající v jejich výrazu obličeje utrpení. Hrůzu země
propadající se do hlubin. Je to jako otisk statického filmu.
Další naše zastavení je na Roque Nublo, posvátném místě, kde se nachází 70 m vysoký
monolit stojící na stolové hoře, kterému se říká „špunt od vulkánu“, další dva menší útvary
jsou „mnich“ a „žába“.
Druhým nejznámějším posvátným místem je Roque Bentayga, je to černý, výběžkovitý
monolit, posvátné místo boha Antare. Obětními dary původních obyvatel zde bylo sádlo, které
věřící mazali na horu a mléko, to stékalo rýhami po skále jako obětní tekutina.
Pico de las Nieves je nejvyšší horou ostrova Gran Canaria a je zde krásný výhled do dálky.
Na zábradlí, které se zde nachází, zavěšují zamilovaní zámečky se svými jmény na zpečetění
jejich lásky.
Na naší cestě do vnitrozemí jsme navštívili nejdůležitější poutní městečko na ostrovech a to je
Teror s bazilikou, v níž se nachází panenka Marie, která je oblékána do různě barevných šatů
podobně jako Pražské Jezulátko. Konají se zde poutní oslavy, je to památka na 8. září 1481,
kdy se nedaleko odtud zjevila pastýřům Panna Marie u borovice, od té doby je zde borovice
posvátná. Poprosila jsem zde o sílu a o to, abych ji nikdy nezneužila.
V hlavním městě Las Palmas se nachází katedrála sv. Anny, zde jsem také poprosila o sílu.
„Musíš roznášet poznané druhým, je to tvůj úkol, budeme ti pomáhat!“, přichází do mé hlavy.
Dalším námi navštíveným místem v horách kam jsme se vypravili pěšky, byla uměle
vystavěná vesnice, muzeum Mundo Aborigen – skanzen – původních obyvatel ostrovů, za něž
se považují berberské kmeny z Afriky a otroci dovezení sem Římany. Ostrovy se dostaly
koncem 15. stol. do španělské nadvlády a původní obyvatelé byli prodáni do otroctví, nebo se
asimilovali. Cestou do hor jsem jako na poutní cestě mentálně očisťovala a odhazovala
strachy, hněvy a nespokojenost. Viděla jsem sypající se kameny. Vizuálně jsem vpustila
Světlo na kameny a ty se v mžiku rozplynuly. Ve chvíli, kdy jsme dorazili do cíle naší cesty,
zjistili jsme, že je vesnička v rekonstrukci a uzavřená. Usedla jsem na opuštěnou lavici před
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vchodem a přiladila se k místu s myšlenkou, zda jsem na těchto ostrovech žila. Vidím ženu
v černých šatech s delšími černými vlasy, která něco sbírá na kamenném poli. Jde ke
kamennému domu se střechou z palmových listů. V domě se nachází lůžko z větví, pokryté také
palmovými listy.
Vzala jsem si sebou pastelky a zkouším nakreslit automatickou kresbou vzkaz pro mne
z těchto ostrovů. Intuitivně jsem vybrala jako první zelenou, ta mi symbolizuje klid, poté žlutá
začala kreslit kotouč světla, okolo kotouče kreslila růžová – láska a nakonec vše ohraničila
hnědá, ta mi symbolizuje zemitost, spojení se zemí. Vystoupila jsem z klidu přiladění se a
zpozorovala nedaleko u silnice stanici autobusu. Podívali jsme se na jízdní řád a zjistili, že
autobus nazpět jezdí 1 x denně a to ve 12.59, což bylo za pět minut. Zdálo se mi to
neuvěřitelné a uvítala jsem, že nemusíme jít nazpět pěšky. Než jsem si připravila peníze,
autobus přijel. Poděkovala jsem za mraky, které nás cestou sem provázely a nebylo takové
horko.

obr. 53 Cháronova říše živých
Na této dovolené na Kanárských ostrovech jsem se hodně věnovala sledování svých pocitů a
přeměňování nepříjemných pocity na Lásku. Co mi přinesla meditace na CD Josefa Kořenka
„Svatyně srdce“: Stojím v kruhu duchovních bytostí a ze světelného kotouče sestupuje dolů po
žebříku směrem ke mně moje zářící vyšší já, směřuje ke mně, abychom se spojili (obr. 54
Setkání se zářícím Já). Jeho postava se stává mnou, vyzařujeme Světlo.
Upevňuji uvnitř sebe Světlo.
Plně přijímám svoji nevědomou část a prosvětluji ji Láskou, posílám Světlo do každé části
svého těla a spojuji se se svým moudrým, zářícím vyšším já – svojí postavou. Já a Ona jsme
jedno. Děkuji strachům za to, že jsem si mohla uvědomit svoji světlou část. Nechci již
prohlížet minulost. Moje postava odpojí od sebe „káru minulosti“. Vůz se rozjede, spadne ze
strže do moře a voda ji odnese do Světla. Sleduji, jak se ve Světle ztrácí.
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obr. 54 Setkání se svým zářícím Já
Následující meditace.
Moje postava běží po schodech nahoru ke světelnému kotouči. Vpluje do něho a radostně se
„proplave“ ve Světle. Přitáhne moje tělo do Světla a postupně ho vtáhne dovnitř. Poté roztočí
čakry mého těla. Tělo je o trochu lehčí a vznese se vzhůru. Nevydrží to však delší dobu a klesá
dolů. Vyciťuji tělem přítomnost Světla. Svým vjemem jsem současně ve dvou dimenzích, moje
vědomí se přepíná a chvíli vnímá duchovní svět, chvíli pozemský svět.
Nejsou jen andělé světlí, ale také temní.
Pojďme po vývojové linii člověka. Jestliže v počátečních zrozeních člověk převážně prohlíží
své ego a více či méně tvoří zlo nevědomě či vědomě, aby později tento postoj opustil a
sloužil dobru, podobně po ukončení životů v těle, když se duše stává andělskou bytostí, která
se dále vyvíjí, po určitou etapu svého vývoje slouží jako černý anděl Tvůrci, aby i zde byl
naplněn projev duality, projev dobra a zla, aby bylo možno poznat obě části duality a pochopit
význam jejich existence.
Vysílám ke svým myšlenkám Světlo.
Posílám Světlo myšlenkám strachu, hněvu, nespokojenosti a děkuji jim za to, že mne ke Světlu
dovedly a já začala hledat opak. Plně přijímám jejich existenci, to že jsem je vytvořila a nyní
je měním na Světlo.
Vidím svůj solar-plexus, který se otvírá jako červený květ, je to energie radosti. V indické
symbolice jsou tyto květy nazývány lotosy. Postupně se otevírají další čakry. Žlutý květ
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v srdeční čakře je zdrojem světla a lásky, modrý v krční čakře je nesobectví - altruizmus, čelní
čakra otvírá zelený květ klidu, druhá čakra je květem oranžovým – tvůrčím, květ první čakry je
hnědý – zemitý, znamená spojení se Zemí. Nakonec se na temeni hlavy otevřel fialovo-žlutý
květ, symbolizující filozofii protkanou světlem (obr. 55 Čakry – květy). Jsem spojena se
světlem Matky Země a duchovním centrem Světla. Ze žlutého květu v srdeční čakře tryská
světlo jako z vodotrysku. Posílám paprsky lásky blízkým lidem. Jejich vnitřní děti reagují
různě. Některé se radují, že uvnitř sebe objevili zdroj světla, některé se diví co to je, jiní před
světlem utíkají, nebo jsou dojati a pláčou. Jedno dítě a objevilo jako „čertík“ a já vnímala, že
mám jít od toho pryč a „čertík“ utekl.

obr. 55 Čakry - květy

Přijímám svoje osvícení.
Plně přijímám Světlo. Vidím tvář J. Zezulky, toho, kterého jsem přijala za svého duchovního
učitele. Spojuji se s ním (obr. 56 Duchovní učitel). Já a On jsme jedno. Je to prožitek Světla.
Rozšiřuji svoje světlo.
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obr. 56 Duchovní učitel
Proč mají někteří lidé stigmata?
Protože se ladí ke Kristu ukřižovanému na kříži. Stávají se Jím, ukřižovaným a krvácejícím.
Stále se nemohu zbavit určitého druhu strachu.
„Ty a Země jste jedno. Naciťuj se na Zemi!“ Došlo mi, že můj nejhlubší strach je strach o
život, o bezpečí. V tomto životě jsem se bála jako dítě nemoci a také toho, že neobstojím v tom,
co se ode mne očekává. V minulém životě jsem utíkala před fašisty, v předchozích životech mi
často šlo o život, nebo mi byl lidmi předčasně ukončen. Nechávám rozlévat po svém těle
Světlo, vyciťuji spojení s Matkou Zemí, s níž jsem spojena první čakrou a nechávám se
pomalu přitahovat do jejího Světla. Je to stejné, jako když jsem vtahována do světelného
kotouče. Prožívám stav klidu a bezpečí.
Meditace.
V mém těle je klid, prožívám klid. Rozšiřuji Světlo po celém těle. Rozšiřuji růžovou Lásku po
celém těle. Jsem spojena s Matkou Zemí a s duchovním centrem. Posílám Lásku všem
bytostem na zemi. Jsem v lásce, miluji se.
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Přijímám všechno, miluji všechno a prosím o zrušení závislostí na druhých lidech a jejich
mínění. Vidím nůžky, které přestřihávají moje energetické vazby s druhými lidmi. Jsem
svobodná a tvůrčí bytost…
V současnosti pracuji na upevňování stavu lásky v sobě, aby se tento stav stával trvalejším a
trvalejším. Temné části mne se stále brání, ale věřím, že se stav změní. Dostalo se mi do
rukou CD Briana L. Weiss „Meditace“. Je to léčivé CD na světlo, lásku, klid, mír a radost. To
co opravdu léčí je Světlo a Láska. To je to co může obnovit harmonii a v nás. Uvědomování si
Světla a jeho vědomé vyzařování je tou pravou duchovní cestou. Veškeré ostatní léčení je
pomocné, dříve nebo později musí každá duše k tomuto poznání dojít. Je to posun ve vývoji,
posun k vědomému životu. Je to opuštění starých návyků, vzorců chování a myšlení, které
nám již neslouží a ztrpčují náš život, naši cestu.
CD je přiloženo ke knize se stejným názvem. V knize mne zaujal vlastní Weissův příběh.
Cituji: V jednom období jsem měl poněkud vyhrocený vztah se svým synem Jordanem,
potýkali jsme se s jeho pubertou. Jednoho dne, když jsem hluboce meditoval a na nic
konkrétního nemyslel, jsem náhle v hlavě uslyšel burácející hlas. Zněl jako telepatická
hlásná trouba a otřásl celým mým tělem. Prostě ho miluj! Okamžitě jsem se probral,
protože jsem věděl, že ten vzkaz se týká Jordana. Za týden jsem ho vezl do školy, bylo
brzy ráno, ještě tma. Snažil jsem se s ním o něčem mluvit, ale odměňoval mě
jednoslabičnými odpověďmi. Zkrátka byl mrzutý. Věděl jsem, že se buď můžu
rozzlobit, nebo to nechat být. Vzpomněl jsem si na ten vzkaz – Prostě ho miluj! – a zvolil
jsem druhou možnost. „Jordane, jen si pamatuj, že tě mám moc rád“, řekl jsem, když
jsem ho vysadil. K mému překvapení odpověděl: „Já tebe taky“. Byl to pro nás oba
nádherný nový začátek.
Dále zde autor píše o tom, k čemu meditace slouží podle jeho zkušeností terapeuta:
Vyřešíte osobní konflikty a složité vztahy. Dopomůžete tělu i mysli k uzdravení.
Nastoupíte cestu duchovního růstu a rozvoje.
Přijímám všechno nepřijetí od druhých. Pokud vše nepřijmu, nemohu se druhými stávat.
Naše mysl je to, co rozhoduje. Rozhoduje o tom, jak se budeme cítit, jak budeme jednat, jak
se budeme chovat k sobě i k druhým.
Opouštím svůj strach z nedostatku.
Jsem napojena na zdroj Světla. Posílám Světlo všem svým myšlenkám, které mne trápí.
Posílám světlo celému svému tělu, zaměřuji se do hlavy. Je to obrovská úleva.
Chceme-li něco opravdu změnit k dobru a prospěchu, musíme to plně přijmout a poté
prosvětlit. To, co vše léčí je Světlo. Světlo je nejvyšší tvůrčí síla, může pročisťovat,
rozhmotňovat a zhmotňovat, tvořit cokoliv, harmonizovat a uvádět do řádu Tvůrce. Tvůrci
patří vše, světlo i stín. Světlo je pokrok, hamonie, dobro a láska. Stíny jsou dočasné projevy
duálního světa, abychom mohli poznat vše, co je možné stvořit. To, co tvoří člověk je jeho
vůle. Pokud tvoří zlo, je to jeho nedospělost a odpojenost od Tvůrce. Pokud tvoří dobro, je
podporován bytostmi Světla. V plném probuzení se člověk ztotožňuje se Světlem, jeho
myšlenky plynou s myšlenkou Tvůrce.
Jestliže cokoliv odmítáme ze stvořeného, nemůžeme se tím stávat a tudíž to pravdivě poznat,
nemůžeme to přetvářet na Světlo a nastartovat cestu zpět Domů… Čas v tomto procesu
poznávání nehraje roli, vždyť jsme vesmírné bytosti, čas je jen součástí duality a umožňuje
postupný vjem nekonečného projevu života, jehož součástí je i existence našeho těla, naší
dočasné tělesné schránky.
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Ptám se v meditaci, kde stále dělám chybu, necítím se v běžném životě v pohodě.
Odpověď: „Rozšiřuj Lásku!“
Otázka: „Stále mne něco uvnitř mne ruší“.
Odpověď: „Musíš to cvičit!“
Prosím o prosvětlení svého těla.
Opouštím svoje emoce (obr. 57 Opuštění klece emocí).
Vtahuji svoje tělo do Světla.
Ve Světle je moje tělo i vnitřní dítě (obr. 58 Tělo ve Světle). Vše začíná fungovat. Učím se jít
s proudem Světla…

obr. 57 Opuštění klece emocí
Za vše co prožívám, zodpovídá stav v mojí hlavě. Prosím o prosvětlení hlavy, již nechci žít
ten chaos, prosím o prosvětlení hlavy!…
Odpověď: „My tě slyšíme a pracujeme na tom!“
Odevzdávám svoji minulost, již ji nechci prohlížet a toužím žít nový život. Prosím o její
odpoutání.
Posílám své minulosti Světlo. Vidím nůžky, které přestřihávají provazy mezi mnou a minulostí.
Najednou se objeví přestřižený film a je mi podávána zlatá krabice. Mentálně ji otvírám a z ní
vylétá bílá holubice, cítím osvobození (obr. 59 Odstřižení minulých životních dějů).
Minulost je dobré odkrýt, pochopit, přijmout a poté odevzdat. Toto poznání slouží k rozšíření
našeho vjemu a k přijetí všeho co se v našem hmotném světě odehrává a to s pochopením a
bez kritiky. Kritika a odmítání je oddělování se. Neznamená to, že budu dělat to, s čím
nesouhlasím, nebo to nějak podporovat, to rozhodně ne. Ze širšího pohledu mohu lépe
ukazovat sebe a své činy v souladu se svým cítěním, se svojí duší, v souladu s Tvůrcem.
Znamená to rovněž, že mohu dělat věci úplně jinak než je pro většinu lidí okolo mne obvyklé.
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obr. 58 Tělo ve Světle

obr. 59 Odstřižení minulých životů
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Světlo.
Prosvětluji svoje tělo. Nic mne nenapadá, co bych měla řešit. Vnímám, že stačí přijímat Světlo
a jít s tím proudem.
Poprvé jsem zaregistrovala změnu svého myšlení. Pokud nevypnu zcela staré myšlení a
návyky, nemohu se posunout do Nové doby. Přechod si žádá změnu osobnosti. Je třeba se
plně odevzdat Světlu a věřit. Jet na dvou kolejích je jen polovinou úspěchu.
Plně přijímám svoje vnitřní dítě.
Jsem v meditaci, moje vnitřní dítě se mění na zlatou energii, která zaplňuje moje celé tělo.
Moje tělo je plné Světla.
Nejsme jenom tělo, naše existence má mnohem širší rozměr.
Vidím ženu, která běží k velkému stromu. Na stromě jsou krásná červená jablka a žena si
jedno z nich utrhne a ochutná. Strom hlídá žlutý had, který se na ženu dívá (obr. 60 Strom
poznání). Strom prosvětluje Světlo Zdroje.
Je to obraz připomínající obraz Adama a Evy, kteří ochutnávají ze stromu poznání. Had je
strážce vědění, ale i symbolem pokušení. Pokud na něho někdo „šlápne“, znamená to, že
podlehl nástrahám a odvrátil se nějakým svým činem od dobra. V tu chvíli zákon karmy
začne neúprosně pracovat a to je varující odkaz od Adama a Evy. Ze „stromu poznání“ je
možné ochutnávat, avšak pozor na nástrahy a zkoušky, které nás přicházejí prověřit, jak
životní lekce zvládáme.
Co nás dráždí na druhých?
Stejnost nebo odlišnost. Na každý pád je vše naší součástí. Odmítáme-li druhé, odmítáme
sebe. Souznění je harmonie, je to láska, je to bezpodmínečné přijetí projevů života. Jakékoliv
množství nerovnováhy a nelásky v nás je odrazem našeho vývojového stupně.
Vyciťuji svoje Světlo.
Přijímám svoji temnou stránku, ale již ji nechci prohlížet. Přijímám temné stránky druhých a
současně vyciťuji jejich Světlo. Kéž je moje chtění chtěním Tvůrce!
Ptám se: Co mám dělat dále?
Odpověď: „Jenom miluj!“.
To co je pro nás opravdu důležité je být v tuto chvíli v sobě plně přítomni, jak se říká „tady a
teď“. Skutečně tu sounáležitost s přítomností vnímat. Vše čím jsme prošli je za námi a
budoucnost není to, co právě žijeme. Ať bude budoucnost jakákoliv, musíme jí projít.
Abychom ji prošli co nejlépe, musíme být silní a usilovat o to jít co nejčistěji, pokud chceme
jít ve vývoji kupředu. Jsme vesmírné bytosti. Celá naše šňůra životů je průlet vytvořeným
dílem Tvůrce, který nám umožňuje stvořené prožít a prohlédnout to, co Tvůrce stvořil. Náš
hmotný svět je stvořen jako duální, je to projev Stvořitele. Proto existuje dobro a zlo, oživují
se tímto děje, kterými naše duše procházejí a rozhodují o svých činech. Jednota je počátek a
stejně tak konec v prohlížení stvořeného díla dušemi. V prohlížení je postup a to je naše
současná zkušenost. Z pohledu Tvůrce je však vše stvořené statické, v bezčasovosti,
bezrozměrnosti, věčném trvání, věčném bytí. Z Jednoty duše přichází, prožívá svůj vývoj, aby
se po dlouhé cestě vrátila zpět domů, ke Světlu z něhož vznikla a kterým stále je, ať si to
uvědomuje nebo ještě není její čas k tomuto poznání. Plamen světla však každý z nás nese
uvnitř sebe, je to jiskra našeho života. Prožívané životy jsou naše výukové lekce.
V období neuvědomování si svojí podstaty, toho kdo ve skutečnosti jsme, že jsme součástí
Tvůrce, hrají roli naše emoce. Tím, že je svým myšlením tvoříme a ztotožňujeme se s nimi,
mají nad námi vládu. Jsme to my, kdo si jimi zabodává jehly do svého těla. Pokud začneme
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emoce sledovat a staneme se jejich „pozorovateli“ zjistíme, že my nejsme jimi, že je naše
podstata jiná a ony nad námi budou postupně ztrácet svoji moc. Staneme se vnitřně
svobodnými. To nám otevře dveře k tomu být tvůrčími a rozšíříme si prostor k netušeným
možnostem našeho vědomí. To nás naplní mnohem větším uspokojením a radostí, než to,
čeho dokáže dosáhnout naše oddělené ego - velké či malé já, zmítající se v emocích, tužbách
a manipulující druhé k dosažení svých představ a přání. Zbavit se emocí neznamená být
bezcitný, ale naopak soucitný a láskyplný. Umožňuje to nový pohled na smysl našeho bytí.

obr. 60 Strom poznání
Proč mne stále obtěžují myšlenky, které již nechci?
Odpověď:“Vyčisti si hlavu!“
Mentálně sleduji, jak se z mého těla, z mojí hlavy sypou černé saze do kbelíku, které vyhazuji
do Světla. Prosvětluji svoji hlavu.
Musím být trpělivá, celý proces postupuje krok za krokem a je třeba ukotvovat stav „být
v lásce“.
Cítím, že jsem Světlo.
Všechny emoce mizí.
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Jestliže jsme Láskou, cítíme k sobě Lásku. Cítím-li Lásku k sobě, mohu cítit lásku k druhým.
Všichni máme v sobě zdroj Světla, pouze náš stupeň vývoje ho neumožňuje nebo umožňuje
více či méně Světlo vnímat. Světlo miluje vše stvořené a to s láskou roste, z malé rostlinky se
stává košatý strom, stromy se spojují v jeden les, plně vnímající Stvořitele. Všechny naše
temné stránky a emoce, které my sami uvádíme v život před Světlem utíkají, jakmile jsou
osvětleny (obr. 61 Útěk nízkých entit před Světlem).

obr. 61 Útěk nízkých entit pře Světlem
Naciťuji se na své duchovní průvodce, jací jsou?
„Jací jsme? Radostní a hraví. Milujeme vše“, sdělují myšlenkou.
„I to temné?“, ptám se.
„Přetváříme temné na Světlo, pokud nám to lidé dovolí“, přichází odpověď.
„Děkuji vám za vše!“
„Máme radost!“
Léčit znamená milovat.
Milovat znamená přijmout vše a vše milovat, to je léčení, to je uzdravení sebe a nastartování
uzdravení druhých. Léčení slouží k duchovnímu postupu.
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Naciťuji se na kvalitu svých průvodců, andělů, kristovskou energii, sílu lásky Tvůrce.
Stávám se jí a ona zaplňuje celé moje tělo. Moje tělo září a já cítím, že tato energie, tato
tvůrčí síla nezná hranice, nezná vzdálenost. Je to Láska sama.
Jsem spojena s Bohem.
Moje vnitřní dítě vstupuje do světelného kotouče a dívá se do jeho klenby jako na nebe.
Nachází se zde vysoké duchovní bytosti – andělé, dva z nich sypou na moji postavu „zlatý
prach“. Postava chytá zlaté vločky do svých rukou. Poté do mne „vletí“ a já vyciťuji její
zlatou energii (obr. 62 Zlatý prach Lásky).

obr. 62 Zlatý prach Lásky

Realizuji Lásku v sobě.
Moje postava vtahuje moje meditující tělo do Zdroje světla. Uvědomuji si ten stav těla,
vyciťuji Světlo ve svém těle.
„Mohu tohoto stavu dosáhnout i v bdělosti těla?“, ptám se.
„Ano, kdykoliv na to pomyslíš“, přichází odpověď.
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Jaký je rozdíl mezi zasvěcovacím aktem a zasvěcením přirozenou cestou.
Při zasvěcení aktem je otevřen adeptovi kanál, kterým prochází léčivá energie. Adept splňuje
určité požadavky a je v možnosti nabýt tuto schopnost pro své vlastní poznání a pro možnost
přiblížit poznání druhým lidem. Disponuje silou a záleží na něm, jak dále postupuje a rozevírá
možnost k osobní proměně. Od toho se odvíjí jeho další osud, záleží na tom, jak s touto
schopností naloží. Vše závisí na rozhodování jedince, na jeho pokoře. On již koná a přebírá
zodpovědnost.
Při zasvěcování přirozenou cestou probíhá proces proměny adepta, při kterém nabývá sílu
postupně, dochází u něho k proměně v souladu s jeho myšlením, které je současně
prosvětlováno, jsou prosvětlovány jeho motivy. Zde záleží na tom, jak daleko adept dojde, jak
silná bude jeho víra a trpělivost v procesu. Nekoná aktivně, ale působí na druhé vlastní
změnou, změnou vlastní kvality.
Obojí je proces proměny se svými úskalími. Je třeba být opravdu pozorný a stále bdělý,
kritický k sobě i druhým, dokud to velké či malé ego nevzdá a ustoupí Světlu a Lásce v nás.
To je proces proměny a překročení prahu do nové doby. To je to, co je od nás žádáno, projít
změnou vlastní kvality, našeho vlastního vyzařování, stát se pracovníkem Světla, být součástí
toho úžasného celoplanetárního procesu.
Sjednocuji svoje myšlení s myšlením Tvůrce.
Posílám Světlo tomu, co ve mně vyvolalo strach z lidí a strach o svou existenci, všem svým
minulým prožitkům z tohoto i z minulých životů kdy jsem se o život bála, kdy jsem se bála o
své přežití a sloužila druhým ze strachu, z obavy z jejich moci nade mnou.
O kvantovém léčení.
Je to spojování polí, uvádění něčeho porušeného do původního stavu pomocí vlastní
myšlenky, vlastní síly bez účasti Světla, je to pro mne magie. I věda může být magií.
V magii pracující lidé slouží svému chtění i chtění druhých lidí často i za pomoci bytostí,
které neslouží Světlu. Jedni i druzí touží dosáhnout svého bez vlastního úsilí, bez vlastní
změny, nebo za peníze. Podporuje to ego a pocit osobní moci, kde jsou výsledky jen dočasné.
Není zde přítomno Světlo a to je cesta zpět. Je to dočasné odbočení z cesty.
V tuto chvíli se mi dostává do rukou kniha „Šalamoun promlouvá“ o návratu k léčivé energii
vašeho života, kterou vytvořil Dr. Eric Pearl s pomocí svého pacienta, herce a scénáristy
Fredericka Ponzlova, skrze jehož ústa bytost vyššího vědomí Šalamoun promlouvá.
Cituji z knihy:
Jediné, co jakákoli cesta v zásadě dělá, je, že čistí průchod energii, aby vámi proudila a
mohlo být navázáno spojení. Nakonec to musíte umožnit, otevřít tomu dveře. Otevřít
dveře a nechat to vstoupit.
Když dokončíte krok jedna, opravdu nemusí být žádný krok dvě, protože máte všechny
odpovědi… Veškeré nekonečno, se kterým kdy budete schopni zacházet je tu pro vás.
Kdyby byl krok dvě, řekl bych, že je to pomoc druhým otevřít jejich dveře, a to tím, že
jim budete příkladem. Tím, že budete ve styku s Tím co je a budete to plně projevovat
ve svém životě. Tím budete ovlivňovat ty ve svém okolí a oni budou přitahováni
k energii, která vámi prochází. Budou k vám přitahováni. A tento krok je pomoc
ostatním, aby otevřeli svoje dveře.
Jak vylepšujete komunikaci? Je to o ladění vašeho nástroje. Je to jako namířit anténu
správným směrem. Nejdřív si uvědomíte, že máte anténu. Cítíte ji. Máte k ní přístup. A
pak ji zdokonalujete do místa, kde slyšíte jasněji a začnete chápat hlas zevnitř, který je
tu pro všechny. Někteří lidé slyší skrze anděly. Někteří lidé slyší skrz zvláštní zjevení,
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která k nim přichází. Jiní mají neobyčejný snový stav, kdy jimi tento hlas mluví. Je to o
tom najít anténu, která vám funguje nejlépe.
Musíte nechat informaci přijít. Vy dveřmi neprocházíte, jen je otevřete a ono to přijde.
Otevírám dveře Světlu dokořán, jak mi bylo ukazováno často v mých vizích. To mám udělat.
Světlo vtéká do mého těla a zaplňuje ho. Vidím to Světlo. Snažím se ho udržet vůlí a
soustředěním.
Překážkou na cestě ke Světlu jsou naše vlastní pochybnosti. Je třeba opustit své staré, již nám
nevyhovující programy a přestat pochybovat o správnosti cesty. Jinak nejsme připraveni pro
kontakt s druhými lidmi, náš projev není přesvědčivý. Přesvědčivé je Světlo v nás, musí být
přítomno, musíme ho cítit. Toto je schopnost všech lidí a jen s tímto vybavením může
vzniknout důvěra jednoho k druhému. S postupujícími úspěchy přichází jistota a mohou se
otvírat pro nás další netušené možnosti. Každým dnem je nutné vnímat tu vnitřní změnu,
přicházející klid a mír uvnitř nás.
Opravdová radost jde zevnitř nás. Radost není to, že si naložíme klády na záda a tímto
způsobem pracujeme pro Tvůrce bez vnitřního Světla. To nás dříve nebo později unaví. Stejně
tak není radostí vynucený smích, který jen uvolňuje náš stres. Radost, která přichází zevnitř
nás je tou tvůrčí radostí. Ta sjednocuje naše bytí s naším děláním a s tím, co dělá radost Matce
Zemi, co jí prospívá a neničí. I ona je živou bytostí a každé zranění, které jí udělíme, ji bolí,
vše je naší součástí a my jsme součástí všeho.
Zrealizovat Světlo ve hmotě je přenést „nebe na zem“ a to je cílem transformace.
Proudí-li Světlo v našem těle, v naší pozemské existenci a my to cítíme, není třeba přemýšlet
o tom, co máme dělat, jak se rozhodnout. K rozhodování nás nutí náš mozek, oddělený od
srdce, od Zdroje, oddělený od Světla druhých bytostí, osamocený ve svém myšlení rádoby
v realitě. Do Jednoty vede sjednocení.
Léčení je sjednocování.
Nejprve je nutné přijmout sebe, vyléčit sebe, přijmout svoje vyšší já. Při léčení druhého
postupujeme podobně. Přijímáme druhého jaký je a oba se léčíme, oba rosteme. Skrze léčitele
se otevírají dveře léčenému k jeho vlastní Síle. Je to nejvyšší forma Lásky. Ego zde nemá co
dělat, v lásce cítíme sebe i druhého bez ega. To je vlastnost andělů, to je jejich
bezpodmínečná láska k nám. Pokud se léčený k léčení neotevře, léčení nemůže probíhat,
léčený zůstává ve stavu oddělenosti. To je třeba respektovat a dopřát mu dostatečný čas.
Objímám se se svým vnitřním dítětem.
Je tak krásné, vchází do mého srdce i s mými průvodci.
Sdělují: „Ničeho se neboj, jsme stále s tebou, jdi jen svou cestou!“
Jeden mozek.
Vnímám ve svém těle Světlo jako „zlatý prach“. Vstupuje do mého těla a rozsvěcuje moje
buňky. Buňky svítí a točí se jako malé čakry. Vnímám Světlo ve své hlavě. Myslím „ve dvou
kolejích“, je to myšlení ve Světle mého vyššího já a myšlení o běžných záležitostech mého
nižšího já. „Sjednoť to!, přichází. Sjednocuji.
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Jak se připravit na léčení druhých.
Především připravit sebe. Vyčistit „dům“ své duše, vymést všechno smetí ve své hlavě a ve
svém těle. Do uklizeného domu je možné pozvat druhého, aby i on pocítil kvalitu vyčištěného
domu, aby pocítil touhu po vlastní změně. To je změna, o které mluví J. Zezulka.
Spojování je nabírání směru k návratu „domů“. Co k návratu domů slouží:
- napojení se na Zdroj a Matku Zemi,
- schopnost odpouštět,
- propuštění pocitů viny,
- mluvit v souladu s Tvůrcem,
- přijímat vše,
- milovat vše,
- vidět v druhých Světlo, i když dočasně obalené skořápkou, která dříve nebo později
praskne,
- žít ve vnitřním klidu, bezpečí, radosti a lásce,
- udržovat své vnitřní Světlo,
- neotvírat se škodlivým vlivům ať je to cokoliv a umět se bránit.
Pracovat ze strachu, nebo z lásky?
Jednou nohou jsem na staré cestě, ve svých starých návycích, druhou nohou jsem na nové
cestě. Můj rozum a moje intuice nejdou spolu a to ve mně vyvolává chaos.
Moje postava se objevila s cédéčkem v ruce a vhodila ten starý program do kotouče Světla,
kde bleskově vzplál a zmizel.
„Naciťuj se každý den na svoje vyšší já, to tě povede!“, přichází.
„Je to tak těžké!“, odpovídám myšlenkou.
„Chceš naplňovat iluzi ega, nebo být svobodná?“, ptají se mne.
„Chci být svobodná!“, křičí moje duše.
Proč fungují rituály dočasně?
Jsou to splněná přání pramenící z ega a ze strachu z toho co má přijít. Láska – Světlo působí
přímo. Je to tak prosté…
Dokud se ptáme a žádáme druhé o pomoc, nejsme plně v lásce. V lásce již nepotřebujeme
rady druhých lidí méně či více pravdivé, nacházíme pravdu v sobě a problémy
s rozhodováním mizí. Rozhodnutí ze strachu nebývají konstruktivní. Času však máme dost.
Dříve nebo později se objeví stejné situace, cesta poznávání je, i když v pestrém vyjádření,
pro všechny stejná. Každá situace, která nás potkává je učební lekce a příležitost k našemu
duchovnímu růstu.
O pomáhání druhým.
Pokud chce člověk pomáhat druhým, nesmí sám trpět, to potom nefunguje správně, neboť má
sklon řešit a upevňovat si svoje ego a do práce vkládá potvrzení vlastní hodnoty, to jak je
dobrý, nebo naopak v práci nevydrží a ukončí ji. Pomáhání nám musí přinášet radost.
Opravdová pomoc přichází ze stavu jednoty. Z tohoto vnitřního stavu se ztrácí pocit
nespokojenosti a nedostatku, rozplyne se pocit necelistvosti. Celistvost je spokojenost z toho
co mám a co dělám.
Prosvětluji hlavu.
Prosvětluji hlavu, jde mi to ztěžka, vtírají se myšlenky. Jdu do krku a srdce.
V oblasti srdce vidím několik zabodnutých nožů, které jsem si nechala do něho vsadit.
Mentálně jsou mi nože vytahovány a zacelovány krvavé rány. Jakmile je vyňat poslední nůž,
světlo „vzplane“ a zaplaví mou hlavu a oblast solaru. Nastává obrovská úleva.

102

Přijímám svoji Sílu a svoje nádherné, zářící vyšší já.
Prosvětluji hlavu. Kéž jsou moje myšlenky láskyplné a soucitné! Vcházím vědomím do srdeční
oblasti, cítím zde volnost, plamen lásky plane, spojuji plamen s oblastí hlavy, vstupuji
vědomím do solaru, spojuji se s energií Matky Země. Přijímám svoje „zlaté“ vyšší já, svoje
vnitřní dítě, svoji postavu. Jsem s ním v objetí a poprvé opravdově cítím, že ho miluji.
Emoce nejsou nic jiného než nedostatek projevené Lásky, neschopnost přijímat realitu,
nedostatek pokory a porozumění tvůrčímu-božímu dílu, které má svůj řád. Stejně tak euforie
je únik od reality, vytváření si iluzí, iluze růžového světa, ani to není Láska.
Lásce brání naše velké nebo malé já – ego a hraní rolí na nadřízené a podřízené. Osudové
události, které nás potkávají a my je cítíme jako nepříjemné, nás učí přijímat realitu a zbavit
se „teroru“ našich vlastních představ, které tvoří naše oddělené ego od zdroje Lásky, bojící se
ztráty své existence. Osudové události jsou výukovými lekcemi v objevování Lásky k sobě,
druhým, stvořenému světu, k tomu, abychom se naučili žít v Lásce.
Jsem v Libušíně, je to místo nedaleko Kladna, dnes již narušené činností uhelného dolu
v nedávné minulosti. Byly zde nalezeny zbytky raně slovanské keramiky údajně ze 6. a7. stol.
n.l.
Přilaďuji se k tomu co se zde odehrávalo a zůstávám v překvapení, neboť v mojí hlavě
pokračuje film započatý na Kounovských kamenných řadách, spojovaných s keltskou
kulturou:
Opět vidím podobně oblečeného muže v bílém, splývavém rouchu, v pase přepásaném
koženým pásem. Jede na hnědém koni, kůň je zapřažený k plošině spojené z několika kmenů
stromů a na ní veze větší, kulatý balvan. Jedou lesní cestou, až dorazí k dřevěné bráně a
projedou jí do hradiště. Kámen je nesen a předán tomu, kdo je vůdce zdejšího společenství.
Ten usedne na kámen. Sleduji vnitřním zrakem to, že od vůdce vedou energetické „šňůry“
k několika lidem sedícím v kruhu okolo něho. Tímto způsobem jsou předávány vědomosti od
vůdce k sedícím, jsou spolu ve spojení. Po ukončení sezení se pomalu rozcházejí na svá
určená místa a já cítím, že vědí, co mají dělat.
Kosmas spojuje Libušín s bájnou kněžnou Libuší. Není pochyb, že zdejší obyvatelé používali
mimosmyslové schopnosti, těžší je však přesněji určit, kdo a v jakém období zde pobýval a
jaké duchovní obřady se zde konaly. Jedno je jisté, že jsme Slované a tak slova ne, slova
nestačí. Nemusíme hledat duchovní historii v cizích zemích, máme ji zde na našem území.
Buďme hrdí na to, že jsme Čechové, na svoje kořeny, na to, že jsme ti, kteří přišli s Praotcem
Čechem.
Jak je možné, že lidé ve starověku věděli, jak postavit obrovské stavby a neměli technické
možnosti k jejich vyprojektování jako my?
Protože je vše vytvořeno a my v postupu toto vytvořené naplňujeme. Naplňujeme v tuto chvíli
pro nás budoucnost, která je pro někoho již minulostí, avšak ani budoucnost ani minulost
v Jednotě neexistují, tam je vše ve stálém trvání. Někteří lidé starověku, stejně jako mají
lidé v této námi prožívané době schopnost se přiladit k vytvořenému, pro nás k budoucnosti, i
oni v mentální vizi uviděli výsledek, stavbu, jejíž obraz naplnili. Zhmotnili vizi. Nic co není
stvořeno Tvůrcem, nemůže stvořit člověk sám. To je pokora v tvoření. Dílo Tvůrce je
dokonalé a my se k němu můžeme přiblížit, naplňovat ho podle svých možností a tak ho i
prožívat.
Kéž jsem schopna bez výhrad přijmout druhé takové, jací jsou!
Přijímám svoje emoce a prosvětluji je světlem Zdroje. Prosvětluji svůj hněv, červenou barvu
ve své hlavě a odpouštím všem, kteří můj hněv vyvolali. Prosvětluji krk, všechny pocity viny,
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odpouštím si svoji nedokonalost. Prosvětluji svoje srdce, všechny svoje bolesti. Prosvětluji
solar, jsem v naprostém bezpečí.
Od mých průvodců přichází: „No vidíš, už pracuješ sama!“
Odesílám: „Děkuji za vaši pomoc!“
Přichází: „Děláme to rádi!“
Plně přijímám svoje Světlo.
Přijímám svoji sílu, svoje božství, vnímám Světlo ve svém solaru.
Objevila jsem svoje Světlo! Dnes je 23.11.2015 a já to prožila v plném uvědomění.
Přijala jsem skutečnost svého Světla uvnitř sebe, to že jsem světelná bytost. Spojuji svoje
Světlo, svoji podstatu a Lásku svého srdce se svou hlavou, odděleným myšlením a osamělým
mozkem. Emoce a naše oddělené myšlení od Světla způsobuje naše šílenství. Návrat do
vědomí Světla a uvědomění si naší skutečné podstaty, TO JE TRANSFORMACE. Vyciťuji
Světlo ve své hlavě.
Přichází: „Musíš to ještě cvičit!“
Už tomu rozumím, musí se to stát mou přirozenou součástí!
Proč lidé konají nedobré činy?
Z nevědomosti to považují za správné. Je to vývojová nedokonalost.
Po letech práce na sobě jsem prožila poslední dva roky něco jako „souboj“ mezi egem a mým
vyšším já, mezi nevědomou částí v sobě a Světlem v sobě.
Přijmout Boha a sebe sama dokud to ještě není společností plně přijato je těžké, neboť naše
ego, stejně jako ega druhých lidí, se brání přijmout nové myšlenky odlišné od myšlení
většiny. Ego rádo odmítá. Je třeba překonat tento vnitřní konflikt a jednoho dne zjistíme, že
ego již nepotřebujeme, že nad námi ztrácí moc. Ztrácíme to poslední, a to je strach ze své
vlastní síly. Cituji slova Nelsona Mandely z knihy Michaela Morrise „A jde se na to!“
k tomuto přerodu:
„Nebojíme se nejvíc toho, že na něco nebudeme stačit, ale toho, že bychom mohli
překonat všechny měřitelné hranice. Ne temnota, ale naše světlo nám nahání největší
strach. Ptáš se sám sebe: „Kdo jsem, že se mohu označovat za úžasného, velkolepého,
talentovaného či fantastického? Ale proč by sis tak nemohl říkat? Kdo jsi opravdu? Jsi
božské dítě. Budeš-li se podceňovat, světu to nijak neprospěje. Není zrovna znakem
osvícení dělat se bezvýznamným a uvádět tím v nejistotu i ostatní okolo sebe.
Všichni jsme určeni k tomu, abychom zářili – jako děti. Narodili jsme se, abychom
navenek projevili Boha, který sídlí v každém z nás. Dovolíme-li my svému světlu aby
zazářilo, umožňujeme druhým, aby udělali totéž. Jestliže se sami osvobodíme od svého
strachu, naše přítomnost automaticky osvobodí i všechny okolo nás.“
Jaký následek má přijetí Světla v našem činění?
Začneme dělat to, co nám způsobuje radost. Nepotřebujeme potvrzení od druhých.
Nevyžadujeme nemožné a dáváme co je v naší moci.
Pravda, Láska a Světlo nakonec vždy vyhrává, jiné cesty není…
Upevňuji v sobě klid.
Přichází: „Naciťuj se na strom! Nepobíhá, nestresuje se a plodí!“
Ptám se: „Co mi v tom brání?“
Odpověď: „Nevěříš si.“
Ptám se: „Co mám pro to udělat?“
Odpověď: „Nechat vyjádřit Boha skrze sebe.“
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Celistvost.
Spojuji Světlo Zdroje, Světlo Matky Země a Světlo svého srdce.
Miluji vše, VŠE JE BỦH.
„Vyciťuji uvnitř sebe kvalitu Světla!“
Milovat vše je vše přijímat a pochopit, že všechny hrátky duality slouží k našemu uvědomění,
k uvědomění toho kým ve skutečnosti jsme, to je nastoupení cesty zpět. Do té chvíle jsme
herci vesmírné hry, kdy projevujeme chtění svého ega ať je to páchání zla či páchání dobra a
poté sklízíme následky svých činů, abychom pochopili, kudy cesta nevede a že svým
nepromyšleným chováním ubližujeme sobě nebo jiným. To co chceme se totiž opravdu plní
v rámci našeho osudu. Proto je nanejvýš nutné přemýšlet o tom, co dobro v pravdě je. Pokud
již naše chtění splývá s Tvůrcem, je to radost.
Jsem pevně přesvědčena, že chci změnit svoje staré programy, starý život.
Přichází: „Naplňuj se Světlem, prociťuj ho a mysli na něho v každé chvíli!“
Posílám Světlo svým myšlenkám a lidem, na které myslím. Prosvětluji krční čakru a posílám
Světlo všem prohlášením od druhých vůči mne, typu: ty nemluv!, to se nesmí říkat!...
Vidím strom života, na který jsem odložila svoje staré, temné šaty a moje já prohlíží s údivem
svoje vlastní Světlo, zdroj mého života a to světlo září (obr. 63 Mám svoje Světlo!).

obr. 63 Mám svoje Světlo!
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V meditacích na Světlo cítím, že je třeba Světlo přijímat postupně a sžívat se s jinou kvalitou
a být v tomto vytrvalý, aby se stav stal naším přirozeným vjemem.
Lidé rozlišují dávání energie a dávání Lásky. Všechno je Láska a to buď projevená v dualitě v
rozdělení, nebo v jednotě stvoření. Dáváme-li Lásku, nemůžeme za to chtít peníze, ta není na
prodej, vždyť je to sama podstata Tvůrce. J. Zezulka měl ve svém bytě, kde léčil nemocné
cedulku s nápisem o tom, že za léčení peníze nepřijímá, že léčí zdarma. Nemůžeme si koupit
10 dkg lásky, to není možné.
Ukotvuji Světlo ve svém hmotném těle.
Prosvětluji hlavu a posílám Světlo svým myšlenkám. Prosvětluji svůj krk. Kéž jsou moje
myšlenky dobré a kéž moje ústa promlouvají v Pravdě! Prosvětluji svůj solar, svůj božský
zdroj, jsem v bezpečí, jsem božské dítě! Moje hlava se projasňuje, emoce mizí, je to obrovská
úleva. S vlastním Světlem, to je ve „stavu lásky“, nepotřebujeme důkazy Lásky od druhých,
vždyť sami Lásku máme! Jenom to cítíme! To je změna v myšlení a cítění.
Vnímám, že i v běžném životě pro mne přestává mít čas takový význam jako dříve. To co se
událo například před pěti lety, vnímám jako by to bylo nedávno, začínám cítit, že vše má svoji
kvalitu a jedno ovlivňuje druhé.
Myšlenky Tvoří.
Naše myšlenky tvoří náš svět. Vždyť Bůh je nejvyšší tvůrčí myšlenka. Myšlenky tvoříme
podle své lidské kvality a takové myšlenky k nám přicházejí, my se jimi zaobíráme a
ovlivňujeme jimi okolí. Takto se tvoří názorová pole dvou lidí, rodin, skupin, společenství a
národů. Myšlenky tvoří energetická pole, ta se sebou vzájemně více či méně ladí nebo neladí,
lidé se v nich mezi sebou lépe nebo hůře snášejí. Cítí se spolu příjemně nebo nepříjemně. To
je projev duality. Vývoj nás tlačí ke vzájemnému slaďování, k návratu zpět k Lásce, ke
Zdroji. Je to obrovská síla tvoření, prohlížení stvořeného, dobrodružná cesta životem v těle a
po dlouhé cestě životy návrat zpět Domů, ke Stvořiteli.
Jediné co nás zachrání je Světlo uvnitř nás.
„Udržuj v sobě Světlo každý den!
Vytvářím v sobě nejvyšší představu, představu zářící bytosti vycházející z mého nitra.
O fotografii, kterou pořídila moje kamarádka Hana, která mentálně komunikuje s duchy a
duchovními bytostmi.
Jednoho dne Hana zatoužila vědět, jak duchovní bytosti, kteří jsou jejími rádci, vypadají.
Zalitovala toho, že se jí neukážou. Potom, co jí napadlo vyjít na balkón svého bytu udělat si
foto oblohy, byla opravdu překvapena, co na fotografii uviděla. (obr. 64 foto paní Hany).
Proč jsou léčitelé nemocní.
Protože nejsou sami v harmonii. Nejdříve je třeba vyléčit sebe.
U vyšších bytostí přicházejících do nižšího těla s úmyslem pomáhat lidem je to osud, který s
daným tělem přijímají a je to nejvhodnější jaký je možný v tu dobu do které přišli. To, jak se
k nim druzí chovají má i na ně neblahé následky.
Odevzdávám skrze svoje vnitřní dítě, své vyšší já, všechny svoje soudy. Již je nepotřebuji.
Namísto soudů je lepší přemýšlet o tom, co dobrého udělat. Učím se přijímat od vesmíru vše,
co přichází, je to moje zkušenost, škola a radost z bytí. Kéž jsem schopna odpouštět všem i
sobě! Prosvětluji svoje tělo, své orgány. Všichni se můžeme léčit sami! Světlo vše léčí a uvádí
do harmonie.
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obr. 64 Foto paní Hany

Svoboda.
Vstupuji do hlavy. Cítím mírný neklid. Vidím oplocenou zahradu. V plotě je mezera, mohu
vyjít ven. Sleduji cestu. Jdu okolo tmavých kopců, ale nechce se mi na ně stoupat. Dojdu
k zelené hoře, vstupuji na cestu vzhůru. Je pohodlná, kráčím kruhovitě a pomalu k vrcholu.
Tam moje postava usedne vedle čtyřlístku. Vedle mne se objeví malířský stojan. Kreslím
průběh své cesty. Moje postava je spojena s Matkou zemí a světlem Zdroje.
Vstupuji pozorností do těla, do svého břicha. Cítím tam volnost, vstupuji do hrudníku, krku a
hlavy – svoboda! Zvnitřku se rozšiřuji, mohu myslet na cokoliv.
Jediné, čím můžeme měřit svůj duchovní postup je množství námi vyzářené Lásky. Vše
ostatní je projev našeho odděleného ega, které je někdy dobré, někdy nedobré, podle toho co
poznalo, na co má chuť dělat a jak se chce projevit. Vědomosti nebo chytrost sami o sobě
nemusí jít spolu s Láskou. Láska vnímá jiným způsobem, s ohledem na vše ostatní. Ve chvíli,
kdy jsme schopni vnímat skutečný stav své vyzařované Lásky a množství Lásky vyzařované
druhými, uvidíme svět jinýma očima a přestaneme pochybovat, že je možné svět měnit
k lepšímu. Co nám zbývá, chceme-li změnit svět? Uvolňovat Světlo, Lásku, která je v nás,
nechat ji zářit!
Je Nový rok 2016. Vstupuji do meditace.
Již nehledám v srdci nerovnováhu, hledám Světlo. Jsem Světlem.
„Kdykoliv na to pomyslíš, bude to tak!“, přichází od mých průvodců.
Léčení je Láska, je to stav být v jednotě s Tvůrcem, se sebou, milovat sebe a vše stvořené.
Již vím, co mne v budoucnosti čeká. Učit se sdílet Světlo s druhými.
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Mým úkolem v tomto životě je transformovat sebe a podat o tom svědectví.
Celý život jsem hledala Lásku. Je ve mně. Mám již jediné přání – žít ji. Děkuji za všechny
hmotné dary, které jsem obdržela. Trápení, která mne potkala, jsem si vytvořila svým
způsobem prožívání, pocitem oddělenosti a strachem. Jsem-li Světlem, jsem nesmrtelná duše
a není se čeho bát.
Moje postava předstupuje před Otce. Již není ubrečená ani v bázlivé pokoře. Moje postava
září světlem. Otec se raduje. Postava se otočí a běží k lidem. Ukazuje jim svoje Světlo. Lidé se
ptají, jak ho získala a ona ukáže směrem ke Zdroji a říká: „Od Otce!.“
Přijímám všechno a všechno miluji.
Vše je projev Boha-Tvůrce. Zlo je nástrojem k pochopení dobra, projev duality. Z mých beder
padá odpovědnost za to, co konají druzí. Důležité je to, co konám já. Neznamená to zlo
schvalovat, nebo se na něm podílet. Konat dobro je cesta vpřed. Zlo postupně mizí s lidským
vyspíváním, s pochopením že konat dobro se vyplatí, že to přináší opravdové uspokojení a
radost ze života.
Jsem Světlo.
Vyciťuji Světlo, rozšiřuji ho po svém těle, vpouštím do své hlavy, prosvětluji hlavu, neboť
v hlavě se vše tvoří. Přijímám Boha – Světlo – Lásku.
Kdo jsem já?
„Jsi součástí Boha.“
Mají být čakry otevřené?
„V klidu jsou otevřené, v nebezpečí jsou zavřené“.
„Vnímej svůj zdroj Světla. Spoj ho se srdeční čakrou!“
Vidím, jak se čakry otevírají jako květiny, jsou velké a točí se zleva doprava. Je to jako stroj,
kterému dodáváme energii a on pracuje.
Jak mohu být prospěšná druhým?
„Vyzařuj Světlo všude, kudy chodíš!“
Naciťuji se na svoji božskou podstatu.
Spojuji solar s planoucím srdcem.
Světlo je mojí pravou podstatou. Emoce jsou jen energetickým projevem nespokojenosti
s tím, co žijeme a nevědomosti kým opravdu jsme. Uvědomění si své pravé podstaty vede
k pokoře a k pochopení proč se vše děje. Pozor na prohlášení typu: „Jsem Bůh a mohu
všechno!“, která pramení z nevědomosti a nepochopení a jsou naopak projevem velkého ega a
nadřazenosti a odvádí toho, kdo toto hlásá od skutečné reality. Vzpomeňme v historii na
prohlášení nevědomých vůdců o jejich božském původu a jejich činy, které poté následovaly.
To je varující pro samotné vůdce i jejich oběti, které je často z obdivu uctívají. Je to
kolektivní nevědomost zúčastněných v různých životních rolích. V průběhu životů se naše
role mění podle toho, jaká z nich je pro nás v ten daný život pro vývoj důležitá a jaké jsou
naše osobní touhy. Můžeme být kýmkoliv – pekařem, hercem, prodavačkou, spisovatelem,
vojákem, zpěvačkou… Ať jsme agresory nebo oběťmi, obojí slouží k pochopení toho co je
v Pravdě dobré a co není, neboť to co děláme druhému, děláme sobě. Vždyť všichni jsme
božské bytosti a k tomuto poznání nás vývoj vede, k rozpomenutí se na to odkud jsme přišli a
kam se toužíme vrátit. Je to mocná síla. Naše cesta je vlastně jednou cestou v mnoha tělech i
bez těla ze Zdroje opět do Zdroje. To je však jen jedna etapa nekonečného projevu Boha, jeho
pulzace – stvoření – rozložení části Jednoty do mnohosti, vytvoření duálního – hmotného
světa a opětovné složení do Jednoty bytí. Bůh tak prohlíží svoji část a my jsme těmi
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prohlížeči, kteří jsou rozdrobeni na malé části, jejichž vjem se postupně rozšiřuje do
závěrečného splynutí se vším. Je to jedna z mnohých zkušeností projeveného Tvůrce.
V průběhu životů je nám dáno projevit svoje jedinečné já. Když například vstoupím do těla
Kleopatry a začnu hrát tuto roli stvořenou Bohem, budu ji hrát svým způsobem, vždy v něčem
odlišným od rolí jiných Kleopater. Umožňuje to naše svobodná volba v rozhodování. Pozor
však na zákon činu a jeho odrazu, tedy karmy a osudové události, které si duše dobrovolně
nabírá z důvodu vývojového postupu. Bez pochopení toho, jaké jsou v daném osudu v
rozhodování možnosti a hranice, můžeme si chybně vytvořit představu, že svobodnou vůli
nemáme, nebo naopak že si můžeme dělat, co chceme.
Čím více je naše vůle v souladu s Tvůrcem, tím svobodněji se cítíme, a tím více toužíme
v duchu Tvůrce činit, tedy konat dobro. V tom, zda jsme svoji životní lekci zvládli, nás
prověří životní zkoušky. Cesta je ve své podstatě pro všechny stejná, i když vyjádření
každého z nás má nekonečně podob. Je to pro nás zatím nepředstavitelně obrovský projev
života.
Jdu za Světlem.
Jdu po zasněžené cestě, kolem ní jsou holé stromy. Sleduji ji. Sníh taje, objevuje se slunce, jdu
po suché, slunečné cestě. Na jejím okraji stojí lidé a zvířata. Připojují se ke mně, jdeme
společně vstříc Světlu.
Jsem silná, sebe-vědomá bytost.
Vstupuji do solar-plexu, vnímám to, spojuji to s plamenem lásky v srdeční čakře, prosvětluji
hlavu Světlem ze Zdroje, spojuji se se Světlem Matky země, pročisťuji své čakry jejím Světlem.
Rozšiřuji svoje Světlo.
„Udržuj ten stav v průběhu dne!“
„Děkuji“.
„Poděkuj sobě!“
Být si vědom své podstaty a svého silového systému umožňuje udržovat svoje fyzické tělo
v harmonii. Vzpomínám J. Zezulku, který prý ráno běhal bosý v trávě.
Moje čakry září jako hvězdy.
Spojila jsem solar a plamen srdce a moje čakry se rozsvítily.
„…a milujte se vespolek!“
Objímám Světlem planetu zemi.
Jsem v solaru. Posílám Světlo solaru do planoucího srdce a ono zesiluje svůj plamen. Lásku
posílám ze srdce do solaru. Prosvětluji hlavu, posílám světlo po časové ose do svých minulých
životů, prosvětluji je a děkuji jim, že mne dovedly zpět ke Světlu. Rozšiřuji vjem Světla a
objímám jím planetu, prosím o její prosvětlení.
Dívám se do těla druhého člověka na jeho energie.
V jednom člověku vidím chaos, kmitání barev v černé problikává červená, zelená a modrá. U
jiného člověka převládá zelená, je to strach.
Co se děje v mém srdečním centru?
„Otevírá se. Naciťuj svou Lásku a uvědomuj si svoji podstatu, vyzařuj Světlo!“
Stále mne tíží oblast třetí čakry. Volám o pomoc, sama to nezvládám!
Objevují se moji duchovní ochránci a vytahují z mého solaru velký kámen.
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Druhý den jdu opět vědomím do solaru a tíha zmizela. Jsem volná!
Současně se vyřešily moje problémy s financemi. Přišly mi peníze od mého rodného otce.
Děkuji. Mohu pracovat na tom, co mne baví. Obrazy, které mi přicházejí v meditaci, maluji
nyní olejovými barvami na plátno. Je rok 2016. Cítím se šťastná!
Mám radost.
Moji duchovní ochránci Ámos a Darmos jsou u mne. Mají v rukách brka z jemného peří a
lechtají mne pod nosem. Vnímám to a cítím to. Usmívám se. Radují se.
„Milujeme tě!“
„I já vás miluji, jak mohu!“
„Bude to lepší.“
Odlétají a mávají.
Každé ráno teď pracuji na udržení a rozšíření Světla v sobě. Realizuji Světlo.
Co s myšlenkami, které na mne útočí a já je nechci?
„Pošli jim Lásku!“
Prosím o přetransformování myšlenek.
Většina našich myšlenek v naší mysli touží po tom, aby se lidé chovali podle našich představ.
Jsou to hrátky ega. Do mojí hlavy vstupuje Světlo. Přijímám druhé takové, jací jsou.
Zvyšuji citlivost ve vnímání svého těla a cítím jemné brnění v dlaních, prstech rukou,
v oblasti první čakry a v nohách. Co s tím?
Vidím kořeny. Jsem silný strom, silné kořeny. Že mne to nenapadlo dříve! Spouštím negativní
energie svého těla kořeny do Světla Matky země. Rozpouštějí se v něm. Takto Matce zemi
neubližuji. Je to to, čemu se říká „uzemnění“, být s Matnou zemí spojen a uvědomovat si to
spojení.
Důležitost uzemnění znázorňují buddhistické sochy symbolicky rukou směřující k zemi.
Jestliže ponecháváme nedobré energie v sobě, tvoříme pod jejich vlivem na zemi destrukci a
zemi škodíme. Matka země je živá bytost a tak se občas „otřese“, aby i ona srovnala svoje
energie. Je to stejné jako s pejskem, na kterého naskákaly blechy, a protože mu jejich
přítomnost nedělá dobře, tak se otřepe.
To co ovlivňuje stav našich čaker je naše myšlení a náš psychický stav. Čakry jsou
zablokované pokud prožíváme traumatické pocity jako je strach, hněv, bolest, nespokojenost
a další. Pokud jsme ve stavu klidu a pohody, vděčnosti a radosti, čakry se otevírají a my
pociťujeme spokojenost, životní sílu a tvořivost, která nepoškozuje nás ani naše okolí.
Jestliže chceme šířit vědomí Boha, je třeba vyzařovat i jeho kvalitu. Jinak to budou jen
slova a my nebudeme přesvědčiví.
Včera jsem dvakrát někomu řekla, že jsem šťastná! Je to změna mého cítění. Co to způsobilo?
Světlo ve mně. Světlo mne proměňuje, proměňuje moji žitou realitu a můj pohled na dění
okolo mne se mění. Je to neuvěřitelný a úžasný proces!
Kéž je moje chtění v souladu s chtěním Tvůrce!
To co způsobovalo v mém životě nespokojenost, bylo moje vlastní, oddělené chtění. Chtění
toho, aby se věci děly podle mne, aby se druzí chovali podle mých představ, abych mohla mít
věci, které se mi líbí. Je to chtění odděleného a osamělého já, které stále tvoří iluze toho, co
všechno k životu nutně potřebujeme ke své spokojenosti. Já je věčné, oddělené je nafouklé
nebo nedostatečné a podle toho činí. Dojde-li ke spojení s Tvůrcem, Já najednou „ví“. Věřím
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a vím, to jsou slova J. Zezulky. Spojení s Tvůrcem nám umožňuje prožívat klid a spokojenost.
Nesmíme však zapomínat, že stále žijeme v duálním světě protikladu. Spojení s Tvůrcem nám
dává možnost život lépe zvládat a neškodit sobě ani druhým.
V duchovních kruzích se nyní často mluví o „pránické stravě“. Je to dobré žít z prány?
Shlédla jsem film o muži, indickém jogínovi, který ve svých 12 letech odmítl stravu a od té
doby žije bez příjmu potravy a je mu přes sedmdesát let. Na druhou stranu prý nějací lidé
v Německu zemřeli při pokusech žít tímto způsobem.
Je to pro připravené. Nepřipraveným to může způsobit zdravotní a tělesné obtíže. Pokud to
přijde samovolně a je to v řádu, tak je to přirozený děj. Pouhé chtění vycházející z ega
k tomuto nestačí. Člověk musí být spojen se zdrojem vitální síly, aby byly jeho tělesné funkce
zachovány.
To, čeho lituji je to, že po smrti a v novém zrození zapomenu vše, co jsem z filozofie mohla
v tomto životě poznat.
„Ale budeš jiná! To je důležité!“, přichází od mých drahých průvodců.
I když moje duše obývá v tuto chvíli hmotné tělo a jsem součástí duality již VÍM, že jsem
součástí Boha a ON je MNOU (obr. 65 V Otci).

obr. 65 V Otci
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Meditace na Kristovo srdce. (obr. 66 Josef – Jesus)

obr. 66 Josef - Jesus

Jsem nekonečný zdroj Lásky a Světla.
Vstupuji do meditace. Rozesílám světlo po celém těle, nejprve do první čakry, čistím negativní
sexuální energie, do druhé čakry, čistím močový měchýř, potlačené energie z nedobrých
vztahů, dále čistím skrze solar svůj neurotický žaludek, plný neprospívajících emocí, čistím
srdeční čakru a všechny zranění od lidí, čistím krční čakru, svoji neschopnost vyjadřovat se
v Lásce, čistím hlavu a všechny nedobré myšlenky do ní přicházející a zužující vzpomínky.
Jsem Světlo. Rozšiřuji ho a čistím prostor okolo sebe.
Vnitřním zrakem vidím cestu, ale tentokrát po ní nekráčím, ale letím jako v letadle. Vznesu se
nad cestu a vletím přímo do Zdroje světla. Letím v něm a rozhlížím se kolem. Cítím, že míjím
příběhy, které jsou ve Světle jen jemně zřetelné. Letím mnohem hlouběji než jindy. Přede
mnou se objeví velká kopule, z níž vyzařuje Světlo. To Světlo je opravdu světlé, nedá se říci
ani bílé, ani světle žluté, ani zlaté, je průzračné. „Vyciťuj to Světlo! To je tvůj domov, je to
domov všech duší.“ Chvilku vyciťuji. Jakmile vnořím pozornost do těla, vracím se zpět.
Otevírám oči.
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Jak jsou léčitelé ochráněni před nedobrými energiemi druhých lidí?
Jsou ochráněni Světlem. Jejich Světlo tyto energie nepropouští, transformuje je. Je to stejné
jako s myšlenkami, také se jich nedotýkají, nevstupují do nich. Musí to však být silní léčitelé.
Slabé, nebo dokonce nedostatečné vyzařování léčitele neochrání. Má to stejné zákony jako
pro každý jiný děj v duálním světě.
Co je to myšlenka a jak funguje?
Myšlenka je shluk energie, nositelka informace. Jaký člověk je, tak myslí, takové myšlenky si
přitahuje. Světlá myšlenka temným neprojde, nebude přijata. Temná myšlenka neprojde
světlým a vyslaná se od něho odrazí. Je-li člověk citlivý, může vyslané myšlenky vnímat,
může vytvářet s druhými telepatická spojení. Myšlenka je i vším co je stvořené, je to nejvyšší
tvůrčí energie. Myšlením utváříme svůj život, kormidlujeme jím svoji loďku v nám daném
moři života. Myšlenky určují směr naší plavby.
Proč mne rozrušuje, když se druzí nechovají podle mých představ?
„Nepřijímáš jejich temnou stránku, chceš harmonii a vše hezké, ale to není realita!“
Nechávám protékat světlo svými čakrami. Dnes z nich vylétají „saze“ bílé. Je to bílá magie ve
mně. Pokora je přijetí všeho. Světlo čistí i čakry na mých kolenou. Z nich vylétají černé
„saze“. Pokora není klečet na kolenou, je to vnitřní postoj k životu.
Léčím sebe Světlem – Láskou.
Posílám Světlo svému tělu, svým myšlenkám, posílám světlo nepříjemným pocitům,
zneklidňujícím myšlenkám, nebo nepříjemným myšlenkám od druhých. Posílám světlo svým
obavám, že něco nesplním a svému chybnému přesvědčení od druhých, že se něco nesmí říkat.
Posílám Světlo všem zraňujícím prožitkům z minulosti. Je to tak osvobozující… Světlo je
obrovská tvůrčí síla, z něho všechno vzniká a žije. Zatouží-li člověk léčit Světlem druhé,
první věcí je vyléčit sebe.
Cesta osudu je cestou pokušení.
Posílám své minulosti Světlo – Lásku. Objeví se moje postava, tentokrát je to muž, moje
mužská část. Pevně svírá v rukách velkého, žlutého hada. Drží ho „pod krkem“. Je to
pokušení, dovedlo mne k lásce k sobě. Již ho nepotřebuji. Postava odevzdává hada do
světelného kotouče. Had tam „vpluje“ a zmizí ve Světle.
To co léčí je Láska.
Proč my lidé máme v hlavách takový chaos?
Je to malé, nebo žádné vědomí Boha v sobě, je to ne – vědomí.
Přijímám svoji nedokonalost i dokonalost.
Přijímám všechny svoje pocity viny ze své nedokonalosti, to že jsem nesplnila představy
druhých o mně, vždyť oni jsou stejně nedokonalí jako já! Posílám lásku všem minulým
situacím, které moje pocity navodily. Naplňuji se Světlem a současně přijímám i svou
dokonalost, to že jsem součástí Boha – Tvůrce, jsem s ním spojena. Prosvětluji celé tělo, kéž
jsou moje myšlenky láskyplné!
Vyciťuji Světlo ve svém těle.
Cítím, že se něco děje v mých buňkách, transformují se. Moji duchovní ochránci Ámos a
Darmos mi pomáhají.
„Na čem mám pracovat?“, ptám se mentálně.
„Na čakrách a rozšiřuj vědomí!“, přichází odpověď.
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„Mám se naciťovat na druhé?“
„Naciťuj se na vše, musíš to cvičit! Můžeš se stát vším!“, přichází telepaticky odpověď.
„Když vidím v meditaci svoji postavu, svoje vyšší já, znamená to, že opouštím tělo?“
„Je to projekce“.
Prosím – kéž jsou moje myšlenky a slova láskyplné!
Posílám Lásku - Světlo svým čakrám, miluji svoje tělo. Prosvětluji krční čakru a posílám
Lásku všem svým prožitkům v minulých životech, kdy jsem byla za svá slova trestána.
Důležitost krční čakry jsem dlouho opomíjela a ona mi často hlásila, že není v pořádku a to
angínami v dětství, alergií v dospělosti, svojí zvětšeností, s níž měla problémy babička
z otcovy strany a častý pocit sevření v této oblasti. Způsobovaly to pocity viny, vlastní
nedostatečnosti a strachu. Posílám Lásku všem těmto pocitům.
Do rukou se mi dostala kniha Dvanáct vrstev DNA, vydaná Lee Carrollem, který channeluje
Kryona.
Cituji vlastními slovy co Kryon o DNA říká:
DNA ( kyselina deoxyribonukleová) má okolo sebe multidimenzionální pole, které je silné a
může měnit hmotu. DNA dostává informace z vnějšího zdroje, který jí předává instrukce.
DNA ovlivňuje svým působením místo kde se nachází a to i poté, kdy se z místa odstraní.
DNA je hmotně smyčka, která má okolo sebe magnetické pole, složitým způsobem se spojuje
s další DNA, je to dvojitá spirála, ale jsou to také žebříky ovinuté kolem dalších žebříků, které
jsou zase ovinuté kolem dalších žebříků. V lidském těle jsou biliony molekul DNA, které
vzájemně komunikují. DNA má 12 vrstev a je to kompletní záznam našeho dosavadního bytí.
Hmotně vidíme jen její malou část, z 96% je multidimenzionální „sadou instrukcí“, je to
systém. Kryon říká, že když se narodíme obsahuje:
- dědičnou biologii našich rodičů,
- kosmický vliv,
- astrologický vliv,
- úplný akášický záznam všech našich životů na této planetě,
- posvátnost Boha zastoupenou naším Vyšším Já.
Co z toho vyplývá?
Je třeba aktivovat celé tělo. Naučit se rozumět svému multidimenzionálnímu tělu.
Jak na DNA pracovat?
Prostřednictvím meditace, hudby, vody, skrze tvořivé procesy, energetickou práci, doteky…
Vědomí DNA udělá samo co je třeba.
Čeho dosáhneme?
Schopnosti mít okamžitě duchovní moudrost, budeme znát smysl svého života, svou životní
lekci, budeme cítit lásku Boha a započneme proces spojování.
Co se tím změní ve světě?
Svět bude bez válek, lidé nabudou ušlechtilou logiku bez chamtivosti a manipulace a začnou
spolupracovat!
Kryon říká:
Přeměníme-li pomocí energie svoji DNA, dojde k duchovnímu vzestupu, tj. k“ přesunu
do dalšího života aniž bychom zemřeli“. Je to možné. Zrušit karmu, svou dualitu dostat
do rovnováhy, zpracovat životní lekce a doslova se stát někým jiným! Můžeme opravdu
vše, pokud to uskutečníme. Průměrná aktivita lidí v současnosti v tomto je 30%. Mistři
přicházející na zemi mají 100%. Mohou vyslat léčivou energii a konat „zázraky“.
Vzestup je nová kvalita energie. Jestliže naše vědomí chce, je to možné. Je to uzdravení,
zbavení se strachu, je to přemýšlení v rovnováze. Tímto procesem se stáváme
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multidimenzionálními bytostmi. Konečně začínáme chápat co je uvnitř nás, přijmout a
aktivovat Boha v sobě!
Na počátku je víra, ale samotná nestačí, je třeba oživit Boha v sobě, ve svém nitru a naše
pomoc druhým a světu se promění v pomoc z opravdového soucitu, ne z ega. Pokud člověk
tuto touhu a tyto vjemy v sobě neprobudí a nezrealizuje, nebude tomuto procesu rozumět.
Na duchovním postupu je třeba začít vědomě pracovat a to co ve svém životě vyřešíme, si
přenášíme do dalšího života a již se to nemusíme učit. Je to:
Naučit se milovat.
Naučit se naslouchat.
Naučit se přijímat.
Naučit se milovat sebe.
Naučit se vyjádřit svou pravdu.
Naučit se, jak nebýt obětí.
Naučit se nenechat nikoho, aby vás definoval.
Naučit se, jak cítit své vlastní mistrovství.
Naučit se, jak žít s ostatními lidmi.
Naučit se, jak přestat obviňovat druhé.
Naučit se, jak se vymanit z duality (zbavit se karmy).
Naučit se, jak pečovat o sebe víc než o druhé.
Naučit se, že si zasloužíte tu být a že se nerodíte hříšní.
V Kryonových přepisech se hovoří mimo jiné o Jeskyni stvoření:
Je to skutečná 3D jeskyně, ale má i kvantové znaky. Tato jeskyně reprezentuje „lidstvo
na Zemi“ a je krystalická. Nikdy nebude nalezena – vzhledem k tomu, kde a jak
hluboko je, a protože je skrytá. Žádný člověk do ní nemůže vstoupit, protože tato
jeskyně nepodporuje lidský život, jak ho znáte. To všechno je správné, protože ji člověk
nemá nalézt. Možná byste jí mohli nazvat „pozemské duchovní účetnictví“. Jeskyně
stvoření obsahuje záznamy úplně každé duše – každé, která kdy na této planetě byla
nebo kdy bude. Toto je kvantová část, není v tom nic jako předpovídání budoucnosti,
pouze se stále měnící dynamika toho, co by lidstvo mohlo udělat příště v souvislosti se
stálým přicházením a odcházením ze Země. Jeskyně stvoření je akášickým záznamem
celého lidstva na planetě Zemi. Každá duše má svůj krystal a na něm jsou zaznamenány
všechny její životy. Neexistují tedy zvláštní krystaly pro jednotlivé životy. Každá duše
má jen jeden krystal, na kterém může být zaznamenáno velmi mnoho životů – tolik,
kolik tato duše na Zemi prožije.
DNA je na rozdíl od jeskyně osobní. Nese v sobě úplný akášický záznam jedné lidské
bytosti, záznam každého života, který daný člověk kdy prožil. Není to ve 3D takže zde
nenajdete vrstvy nebo šuplíky životů, na kterých by byly „štítky s roky“. Záznamy jsou
kvantové, to znamená, že jsou směsicí všeho, co jste se kdy naučili, zdánlivě v jedné
energii.
Tento záznam v DNA obsahuje interdimenzionální aspekty osobní energie, které vám
naznačují, kým jste v každém životě – mimo biologii obsaženou v proteinově
kódovaných částech DNA. Tento záznam je v kvantové nahodilé chemii a není lineárním
znázorněním minulých životů. Je „sadou instrukcí pro spojení s hlavní knihovnou“,
která je v kvantovém stavu. Říkám vám to, přestože si někteří představují, že záznam
lidské Akáši je v DNA obsažen fyzicky. Není. Jsou to pouze „ukazatele ke knihovně“.
Ale dokonce i tyto ukazatele zabírají 3D prostor uvnitř lidského genomu.
Akášický záznam obsahuje nejen minulé životy, ale také karmu. Nese v sobě úvahu nad
tím, kdo jsou vaši rodiče, kosmické uspořádání, které jste si vybrali, a výzvy, kterým
čelíte. To vytváří strachy, tendence k dramatu, moudrosti, míru a řešením. Je to poctivé
– to, co si DNA „pamatuje“… kousky a části minulých životů, které vytváří bloky a
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dokonce i zvyky. Je toho mnohem víc, než se na první pohled zdá, co způsobuje, že jste
tím, kým jste. Člověk přichází s biologickými znaky zděděnými z 3D chemie rodičů, ale
nejzásadnější rysy lidské osobnosti pocházejí z akášických záznamů a ze zkušeností,
kterými onen člověk prošel na Zemi v průběhu toho, čemu říkáte minulost.
Kryon také hovoří o Plejáďanech, kteří naši zemi v minulosti navštívili a ovlivnili vývoj
přítomných lidí.
Plejáďané se vyvinuli ve světelné bytosti a dříve nebo později nás opět navštíví – v lásce a
vhodným způsobem. Máme sledovat modré spirály.
Mimozemských cestovatelů je mnoho typů. Používají multidimenzionální přístroje 4D, naše
věda takové zatím nedokáže vytvořit. Naše aurické energie s nimi neladí, oni nás vnímají jako
„nebezpečné životní formy“. Oni mohou jít kamkoli okamžitě a pohybují se rychlostí, která je
ve 3D nemožná. Vše co oni mohou můžeme i my, jsme neuvěřitelně mocní, brzdí to jen to, že
nevíme že Stvořitel je v nás.
Naše myšlení je omezené, Kryon říká: V multidimenzionálním stavu není nic takového
jako „místo“. Dokážete si to představit? Ne. Všechno musí mít místo. Ve skutečnosti by
se vaše geometrie rozpadla, kdyby nebylo místo, kde by byl začátek a konec. Nedokážete
přemýšlet ani mimo body a úsečky! V určitých směrech je vaše realita stejně omezená
jako u kreslených figurek na papíře, které nemají představu o umělci, který je
namaloval. Dokáží přemýšlet jen o tom, co je na papíře. I věda se rozpíná, aby vytvořila
začátek vesmíru, i když ten ve skutečnosti vždy byl, jen změnil dimenzionální vlastnosti,
jak to ostatně dělá často. Není žádný počátek času. Není počátek vesmíru. Není žádný
začátek VÁS! Vždy jste byli a budete.
Naše tělo může být nádherný tryskáč, který zatím pouze roluje po runwayi.
Lidstvo se ale na přelomu roku 2012 rozhodlo pro vzestup. Nemusíme se bát takových
katastrof jež by způsobily zničení Země. Jsou zde vzestoupení Mistři, kteří nám pomáhají.
Ne všichni mimozemšťané však s námi mají dobré úmysly, i zde je projev duality. Je zde
druh, který prostřednictvím své vědy usiluje o moc, kterou v sobě lidé mají a chtějí ji získat
biologickým spářením s člověkem i když to pro ně není žádným způsobem dostupné. Jde o
únosy lidí do jejich lodí, kdy využívají strachu a dokonce nosí masky pro efekt hororové
show.
Co je od nás odradí? Posílení odvahy, naše posvátné světlo a žádost aby odešli.
Co vše umožňuje projev Boha v nás popisuje příběh Eliášův, který viděl Boží pole svého
mistra aktivované na 100 %. Lidská energie je nazývaná Merkaba (v překladu z hebrejštiny to
znamená „jet“). To co jezdí v této energii jsou kousky a části DNA. Příběh Eliášův:
Když Eliáš zvolil vzestup, pozoroval ho Elíša, jeho žák. Jak Elíša vypráví, jeho mistr
nastoupil do úžasné světelné koule. Zdálo se, že na této kouli „jede“. Tato koule světla
ale nesestoupila z nebes, aby ho vyzvedla. Všimněte si toho! Člověk se dožadoval své
moci a nastoupil do světelné koule, což bylo osm metrů široké pole jeho DNA. Bylo
osvícené nádherou Eliášova multidimenzionálního pole. Elíša užasl. Jeho mistr nasedl na
kouli světla a jel na ní do nebes.
Vzhledem k tomu, že naše DNA pracuje jen na 30%, nemůžeme si dělat sebediagnostiku.
Jinak by nám naše tělo řeklo, kde nepracuje dobře, nemuseli bychom se nechat testovat
odborníky v medicíně.
Velkým problémem v nemocnosti lidí je v současnosti rakovina.
Co Kryon o rakovině říká: Rakovina je výsledkem nekompatibility lidského těla
s moderní stravou. Výsledek vytváří signály, které jsou neslučitelné s tím, jak by mělo
tělo fungovat… vyvážené dělení buněk způsobem, který je v rovnováze s chemií toho, co
přijímáte jako potravu. Místo toho tělo produkuje abnormální růst … tumory, které
nakonec pohltí celý váš organizmus. Rakovina není virus a není nakažlivá. Je to
nerovnováha… alergie na moderní společnost. Imunitní systém těla do toho není vůbec
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zapojen, protože rakovina připadá obraně těla jako normální buňky dělající to, co
vždycky. To ale nedělají – jsou rakovinové, jenže se „naučily“ skrývat v buněčné
struktuře. Kvantové vědomí vytváří systém „vědění“, který tělo upozorní na
nerovnováhu. Výsledkem by mělo být, že budete vědět, že nastal nějaký problém. Jenže
to nevíte, protože systém nefunguje tak, jak byl vytvořen. (konec citace)
Na závěr bych chtěla zmínit Kryonův názor na transplantace orgánů. Říká, že jsou v pořádku,
pokud jde o záchranu života, o vyléčení pacienta. DNA transplantovaného orgánu je však
jiná, úspěch operace je odvislý od přijetí orgánu. Pokud je orgán přijatý, mohou se u pacienta
projevit vlastnosti, které dříve neměl, je to součást dárce. DNA ale o všem co se děje „ví“ a
Kryon říká, že s tím jak se bude lidstvo vyvíjet, bude snižující tendence k odmítnutí
transplantovaných orgánů. Ve staré energii nebyla transplantace možná. Člověk bude moci
změnit darovanou DNA na vlastní! Lidé se naučí „mluvit k buňkám“. Ještě bych dodala, že
při darování orgánu nesmí být nikdo zneužitý. Darovat orgán je možné z velké lásky. To je
vše o Kryonovi.
V poslední době cítím na počátku meditací stažení v oblasti solaru. Překvapilo mne to,
myslela jsem, že mám uvolňování zvládnuté. Napadlo mne, že je to mojí zvýšenou citlivostí.
Dříve jsem cítila tělo fyzické, nyní začínám vnímat i tělo energetické a to jak v pozitivním tak
negativním projevu. Energetické tělo je mnohem jemnější a jsou v něm zaznamenány
mnohem starší události než v těle fyzickém. Zvýšená citlivost se mi potvrdila i při střevní
viróze. Vnímala jsem snad každou rozvibrovanou buňku v těle jak „kmitá“, jak ve mně
probíhá žárový proces. Na kurzech jógy jsem se naučila dýchání do břicha a často ho
používám ke zklidnění.
To, co jsem hledala celý život byla láska. Bylo to mé velké očekávání a stále jsem měla pocit,
že se mi lásky od druhých nedostává. Tyto moje ideály, které byly v rozporu s realitou ve mně
vytvořily rozpor a stala jsem se neurotickou. Ještě jsem netušila, že lásku musím hledat
především v sobě. Na počátku mého hledání byla pouhá touha cítit se lépe. Vůbec jsem
netušila, kam mohu dojít a co se mi vše otevře. Nyní vidím nekonečnost toho otvírání. Co je
důležité je být v přítomnosti, dělat a radovat se z toho co přináší tento den, usilovat o
rovnováhu, být v lásce jak nejvíce je to možné. Učit se věci vnímat, není třeba hodnotit.
Hodnotí naše mysl, srdce přijímá. Pokud je naším pánem naše mysl, pouhé rozumářství, které
často přebírá jen rozumy druhých, není možné dojít ke klidu a spokojenosti.
Lidstvo nastupuje cestu z oddělenosti do sjednocování. Vzpomenu slova J. Zezulky: Bůh je
vše co jest i není. V podstatě jsme vším, ale tento vjem nemáme v převaze rozvinutý. Bez
všeho kolem však nemůžeme žít, se vším jsme spojeni. S lidmi, se zemí, se Sluncem i
Měsícem. Naše společná energie vysílá do vesmíru takovou melodii jaká je naše kvalita jako
celku. Jak asi zní? (obr. 67 Slunce a Měsíc)
Poznat i to co není je snad v možnosti Mistrů. Je třeba stále poznávat. Skutečné poznání je
třeba prožít, nejde to plně předat, pouze ukázat možnosti, pro každého z lidí je to jedinečné.
Jak vidím současnou situaci v Evropě v souvislosti s příchodem islámských uprchlíků.
Jejich myšlení je žárové, fanatické. Narodili se do míst, kde se bojuje, proč musí prožívat
strach a utrpení? Nejvíce touží žít v Německu. Zřejmě mají k této zemi vztah. Mohou to být
převtělenci přívrženců nacistického hnutí, podobně žárového smýšlení a podvědomě se touží
vrátit do dob jeho „rozkvětu“, prosadit to v co věří. To co prožívají v porobení je odraz
karmy, karmu si z minulosti nese i Německo. Zúčastnění mají pochopit co je a není správné
dělat. Řešení je nutné hledat v zemích uprchlíků, ne v jejich útěku z nich, tam je třeba nastolit
pořádek. Evropané mají chránit svoji kulturu, udělat co je možné k urovnání situace, ale
neotvírat se tomu co je ničí a co brzdí duchovnímu pokroku. Je to obsazování zemí pod
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rouškou nároku na pomoc v nesnázích a uprchlíci nemusí ani tušit, že jsou manipulováni
skrze vlastní víru a vrženi do nejisté situace. Jsou oběťmi systému řízeného uvnitř jejich zemí,
ale i z venku silami, které využívají vzniklou situaci a způsob náboženského smýšlení Islámců
pro své záměry a svůj prospěch.

obr. 67 Slunce a měsíc
Vpouštím do svého těla Světlo.
Vyciťuji Světlo. Úžasná úleva. Miluji sebe, nejsou zde negativní myšlenky o mně ani o
druhých, ty přicházejí z duality. Světlo je Jednota. Proto Bůh miluje vše. Z pohledu Boha –
Tvůrce je všechno jiné.
Děkuji za Světlo. „Poděkuj sobě, ty jsi to udělala!“, přichází do mojí hlavy.
Já a Bůh jsme jedno.
Spojuji Světlo svého srdce se Světlem Zdroje. Moje čakry se otvírají jako květy.
Dnes je 30.3.2016 medituji na Kristovo srdce.
Vidím růžovou duchovní bytost na hlavě s růžovým věncem ze srdíček. Již jsme se
v meditacích setkali. Moje vnitřní dítě – vyšší já k němu běží a objímáme se. Anděl podává
dítěti svoje červené srdce a ono si ho vkládá do hrudníku. Anděl se hrudníku dotkne a srdce
vzplane plamenem lásky. Dítě se otočí a běží do mne. Vyciťuji to Světlo ve svém hrudníku, jak
vyzařuje. Anděl vede dítě za ruku. Odcházejí. Zatoužím vést se s andělem za ruku a můj vjem
vstupuje do dítěte (obr. 68 Anděl mne vede).
Schopnost léčit se může projevit trojím způsobem.
Člověk tuto schopnost již vypracoval v minulých životech a otevře se mu sama.
Člověk ji svou touhou a uvědoměním si možnosti práce v sobě probudí.
Člověk je do léčení zasvěcen jiným člověkem. Tato třetí možnost má úskalí v tom, že
zasvěcovaný nemusí být plně připraven. Předběhne tím čas a nezpracované věci v něm zesílí,
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zesílí jeho nežádoucí vlastnosti, které měly být zpracovány. Pokud na nich dále nepracuje,
ztratí nad nimi kontrolu a ego vytvářející iluzi o své velikosti převezme opratě.

obr. 68 Anděl mne vede

Chceme-li změnit svět, musíme změnit sebe. Chceme-li aby byl svět v harmonii, musíme být
v harmonii my. Oslovil mne jeden dávný příběh:
V jedné provincii již dlouho nepršelo. Všechno usychalo. A tak se obyvatelé rozhodli
povolat přivolávače deště. Vyslali posla do vzdáleného města, kde ten člověk žil,
s naléhavou žádostí, ať se co nejrychleji dostaví a přivolá déšť na vyprahlá pole.
Přivolávač deště byl moudrý stařec a slíbil to, ale pod podmínkou, že mu poskytnou
malou chatrč o samotě ve volné přírodě, aby tam mohl strávit tři dny. Nechtěl jídlo ani
pití a pak prý uvidí, co se dá dělat. Jeho žádosti bylo vyhověno. Večer třetího dne se
spustil vydatný liják a vděční lidé ho chválili a vydali se k jeho chatrči a volali: „Jak jsi
to udělal? Pověz nám to.“ „ Nic na tom není,“ odvětil přivolávač deště. „Tři dny jsem se
dával do pořádku, protože vím, že jsem-li já v pořádku, pak je celý svět v pořádku a
sucho musí ustoupit dešti“.
Co je iluze a co je realita?
Všechno je realita, záleží jen na tom, kdo se dívá.
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Prosím Bože, již nechci strachy, již nechci hněv!
Posílám lásku celé své minulosti po filmovém pásu svého života. Vzdávám se. Emoce jsou
zničující. Najednou cítím 2. čakru! Vzdávám se ega.
Ego může mít různé projevy. Může být nadřazené, může být ubrečené, může být i fanaticky
sloužící. Vždy ale usiluje o pochvalu, jak je dobré. Nic z toho není svoboda, svoboda je jen ve
„stavu lásky“, je to probuzení se ze snu, je to bdělost.
Odevzdávám svoje oddělené ego, kéž je moje já v souladu s Tvůrcem!
Posílám egu lásku.
Setkala jsem se s přítelkyní. Její rozdílný názor mne již nechal v klidu. Jen jsem pozorovala,
jak se projevuje její ego.
K posunu našeho vědomí slouží sjednocování. Od mnohosti k jednotě. V práci na sobě to
znamená sjednocovat sebe. Pokud usiluji o sjednocení, musím vědět, kým jsem a toto poznání
je věcí jemnohmotných energií, které nejsou v naší době lidmi plně poznané, teprve se to
učíme. Je to jako výzkum vesmíru. Jestliže připustíme, že jsme tělo – duch – duše (hmotné
tělo, nehmotná existence a oživující energie) je důležité uvést tyto části vědomě do
rovnováhy. Jinak jsme otroky své nevědomosti. Ve chvíli, kdy si uvědomíme, že můžeme tyto
části sami ovlivňovat, stáváme se spolutvůrci sami sebe a tím začínáme ovlivňovat svoji
realitu, svůj osud.
Co je dobré sjednocovat?
Je to náš rozum a náš duch – duše, aby bylo to, co chce náš rozum ve shodě s duší. Často si
myslíme, že náš život řídí rozum a opomíjíme svá niterná přání, nejsme v souladu s naším
moudrým vyšším já. To možná cítí něco jiného a z toho v nás pramení rozpor. Umění kartářek
a diagnostiků není nic jiného než nacítění se na ducha – duši klienta a pohled do minulosti,
současnosti, či nahlédnutí do možné budoucnosti. Rozhodnutí však vždy děláme my. Není to
nic nadpřirozeného a dříve nebo později tyto „náhledy“ zvládneme všichni.
Dále je to o přijetí svého nehmotného já, o přijetí sama sebe v těle, o přijetí se takového jaký
jsem: Jsem dostatečný, jsem se sebou spokojený.
A také sjednocování vlastní energie s energií božskou: Stávám se součástí Boha – Tvůrce a
tak tvořím. Není zde projev velkého ega, ale pokory nad vším stvořeným, že to co skrze mne
tvoří je božské, je to v harmonii a způsobuje to mně i druhým radost.
Nakonec zmíním sjednocení víry v sebe s Tvůrcem. Přílišná upjatost ve víře ke komukoliv
z lidí, kteří nás poté řídí, vede ke ztrátě svobody. Vkládáme-li se do jejich rukou, oni řídí naše
kroky. Je dobré zvažovat kde je naše a jejich hranice. Jestliže si začneme potvrzovat svoji
existenci na základě ztotožňování se s jejich myšlenkami, ztrácíme kontakt sami se sebou, se
svojí vnitřní pravdou a svým moudrým vyšším já. Pěstujme proto sebe – vědomí!
Svobody nás rovněž zbavuje žití s přivtělenou bytostí v naší auře. Je to něco podobného jako
přejímat nekontrolovaně cizí myšlenky, člověk ztrácí svoji svobodu a je ovládán kvalitou a
myšlením přivtěleného. Není sám sebou, je rušen ve vjemu sebe samého, jeví se jako
nerozumný, ale je vlastně zmatený a nechápe kým ve své podstatě je.
Rozum má nad námi velikou moc. Pouhé rozumářství nás může dovést až k ničení vlastního
těla, neboť rozumu věříme, že dělá to nejlepší, že si prospívá, i když vymýšlí to co je nám
prospěšné a příjemné bez ohledu na to jaké to ve skutečnosti je. Rozum dokonce občas
vymyslí i sebevraždu těla!
Prosím, kéž je můj rozum v souladu s mým vyšším já!
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Jsem nesmrtelný duch – duše, který se nachází v těle. Tělo je jako můj automobil, v němž
duch – duše jede. Řídí ho rozum a cit a je to můj mozek, který stále přijímá myšlenky.
V meditaci se mi promítá moje postava, moje vyšší já. Kdo je ale ten poslední pozorovatel?,
ptám se. „Je to Bůh v tobě.“ Ano! Jsem to já! Je to část Boha – Otce, která se od něho
odpojila a teď je nalezena, prohlíží sama sebe a skrze tělo prohlíží stvořený hmotný svět.
Mohu myslet jako On. On ani já nejsme Bůh trestající, ale soucítící a bezpodmíněně
láskyplný. Všichni jsme jeho děti.
J. Zezulka byl plně realizovaný, byl si vědom své podstaty, z toho vědomí myslel a činil.
Léčil skrze sebe, říkal „já jsem tím“ a měl přímé napojení na Tvůrce. Léčitelé, kteří jsou
media, mají otevřené kanály pro průtok energie (pokud nedávají svoji energii) nebo pro
příjem informací, mají větší citlivost a schopnost vnímat nehmotný svět.
Co je to osvícení?
Pravda – láska – lidskost.
Co je to vegetariánství?
Láska k sobě a k našim nižším kamarádům, zvířatům.
Pročisťuji si čakry Světlem, vpouštím do sebe Světlo.
Vidím energii svých čaker, jejich současný stav, stále něco řeším v hmotném světě a ve
vztazích a rozrušuje mne to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

čakra je černo-červená
čakra je bílá
čakra je červená
čakra je modro-zeleno – červená
čakra je žluto- červeno-bílá
čakra je fialovo-červeno-zelená

Pracuji na 1. čakře, chybně jsem ji opomíjela na úkor čaker vyšších. Cítím její temnou energii,
cítím mírné brnění v té oblasti. Pročisťuji první čakru Světlem. Přijímám svůj život, miluji
svůj život!
Děkuji svým drahým průvodcům za jejich pomoc. „Jak vám mohu oplatit vaši pomoc?“, ptám
se.
„Pracuj!“
Vzpomněla jsem na věnování mojí učitelky na základní škole, která mi věnovala báseň v níž
se opakovalo - Pracuj!
Učím se pracovat sama se sebou, se svojí energií a božskou energií, zvládat svoje myšlenky,
stávat se svou paní, odpouštět sobě i druhých a odpoutávat se od vztahů, které mne oslabují,
učím se nepřebírat problémy druhých na sebe, případně předat radu, ale neotvírat se
nedobrým vlivům.
Poslední dva roky jsem prožívala události, které mi dávaly zprávy jak o mém egu, tak o Bohu
ve mně a o mojí Síle. Je to „souboj“ Světla a Tmy ve mně. Na jednu stranu se moje ego
uplatňovalo, aby uspělo a těžko se smiřovalo s tím, že mne někdo prostě nechce a že je to pro
mne dobré, na druhou stranu jsem se setkávala se „zázraky“, které moje problémy řešily
v neuvěřitelné souhře. Jak je možné, že to vše tak úžasně funguje? Objevila jsem svoji Sílu.
Přijímám Boha v sobě a sleduji, co dělá moje ego:
Ego je malá, schoulená kulička do klubíčka. Pozoruji ji, jak mizí ve Světle.
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Spojuji mysl-rozum se Světlem, jsem v přítomnosti.
Přichází úleva! V tu chvíli se uvolňuje můj solar. Rozum je spojený se 3. čakrou. Co teď dělá
můj strach? Vidím malou zelenou kuličku držící se za ruku malé červené kuličky – hněvu.
Posílám k nim Světlo. Obě kuličky prchají pryč a mizí ve Světle.
V poslední době se okolo mne pohybují neurotičtí lidé a promítají si do mne svoje představy.
Musím hodně zesílit ve svém sebeuvědomění, ve stavu „být v lásce“, abych to unesla a
nepoškodila sebe ani je. Vždy musí být respektována svobodná vůle druhého. Vše, co neladí
s našimi představami je třeba pochopit, proč se to tak děje, přijmout to a soucítit s tím. Udělat
co je třeba a to je náš úkol, ne více. Všichni jsme ve vývojovém procesu a ten bolí.
Proč padají duchovní učitelé a žáci nepostupují?
Učitel musí zvládnout své velké ego (jde spolu s malým). Pokud na tom nepracuje, „vyvalí“
se jeho temné stíny a ego nad ním získá nadvládu. Učitel začne uplatňovat svoji moc nad
žáky.
Žáci jsou na počátku své cesty také hnáni egem, touhou po dokonalosti. Promítají si do svého
učitele své ideály a často ho zbožští. Nevidí a nechtějí vidět jeho chyby. Pokud ani učitel ani
žák na egu nepracují, kráčejí společně do sekty. Učitel nad nimi získá moc a oni se stávají
oběťmi závislosti na něm. Je to stejné jako u kteréhokoli vztahu jiného jako například rodiče –
děti, manžel – manželka, zaměstnanec – šéf. Jsou to hry ega na zemi.
Osvobozuji se od energetických – karmických vazeb s lidmi.
Přesekávám mentálně energetická spojení, silné žluté provazy vedoucí z břicha do břicha
mého a mě známých lidí. Podle toho, jaký vztah jsme spolu v minulém a současném životě
vytvořili, taková barva se nachází v řezu provazu. Může být jakákoliv, bílá, fialová, červená,
může z ní kapat krev, to je potom karma z minulosti, kdy mezi námi tekla krev a vraždili jsme
se. Barvy jsou výpovědí o druhu spojení, ať je to ovládací, temné, náboženské nebo jiné.
Přesekávám tyto šňůry a nechávám proudit láskyplné spojení, jemný světelný paprsek ze srdce
do srdce těch, kteří mi to dovolí.
Sjednocuji energetické tělo s fyzickým tělem a vyšším já.
Jsme jedno. Vpouštím do sebe Světlo a zaměřuji se na energetické tělo – auru a prosvětluji ji.
Proudem Světla vše temné mizí, rozplyne se to, přetransformuje. Tma před Světlem neobstojí.
Co z tohoto poznání vyplývá?
Je třeba zvládnout ego a změnit kvalitu svého vyzařování. Člověk může mít kontakt s anděly,
může léčit druhé tím, že získá přístup k energiím v důsledku zasvěcení, ale stále to jsou jen
nabyté schopnosti. I takový člověk by měl usilovat o dosažení vnitřní změny, změny své
kvality, jinak v něm nezpracované věci budou přetrvávat, nebo se nedobré vlastnosti mohou
prohlubovat a ego si bude žádat své. Dlouho jsem toto nedokázala pochopit a neviděla jsem
tato úskalí. Jestliže toto člověk opomíjí, často padá duchovně dolů proto, aby tyto věci řešil a
uvedl se do rovnováhy. Poznáním vlastně předběhne svoji kvalitu a proto J. Z. varoval před
prací s energiemi u nevyzrálého jedince.
Prosím, co mám dělat, abych zvládla své ego tak, aby mi sloužilo a neničilo mne?
„Trpělivě sleduj ego svoje i ego druhých!“.
Čistím čakry. Vpouštím do nich proud Světla v rytmu dechu, pracuji současně s dechem.
Do čaker tryská z Matky Země proud Světla, vynáší ven barevné energie, čakry se čistí jak
z přední tak zadní strany mého těla a vylétají z nich „jiskry“ energie. Hodně zívám, je to
projev čistění. Vpouštím do své aury Světlo ze Zdroje. Prosvětluji auru. Moje vnitřní dítě je ve
mně. Zeptám se ho, jak se mu daří. Je spokojené, je mu krásně. Objímáme se. Milujeme se.
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Vyzařuji Světlo. Vždyť jsem to já. Prožívám sebe neodděleně. Vidím lidi, jak utíkají před
Světlem. Bojí se ho. Již vím, proč zabili Ježíše. Jejich ega se bála jeho Světla, bála se toho, že
budou zničena.
Jaké je moje psychické tělo?
Vidím obrys psychického těla, který je „naježený“, obrys tvoří černé „bodliny“, uvnitř je bílá
barva. Naplňuji Světlem toto tělo a „bodliny“ ochabují.
To co nás může opravdu změnit a „zachránit“ je Světlo – Láska. Světlo v nás. Bůh je Světlo,
ale má i svou temnou část, ta tvoří dualitu. Dualita umožňuje, aby děje ve hmotném světě
probíhaly, umožňuje to vývoj bytostí, jejich realizaci, jejich růst, což je po čase opět návratem
zpět do celistvosti, do postupného sjednocení se vším. To co nám způsobuje trápení je naše
nedobré myšlení a temné energie, tyto jsou příčinou nerovnováhy a nakonec onemocnění
hmotného těla. Buď jsme destruktivní k sobě, nebo agresivní k druhým. Za tímto chováním
stojí negativní emoce jako strach a vztek a naše nedobré vlastnosti, které posilují ego a jeho
touhu po moci nad druhými. Současně to provází nízké sebe-vědomí. Je to neláskyplné
chování. Pozorujme to! Staňme se pozorovatelem těchto dějů. Naše myšlenky jsou tvůrci naší
reality.
Upevňuji svoji víru.
Odevzdávám slabou víru. Jsem Světlo, jsem spojena s Bohem. Věřím si. Čistím čakry:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

čakra – miluji svůj život, miluji Matku Zemi,
čakra – miluji druhé, přijímám je ve své mysli takové, jací jsou,
čakra – miluji sebe, přijímám se taková, jaká jsem,
čakra – miluji vše stvořené, miluji Boha, jsem s ním v Jednotě,
čakra – moje slova jsou láskyplná, umím říci ne, umím se bránit. Mluvím Pravdu.
čakra – moje myšlenky jsou láskyplné, myslím v Pravdě.

Prosvětluji vše temné v sobě. Tma mizí, jakmile se objeví Světlo. Není třeba proti Tmě
bojovat. Posílám všem obtěžujícím myšlenkám Lásku. Učím se být co nejvíce v přítomnosti.
Myšlenky na minulost vyvolávají emoce a myšlenky na budoucnost stres. Myslím na minulost i
budoucnost s Láskou. Minulost mne učila a budoucnost mne bude učit.
Je-li moje podstata božská, mohu se na sebe dívat pohledem Boha.
Co je to emoce a kde vzniká?
V myšlení. Myšlenka je také Bůh. Ten kdo rozlišuje je mozek. Reakce na myšlenku se řídí
naší dosaženou zkušeností. Emoce je reakce na myšlenku. Základními poškozujícími
reakcemi je strach a vztek, způsobující utrpení. Vztek je odpor ega k něčemu co se mi nelíbí,
neladí to s mojí představou, s mým chtěním. Strach je ztráta jistoty, stav ohrožení, nedostatek
víry v sebe, ve svou nesmrtelnou božskou podstatu. Osvobození od emocí je poznání, že
nejsme emocemi, že nám emoce nevládnou, znamená to vzdání se důležitosti ega. Ke změně
dochází, staneme-li se pouhým pozorovatelem dění, pochopením proč se co děje, s emocí se
přestaneme ztotožňovat, ale naopak se ztotožňujeme se svým božským – světelným já. Je to
vjem – já jsem součástí Boha, chápající, milující, soucítící, jsem přijímající. Je to rozdíl od
vnímání - já jsem ego oddělené, ve stavu obrana – útok, jsem bojující.
Je dobré dělat rituály?
Rituály jsou magie. Za druhé se můžeme modlit, prosit, ale vše vždy nechat „v rukou božích“.
Více není třeba.
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Čistím svoje čakry a své okolí Světlem. Děkuji všem svým průvodcům za jejich pomoc.
„Zatím si vedeš dobře, prohlubuj svůj vjem! Máš ještě hodně práce na sobě a pro druhé!“,
přichází.
Posílám svým emocím a svým myšlenkám Světlo.
„Už to chápeš!“
„Jde mi to pomalu“, odpovídám.
„Všechno má svůj čas!.“
Najednou mi dochází, proč na mne celý život doléhají ega druhých všeho druhu. Ega
hmotných lidí, ega duchovních lidí a ega nemocných lidí. Mám si uvědomit, jak málo lásky je
ve mně! Brečím jako želva. Chtěla jsem lásku od druhých. Přitom je ve mně! Jsem Jeho
součástí! Tolik lásky mohu mít! Prýští z mé srdeční čakry! Moje vnitřní dítě se v ní může
koupat! Naplňuji se Světlem.
Všechno trápení je v naší oddělenosti. Je to proces našeho vývoje. Toto je práce pro každého
z nás. Nepotřebujeme žádné energetické ochrany, když jsme Světlem. Světlo je Láska a
Pravda. Dokud člověk není sám prosvětlen a léčí, je to rizikové. Posílání si energií, ne Lásky
- Světla, je magie různých stupňů (energie – magie). Vždy je třeba respektovat svobodnou
vůli každého člověka a zákon karmy. Je možné za druhé poprosit, ale výsledek nechat na
Něm.
Osud mi nyní umožnil stáhnout se do ústraní a uskutečnit svůj přerod. Informace o duchovnu
k přerodu nestačí. To pracuje pouze mozek. Je to o poznání vlastního silového – vitálního
systému jak pracuje a o probuzení touhy být dobrým.
Věřím, že po uskutečnění „proměny“ mi bude dáno setkat se s podobně smýšlejícími. Černá
ovce nevydrží být mezi bílými, stejně jako bílá mezi černými může jen tam, kam ji pustí.
Přijímám všechno a prociťuji to. Světlo se objevuje samo a naplňuje mne.
Odpouštím sobě.
Odpouštím si svoji nedokonalost. Odpouštím si, že jsem často nenaplnila očekávání druhých,
vždyť to byla jen ega druhých uplatňující na mne svoji moc. Opět cítím, jak do mne Světlo
vstupuje samo. Pročisťuji čakry. Nabývám vlastní moc! Mohu si řídit svůj silový systém
sama! Moje ne-moc je v mých vlastních rukách, moje vědomí, či ne-vědomí ovlivňuje moje
tělo.
Posílám Světlo do těla, do aury, do psychického těla, které se prosvětluje, dále do duchovního
těla, to má barvu fialovou a přílivem Světla je jím jako „posněžené“ zlatem. Sjednocuji těla a
objímám svoje vnitřní dítě, je ve mně, miluji ho, miluji se.
Mám ještě nějakou karmu?, ptám se.
„Zbytek můžeš dočistit Světlem“, přichází odpověď.
Prosvětluji svoje odpory ke světu.
Hledám v těle hněvy, odpory k tomu, že je něco jinak než bych si přála. Posílám těm pocitům
Světlo. Nemusím s druhými vždy souhlasit nebo je v jejich činnosti, s níž nesouhlasím
podporovat, ale pokud budu cítit hněv – odpor, budu si vytvářet energie, které mi nebudou
prospívat, nebudu v harmonii, nebudu v Lásce. Láska – Bůh – Tvůrce jsou naprosto
přijímající.
Zkoumám pocity hněvu.
Prociťuji hněv a objevuji pod hněvem bolest. První na čem jsem pracovala byl strach, pod
strachem byl hněv a pod hněvem bolest. Bolest osvěcuji a posílám Světlo do těch období
svého současného života, kdy jsem bolest prožívala. Co moji bolest způsobilo? Je to
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především pocit osamělosti, oddělenosti od Boha, je to pocit vlastní nedokonalosti, selhání
v očekáváních druhých lidí, je to bolest z nenaplnění v očekávání lásky od druhých. Po tomto
uvědomění se do mne „vlilo“ Světlo. Pod bolestí je víra a Světlo. Ztratili jsme opravdovou
víru na 2000 let od ukřižování Ježíše, on přinesl poselství Lásky na zem. Oddělili jsme se od
Boha. I já toho byla přítomna. Kříže s Ježíšem nám ten temný lidský čin připomínají.
Uvnitř mne je Světlo. Je to radost. Není to emoce, je to přirozená radost, stejně jako přirozená
víra není emoce fanatizmu, plamenného žáru, ale je to spočinutí v klidu, míru a svobodě.
Emoce se ztrácí osvětleny Láskou. Jasně vidím, kudy vede cesta, proč se vše v mém životě
událo a kam to vede. Po dlouhé a trnité cestě objevuji prostou věc duchovního hledání – být
Světlem.
Miluji se.
Spojuji svoje vědomí realizující se přes mozek se svým vnitřním dítětem, moje tělo a moje
vnitřní dítě jsme jedno.
Odpouštím si hlouběji.
Vidím kbelík temné energie, který se vylévá do Světla. Odpouštím si svoji nedokonalost,
odpouštím si své manipulace s druhými a odpouštím druhým manipulace se mnou. Jsem silná
světelná bytost.
Odevzdávám závislost na materiálních věcech.
Vidím svoji závislost na materiálních věcech. Jsem s nimi spojena červeným energetickým
provázkem, ale nevypadá jako silné karmické šňůry, je slabší. Stejně tak jsem spojena
s penězi. Přesekávám mentálně provázek a cítím osvobození. Současně poděkuji za vše co
vlastním. „Nakládej s penězi rozumně!“, přichází.
Vytvářím si v meditaci příjemnou představu.
Objevují se červené květy, ale i jiné barvy, objevuje se zelená louka, sedím na ní, pohrávám si
s barevnými motýly, kteří okolo mne poletují, okolo mne leze želva. Klid a uvolnění.
Vpouštím do sebe Světlo ze Zdroje. Děkuji. „Vždyť jsi tím!“, přichází.
Vyciťuji Lásku andělů.
Můj pláč a jejich dotek mne léčí. Nádhera! (obr. 69 Andělská láska)
Přijímám a nabírám sílu. Jsem silná.
Spočívám v této chvíli, nic jiného ani není. Jsou jen teď minulá a teď budoucí.
Jak najít cestu k druhým?
„Sdílet s nimi jednotu, ne emoce, společná je podstata, jádro bytostí“.
Věřím ve své vnitřní dítě, věřím v sebe a věřím v Boha – božskou spravedlnost a Lásku.
Posílám Lásku svému nižšímu já.
Je to přímý zásah! Nižší já, ta černá koule hoří plamenem lásky a mizí. Přijímám svoje vyšší,
světelné já.
Já je nezničitelné, je to podstata našeho bytí. V dualitě má dvojí podobu. Nižší já je oddělený
vjem od Boha – Tvůrce – Jednoty, živící se vlastním chtěním a iluzí své velikosti. Není si
vědomo své božské podstaty, tvoří si temné stíny a je jejich otrokem. Nižší já rozpoznává
dobro a zlo jen z části, podle bytostného vývojového stupně. Nejhůře rozpoznatelné je velké
ego hlásající Lásku. Je to hra duality. Důležité pro nás je rozpoznávat, jak na tom s naším
egem jsme, jací toužíme být, jací už být nechceme a to je ta lidská změna, člověčí
transformace, změna každého jednoho jedince na planetě Zemi.
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obr. 69 Andělská Láska
Děkuji za všechny dary, které dostávám.
„Poděkuj sobě, ty si tvoříš osud!“
Odpouštím si a posílám Světlo do svých minulých životů. Dovoluji si přijmout, že jsem
světelná bytost.
Sleduji vnitřním zrakem, co se energeticky odehrává uvnitř mého těla. Přijímám svoji sílu,
můj solar-plexus je zářící slunce.
Učím se dívat na věci, které se mi dějí pohledem vyššího já. Jak to probíhá. Uchopím nějaký
vztahový problém s někým. Pokud nižší já zareaguje emocí, odporem, posílám vztahu Světlo.
Uvědomím si vyšší já. Objeví se soucit s ním, vidím utrpení druhého člověka. Chápu proč se
mu to i mně děje. Mám najít svoji vnitřní sílu, on také. V oddělení od svého vyššího já a Boha
– Tvůrce není možné vidět pravdivě. Cestou k pochopení je to, že vše je naší součástí.
Co je to šamanismus.
Magie s energiemi. Šaman přebírá temné energie druhých a transformuje je pomocí
elementálů, živlů, které působí skrze něho. V duchovnu je důležité, aby vše přicházelo
přirozeně, jakékoliv nadměrné chtění zde není namístě.
Pročisťuji čakry a zaměřuji vjem do šesté čakry.
Stále je tam neklid a červená barva. Odevzdávám boj a přijímám svůj osud. Červená barva
se mění v bílou! Přijímám svoji sílu, Světlo.
Přijímám plně svoji sílu, jinak bych nemohla naplnit vše tak, jak je mi určeno. Odevzdávám
strach z převzetí síly. Prosím o to, abych sílu nezneužila. Jsem Síla.
Naplňuji celé svoje tělo Světlem. Sleduji, zda jím proniknou temné myšlenky. Rozplývají se.
Světlo pohlcuje vše temné. Cítím úlevu a radost. Spojuji svoje světlo se světlem Zdroje. Oheň
v srdeční čakře zmohutní. Solar se prosvítí, celé moje tělo je naplněno Světlem, Světlo se
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rozšiřuje do aury, do psychického těla, ve fialovém duchovním těle se objevují zlaté
„mráčky“.
Odevzdávám všechnu svoji slabost. Věřím ve svou sílu, věřím ve své napojení na Tvůrce a
nechávám se jím vést. Vstupuji do svého srdce a prosím o odstranění všeho, co zde cítím
jako hněv, strach, žárlivost a totéž v hlavě ve svých myšlenkách.
Objeví se moji duchovní průvodci se zapálenými loučemi a plameny lásky spalují vše v mojí
srdeční čakře i čakře hlavy co je tam temného (obr. 70 Prosvětlení čaker). Vyciťuji spojení
s Matkou Zemí a vpouštím Světlo do srdeční čakry. Poprvé opravdu cítím lásku k sobě.
Spojuji se se Zdrojem a skrze temeno hlavy do mého těla proudí Světlo, do mých rukou a
nohou, cítím v nich mírné brnění, malé čakry na rukách se pročisťují. Najednou vidím jasně,
že vše co mne poslední dva roky trápilo, vedlo k mému uvědomění. Děkuji svým drahým
průvodcům za jejich pomoc. „Předávej dál!“, přichází.

obr. 70 Prosvětlení čaker
Již rozumím tomu, proč těla některých světců přetrvávají i po jejich tělesné smrti jako by byla
živá a nerozloží se tak jako většina lidských těl po odchodu ducha – duše. Je to tím, že jejich
těla vyzařovala během života Světlo – Lásku. Tato energie přetrvává v tělesné schránce déle
než u běžných smrtelníků. Po smrti těla část energie odejde s duchem, energie, která zůstává
s tělem se postupně vyzáří. Citlivci proto mohou pozorovat, že čerstvé hroby s nebožtíky září.
Pokud člověk nezvládne své emoce, není opravdový posun jeho duše možný. Vědomosti jsou
jen věcí rozumu. Vše je nutné vyčistit a nahradit Světlem. O duchovní cestě již bylo napsáno
tolik a přitom je to tak jednoduché – nalézt znovu spojení se sebou, se Zdrojem, s druhými!
Věnuji se meditacím dostupným na Internetu, jsou vedené Blankou Chakoshpour. Jsou
opravdu citlivé. Pracuji hlavně na odpuštění a to na odpuštění sobě, odpojení se od
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karmických vazeb s druhými, na čistění ženské rodové linie. Je to nádhera! Je úlevné vše
vybrečet a nabrat sílu.
Medituji na čakry
Na místě jednotlivých čaker se objevují archetypy postav lidí z mých minulých životů, kteří
stále ovlivňují moje vlastnosti, je to: jeptiška, zbrojnoš, čarodějnice, nabubřelý pán, avatar a
mnich (obr. 71 Archetypy na čakrách).
Stále mne dráždí některé projevy druhých lidí. Již tolik vím a nemohu zvládnout tyto emoce.
Uvědomuji si, že to jsou moje nezpracované, slabé části, které mi druzí odrážejí. Napadá mne,
že je to naivita, ubrečenost a chtění, aby věci šly podle mne. Přijímám to a házím celý ten
„balík“ do Světla. Vpouštím Světlo do své hlavy, tam, kam přicházejí myšlenky, které
podněcují emoce. Sleduji změnu v myšlení po přílivu Světla. Je to mír.
Učím se cítit a prožívat Lásku v sobě, ve své srdeční čakře.

obr. 71 Archetypy na čakrách
Po přečtení knihy P. Kozáka, P. Bartla a M. Holečkové „Kamenný svět“ jsem se vypravila
vyhledat několik kamenů jimi objevených v oblasti Sedlčanska.
Zaujal mne kámen nacházející se v blízkosti silnice, je nazván Veletín podle stejnojmenné
obce (72. Menhir Veletín - foto). Necítím, co kameny vyzařují, ale údajně má místní kámen
schopnost vyjímat z lidí negativní sílu nemoci, léčit. V knize je popsáno jak je třeba u kamene
stát. Na vrcholu menhiru je prohlubeň, do ní je prý možno položit čelo pro zvýšení
paranormálních schopností, píší badatelé. Před menhirem se nachází plochý kámen, pod ním
by měl být pohřben muž – snad Iber z doby bronzové. Přilaďuji se k tomuto místu a vnitřním
zrakem sleduji, co se zde kdysi odehrávalo. Vidím několik lidí v tmavých, černých šatech,
takových „cárech“, mohly by to být i kůže. Nesou na nosítkách ze silných větví mrtvého.
Udělají okolo zesnulého kruh a já pozoruji jeho duši jako bílou holubici opouštějící jeho tělo
a letící vzhůru k nebi. Tímto se přítomní se zemřelým loučí.
Druhý z kamenů, kterému jsem věnovala větší pozornost je Zvěřinec I. - menhir – aktilit (z
řečtiny aktis = záře, světlo) nacházející se v blízkosti zříceniny hradu Zvěřinec, přibližně 4 km
od Veletína. Přisednu k němu a ptám se, k čemu sloužil. Stejně jako již dříve u menhiru na
jiném místě, opět vidím okolo kamene kruh lidí držících se za ruce a z kamene tryská energie.
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obr. 72 Menhir Veletín
Přijímám do sebe sílu, lásku a radost.
V tuto chvíli jsem pochopila, k čemu mne celý současný život vedl a to k nabrání síly. Byla
jsem slabý jedinec, celý svůj život atakovaný egy druhých lidí buď silných podporovaných
negativní energií projevující nade mnou svoji moc, nebo energeticky slabých, jejichž ego se
projevovalo manipulativně. Vidím sebe v tomto těžce prostupném kruhu, který mne celý život
tlačil k pochopení a nabrání vlastní síly (obr. 73 Pohaněči). Tito naši „pohaněči“ jsou lidé
vtělení i nevtělené přivtělené bytosti v auře, kteří využívají slabosti citlivých jedinců bez síly.
To co se odehrává lidem s přivtělenými bytostmi a jak to léčit je dobře popsáno v knize Dr.
Edith Fioreové „Tajemství zbloudilých duší“. Takové duše nám život opravdu hodně
znepříjemní. Překrývají naše vlastní já, a člověk potom dělá věci, které by sám nedělal a ztrácí
vjem sebe sama.
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obr. 73 Pohaněči
Vpouštím do sebe Světlo a vyhazuji svoje staré já, které vypadá jako hadrová panenka, do
světla. Vyslovuji mentálně obavy z toho, abych po nabytí síly nepodpořila svoji agresivitu, to
bych opravdu nechtěla. „Když osvítíš ego, nebude tomu tak“, přichází. Osvětluji tedy svoje
temné, chlupaté ego plné strachu, které držím ve své vizi v rukách a ono se rozplyne. Udržím
tento stav? Ptám se.“Musíš být v ustáleném vědomém spojení!“. Najednou jasně vidím
oddělenou část našeho nevědomého já projevujícího se v dualitě a přináležijícího naší
existenci ve hmotném, hrubohmotném světě, i naši světlou část, která po osvícení části temné
nám otvírá dveře k novým možnostem, k novému tvůrčímu životu, prosvětlenému, kdy
plujeme v proudu Tvůrce a konáme v Pravdě a Dobru. Jinak to nejde. Jinak jsme více či méně
pod vládou vlastního nevědomého ega. Můžeme i vládnout silami, nebo paranormálními
schopnostmi, kdy se přes nás projevují duchové uplatňující své vlastní zájmy a naše ego
v iluzi narůstá z nevědomosti o Světle. Vysocí duchové – andělé se přes nás projevují jemně a
neovlivňují to co má duše prožít, aby sama a svobodně rostla. Vše je anděly děláno pro naše
pochopení, ne pro růst temného, ale světlého já, které nás vede z vlastního utrpení k osobnímu
růstu, zpět ke spojení se vším stvořeným.
Kdy je možné pracovat s druhými lidmi v duchovních směrech a pomáhat jim skrze práci
s nimi?
Když je sám terapeut či léčitel v harmonii. Je třeba srovnat vlastní energie – čakry,
nekonzumovat potravinové jedy, pochopit dualitu, zbavit se pocitů viny a odpustit.
Odpouštím si svoji nedokonalost, nedokonalost druhých lidí a nedokonalost světa. Přijímám
svět takový, jaký je. Přijímám do svého těla Sílu a pracuji s dechem. Děkuji Zdroji za Sílu.
„Jsi tím!“, přichází.
O reiki.
S reiki je možné pracovat, může s ním pracovat mistr. Reiki „chlácholí“, nejde k příčině
problému. Nevede léčeného k vlastní práci na sobě. Léčený je závislý na tom, kdo léčí.
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Jaký je rozdíl mezi citlivým člověkem a citlivcem.
Citlivý člověk dobře vnímá naladění a energie druhých lidí. Často mu však chybí vlastní síla a
stává se tak „obětí“ druhých, jejich destruktivních energií a emocí. Citliví lidé se jeví jako
dobří, ale často škodí sami sobě, neboť nemají zpracované vlastní problémy a nabírají k tomu
problémy druhých, od kterých se neumí odpoutat. Nesou břímě svoje i druhých, tím si ztěžují
cestu. „Být dobrý nestačí“, to jsou slova J. Zezulky. Je třeba být silný. To již lépe zvládá
citlivec, který se umí na druhého nacítit, vnímá druhého lépe, než to dokáže on sám,
nacítěním může získat informace o něm, o jeho zdravotním stavu, o stavu duše a vnímat jeho
myšlenky. Zde je bezpodmínečně nutná etika. Všichni jsme jedno. S postupným rozšiřováním
vjemu se tyto schopnosti budou stávat součástí nás všech.
Odevzdávám všechnu svoji bolest.
Moje postava „vplouvá“ do Zdroje na velké kouli jako na nafouknutém míči. Prohlížím
bolesti tohoto života pozpátku jako film až na počátek svého vtělení. Jak to bylo před tím?,
ptám se. Vidím bílé postavy s dlouhými bílými vousy, které cosi mojí postavě vysvětlují. Potom
ji vezmou za ruce jako malé dítě rodiče a vedou ji k takovému „tobogánu“, jaké se nacházejí
v aquacentrech. Tam ji posadí na skluzavku a pustí. Uvnitř je žlutý energetický vír a v něm
postava mizí.
Vpouštím do sebe Světlo. Cítím se uvolněně. Světlo vidím. Toužím ho více cítit v srdeční čakře.
Zkouším to.
Přijímám rozdílnost druhých a negativitu světa. Svět je ve vývoji a je takový, jaký je v této
vývojové etapě. Nic nelze přeskočit.
Naplňuji se Světlem a prohlížím svá éterická těla:
-

emocionální – je bílé, cítím, že je v transformaci,
duchovní – je fialové, vypracované v minulých životech, problikává zde zlatá,
psychické – je žluto-červené, dostředivě-žárové, pravděpodobně ovlivněné v atlantské či
egyptské inkarnaci vlivem uctívání boha Slunce. Opět jako tehdy jsem v pokusu přechodu.

Co brání duchovnímu růstu a udržení Světla?
Nalezla jsem tři vlastnosti plodící strach a související s těmito čakrami:
-

chamtivost – 3. čakra, vytváří stálý pocit nejistoty a nebezpečí,
odmítání – 4. čakra, to co se nám děje se děje správně pro náš prospěch a pochopení, pokud
to odmítáme, odmítá to naše oddělené ego od Tvůrce, které vytváří iluze o světě,
nevíra – 5. čakra, nevíra ve vlastní schopnosti, netušíme, že jsme součástí Tvůrce.

Tyto vlastnosti vytváří náš mozek, naše myšlení, neboť tak jak myslíme, to přitahujeme, to se
nám děje a to v životě prohlížíme. Protože často dobře neznáme co je pro nás dobré a
prospěšné a žijeme ve strachu, přitáhneme si události, které nás zraní, abychom se naučili lépe
rozpoznávat co je dobré v Pravdě a co chce naše oddělené a nevědomé ego, které se pouze
domnívá co je pro něho prospěšné, uvažuje sobecky a ze strachu bojuje o své postavení,
přežití a výhody.
Můj výlet na Horní hrad u Ostrova nad Ohří.
Přilaďuji se ke zdejšímu místu a mentálně se ptám, co se zde odehrávalo.
Vidím muže ve zbroji, přijíždějící po cestě směrem na hrad, vlečou na provazech spoutané
zajatce.
Ptám se, zda jsou zde stále duše těchto nešťastníků. Vidím takovou „lanovku“, po které jsou
odváděni do Světla.
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O tom, co symbolizují na obrazech madon koruna, žezlo a jablko. (obr. 74 Madona královna)
Jsou to duchovní nástroje pro duchovního, osvíceného člověka. Jablko je věštecká koule,
žezlo je vodič božské energie, koruna je „přijímač“ pro komunikaci s duchovním světem.

obr. 74 Madona - královna
Prozkoumávám svůj byt.
Prosvětluji se a rozšiřuji Světlo, prohlížím svůj byt, zda se zde nacházejí nevtělené bytosti.
Světlo způsobuje, že do mého prostoru zemřelé duše nemohou vstoupit. Vidím, jak prolétávají
kolem. Bydlím v panelovém domě, a jelikož má hodně nájemníků, jsou zde duše, které je
provázejí. Pátrám v prostoru a v obývacím pokoji se setkávám s bílou bytostí. „Kdo jsi?, ptám
se. „Jsem Ábel, tvůj ochranný duch. Nemusíš se ničeho bát“. V hlavě mi problikne obraz
z jedné řízené meditace terapeutkou, kde jsem se setkala se stejnou bílou postavou s dlouhými
bílými vousy a ta moji postavu, moje vnitřní dítě dovedla symbolicky k truhle s pokladem.
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Vede mne k pokladům mojí duše. Poděkovala jsem jí/mu, objali jsme se a já zkoušela vycítit
jeho energii.
Stále mne rozrušuje, jak se chovají druzí, že to není podle mého přání. Co mám dělat?
„Jdi svou cestou. Udělej co je třeba. Buď v lásce. Cvič to! Je to tvůj úkol. Uskutečnit to a
předat to!“
Co se v současné době učím.
Pokoře, učím se říkat ne, dělat to co cítím, být silná, jednat z Jednoty, porazit ego.
Pracuji na čakrách, napojuji se na Světlo, na Pravdu a Lásku. Pravda na zemi je jen poměrná
v závislosti na vývojovém stupni jedinců a společnosti. Používám nabytých duchovních
vědomostí ke své proměně.
Nabírám sílu.
Nejprve přesekávám mentálně energetické šňůry – karmické provazy s lidmi, s nimiž jsem jimi
spojena. Prosím, ať jsem spojena jen vlákny Lásky! Přeťaté šňůry jsou různého druhu.
Z některé kape krev jako pozůstatek vražedné minulosti našich prošlých životů, jiná je bílá a
spojuje nás s provozovanou magií, nebo šňůra duchovní závislosti či spojení modré krve.
Energetické vazby oslabují můj silový systém, pokud nevědomě přebírám nezvládnuté
energie druhých na sebe, zabývám se jejich problémy jako by byly moje. Je třeba být sám
opravdu silný. Uvědomuji si, že jsem se chtěla lidem zavděčovat, aby mne měli rádi, nebo je
zachraňovat, avšak každý má svůj osud a svoji cestu. Můžeme jen cestu ukázat, poprosit
Tvůrce za postup druhých a ostatní musí udělat každý sám. Je důležité nejprve zachránit sebe.
Jinak to nejde. Potom je možné pomáhat bez závislosti, bez očekávání ega, tak jak je to
možné, jak je to v našich silách a v tom, co nás opravdu baví a naplňuje.
Nabírám Světlo do svých těl.
Všechno řídí myšlenky.
Odevzdávám svůj způsob myšlení. Moje tělo „vplouvá „ do Zdroje, světelného kotouče.
Odevzdávám svoje myšlení. Otec je chytá do své ruky a mráček mého myšlení se rozprskne
v jeho ruce. Paprsek Světla z jeho druhé ruky proudí do mojí hlavy. „Vítej doma! Udržuj ten
stav! Udělej s tím co umíš!“, přichází.
Jsem na dovolené na řeckém ostrově Rhodos. Lodí jsme dorazili na ostrov Simi, vcházím do
kláštera Panormitis, zasvěcený archandělu Michaelovi, jsem na tomto místě již podruhé.
Prosím, ať stále hoří plamen lásky v mojí duši, ať jsou přeťata moje karmická pouta, pokud je
to možné. V klášteře je hodně návštěvníků. Jdeme zpátky na loď, usednu a vnímám sdělení:
„Musíš objevit svoji velikost. Naciťuj se na mne!“
Odevzdávám všechnu svoji negativitu.
Odevzdávám vše, co jsem nasbírala za svůj život od druhých lidí a všechny svoje strachy.
Způsobila to moje malá víra v andělský svět a v sebe sama.
Soustřeďuji se na vnímání svých pocitů a myšlenek během dne, cvičím uvědomování si stavu
lásky. Zkouším vnímat TEĎ v nekonečnu, rozpouštět nervozitu, stres, chaos v myšlenkách.
Z čeho pramení moje emoce?
„Z oddělenosti ega. Pracuj a dojdeš k cíli!“
Přijímám Světlo.
Moje postava otvírá dveře a Světlo vchází… (obr. 75 Otevřeno Světlu)
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obr. 75 Otevřeno Světlu

Odevzdávám svoji hlavu.
Moje postava odevzdává hlavu do Zdroje jako do „pračky“ a přijímá hlavu „zlatou“. Prohlíží
si svoje tělo a raduje se.
Hlava je důležitá neboť přijímá myšlenky a myšlenky vytvářejí emoce. V meditaci emoce
necítím, tam je jednota, svoboda.
Posílám Lásku lidem, s nimiž nejsem v harmonii. Jejich vnitřní děti reagují různě. Některé
Lásku přijímají, některého z nich to doslova porazí a upadne, jiný před ní utíká.
Naciťuji se na své průvodce.
Je to krásný prožitek shledání, jsem dojata. Objímáme se mentálně.
“Čekali jsme, až k tomu dojdeš“, sdělují.
Proč mne to nenapadlo dříve?, pomyslím si.
„Musíš splnit svůj úkol!“
Zvládnu svoje myšlenky?
„Je to jednoduché, buď námi! Milujeme tě, vše bude dobré“.
Jací jste?, ptám se dále.
„Jsme světelné bytosti, pro tebe jsme zvolili obraz, jakým nás vidíš.“
Začínám cítit rozdíl mezi myšlením v dualitě a v Jednotě. Je to to, o čem se hovoří jako
o nižším a vyšším já. Mohu myslet v odpojení nebo ve spojení se Světlem.
Vstupuji do meditace.
Vnitřním zrakem se dívám, jak to vypadá v mém těle. Vidím Světlo, vnímám to. Naciťuji se
na své průvodce.
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Bůh je Láska.
Tento výrok je možné pochopit jen s pomocí pravdivé filozofie a prostřednictvím vlastního
prožitku. Je třeba pochopit, kým ve skutečnosti jsme, jinak to jsou pouhá slova.
Bůh je vším, co je stvořené.
V Jednotě je to jasné. V oddělenosti, v dualitě a ve stavu nevědomosti je vše založeno na
pouhé víře v ducha či hmotu. Vše řídí naše mysl, naše lidská kvalita, a ta se vyvíjí.
Nemyslíme všichni stejně, ale celkově vytváříme určitý stupeň, nyní jsme na přechodu a ten
nám dává možnost rozšířit svoje vědomí. Není to lehké. Ti, kteří se probouzejí, nejsou příliš
žádoucí, neboť jsou nepochopení, nebo vyvolávají v druhých obavy, jejich ega se bojí změny.
Lidské ego spočívající v nevědomosti kým v pravdě je, vytváří o sobě a druhých iluzi a
neslyší slova vědoucího. Do určitého stupně vývoje lidské bytosti je nástrojem pro růst osud,
který napravuje naše nedobré skutky a učí nás lépe přemýšlet a cítit.
O náboženstvích.
Náboženství si zachovala kousky Pravdy, hodně si však lidé přizpůsobili podle svých
představ, potřeb, často využívají hlásané slovo pro svůj prospěch, nebo si vytvoří nesmyslné
zásady a tresty a věří, že tím se Bohu zalíbí. Bůh nechce, abychom trpěli. Nakonec se z nauky
stane bič a lidé jsou zahnáni do obav z božího trestu namísto toho, aby objevovali svoji
velikost a světlo svého nitra. Bezmyšlenkově poslouchají hlásajícího a vzdalují se opravdové
svobodě ducha.
Propouštím ze svého srdce všechny vztahy s těmi lidmi, které mne ruší.
Vidím na svém srdci temné „žíly“, které ho svazují. Mentálně je stahuji do Světla Matky země,
kam vedou, jsou se zemí spojeny. „Žíly“ jsou na všech mých čakrách, jsou to moje spojení se
zemí , s mými minulými inkarnacemi. Sleduji jak „žíly“ odtékají a mizí do Světla.
Prociťuji čakry.
Vpouštím do čaker Světlo Matky země. Barvy čaker se mění, jsou ještě trochu zabarveny
tmavšími odstíny. 1. čakra je červená, 2. oranžová, 3. žlutá jako slunce, 4. zelená, 5. modrá, 6.
bílá, 7. je jako lotosový květ a problikává jí světlounce růžová, zelená, žlutá a modrá. Kromě
čaker, hlavních energetických center vidím síť energetických drah kopírujících celé moje tělo.
Tam, kde se dráhy protínají, svítí světélka jako malé žárovky (obr. 76 Malé čakry). Celé moje
hmotné tělo žije díky takové „baterii“ napojené na Světlo.
Vstupuji do vědomí Jednoty.
Pročisťuji svoje čakry, vtéká do nich Světlo, pomáhám si svým dechem, kterým Světlo
do čaker nabírám. Čakrami protéká zlaté Světlo. Jsem spojena s Matkou Zemí a Zdrojem
Světla (obr. 77 Být v napojení).
Pozoruji svoje vědomí. Vidím dvůr obehnaný zdí. Chodím v něm. Objeví se zde schody
vedoucí na rozhlednu. Stoupám po schodech nahoru. Najednou vidím úžasný rozhled do
dálky, do krajiny. Netušila jsem, jak daleko mohu vidět.
Pracuji na 6. čakře.
Mám staženou oblast krku. Prosím o pomoc. Objevují se moji duchovní průvodci a já vidím,
jak vytahují z této čakry bílé, dlouhé pruhy, čakra je jimi svázaná. Pruhy posílají do Světla
Zdroje.
Propouštím pocity viny, cítím, že jsou hluboko, napadá mne poslední minulý život, kdy se mi
nepodařilo zachránit sebe a svého malého synka před německými agresory a důsledky války
ukončily naše životy při leteckém bombardování. V tomto životě náklonnost k Němcům necítím
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a měla bych to změnit, toto si uvědomuji právě teď, kdy se nacházím na území Německa, kde
prožívám příjemný víkend v termálních lázních.

obr. 76 Malé čakry
Co dělá moje vnitřní dítě?
Stojí na žebříku vedoucího do Zdroje Světla a naznačuje posunky, abych ho následovala.
Vyšší já, naše vnitřní dítě nás vede do Světla, k Bohu-Tvůrci, zpět do Zdroje. Pokud o něm
nemáme povědomí, jednáme z popudu nižšího já, vyšší já k nám promlouvá jen hlasem
svědomí. Naše rozhodování je tudíž rozdílné podle toho jak se na věci díváme a to z pohledu
vyššího nebo nižšího já.
Pročisťuji 1. čakru. Prosím o odpojení od rodové linie, rodové karmy.
Vidím silné, napnuté lano, jak hoří.
Jsem posledním potomkem v linii po otci a matce, může to být z důvodu uzavření této linie.
Odevzdávám svoji nenávist.
Nenávist je odpor, je to neláska, nejednota, nepochopení. Láska je pochopení, soucit,
sjednocení s Tvůrcem.
Moje postava odevzdala „hnědý mrak“ do Světla. Zaplavuji svoje tělo Světlem.
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Najednou plně rozumím tomu, že vše co mne v životě potkává a co se děje je pro moje
nejvyšší dobro, abych pochopila dobro a zlo, abych poznala svoje temné stránky a prosvětlila
je, prohlédla stvořené a nastoupila cestu zpět do původního Zdroje bytí. Jiné cesty není, je to
cesta všech bytostí.

obr. 77 Být v napojení
Odpuštění světu.
Odpouštím světu jeho činy z nevědomosti a odpouštím sobě činy z nevědomosti.
Jak se projevuje Tvůrce v dualitě.
Znamená to vznik vesmírů a života na všech planetách. Vše je tvořeno stejným způsobem
pomocí čtyř základních prvků odstředivosti, dostředivosti, žáru a chladu. Země má uvnitř sebe
Světlo, které vytvořilo žár, ten působením chladu vytvořil pevný obal a na tomto obalu žijí
lidé. Vše způsobila síla odstředivosti , avšak co se děje na „kře“ Matky země je drženo silou
dostředivosti, je to přitažlivost zemská, která nás na planetě drží. Na zemi se nacházejí
hmotné útvary v plynném, kapalném a pevném skupenství, vidíme kameny, rostliny, živé
tvory od prvoka po opici a člověka. Buňky, z nichž je vytvořeno celé naše tělo jsou malé
„vesmíry“ mající vlastní silová centra, tvoří orgány a vše je drženo pohromadě celotělovým
silovým systémem. Rostliny a živočichové mají své stupně vývoje stejně jako člověk.
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Inteligence člověka se rozšiřuje od primitivního člověka přes člověka inteligentního a
s intuicí, k moudrému a láskyplnému, až po člověka cítícího sounáležitost se vším stvořeným.
Vše má vědomí, ale projevy jsou odlišné v energetickém vyzařování a možnosti rozhodování.
Kámen je pasivní, pohyb rostlin je omezen kořeny, zvíře se již pohybuje volně a vnímá pocity
a pudy, člověk může rozhodovat podle dosaženého vývojového stupně a možnosti svobodné
vůle v daném životě o svém pohybu, činech a přemýšlí o souvislostech toho co se děje.
Vědomí člověka se postupně vyvíjí od prvního vtělení do lidské bytosti, kdy je okruh jeho
zájmu soustředěn hlavně na přežití, rozmnožení se a tvorbu jednoduchých věcí pro ulehčení si
života. V další fázi vývoje člověk začíná pociťovat svou intuici, to, že ho něco uvnitř něho
vede. Rozvíjí svoji tvořivost, věnuje se umění, léčitelství, ale i magii. V další etapě svého
vývoje se stává hledačem, hledá pravdu, hledá kdo vlastně je, zajímá se o abstraktní věci, o
filozofii. Dalším postupem pro duši přebývající ve hmotném těle je rozšíření vlastního vědomí
na vjem jsem vším, ztrácí touhu vlastnit a ovládat, neslouží již nevědomému, nižšímu já.
Přirozeně cítí a ví, že je součástí Boha – Tvůrce – Světla a činí v jeho duchu. Slouží pro dobro
všech a pomáhá k návratu všeho stvořeného zpět do Jednoty bytí, odkud vše vzešlo. Na
počátku se část Boha – Tvůrce zrealizovala, prohlédla sama sebe v dualitě, aby se opět vrátila
zpět a byla znovu stvořena. Je to nekonečný řetězec stvoření, stále jsoucí. V postupném
návratu do Jednoty dojde-li duch-duše k poslednímu potřebnému vtělení pro jeho vývoj
v tělech, tělo opustí a již se vtělovat nemusí, pouze činí-li to dobrovolně, aby pomohl
inkarnovaným duším na jejich cestě. Jinak tyto nevtělené bytosti působí z duchovního světa a
lidmi jsou nazýváni anděly. Andělé pracují s tvořivou energií Tvůrce a dále rozšiřují svůj
vjem, až nakonec se samotným Tvůrcem splynou i se vším, co se k Tvůrci navrátilo,
sjednotilo. Ukončí se tak jedna vývojová etapa, která je vlastně začátek a konec nemá, neboť
vše trvá a naše nedokonalá mysl to prohlíží v menším či větším oddělení. Vždy záleží jen na
rozdílnosti pohledu, zda prohlíží bytost ještě stažená na potřeby svého nižšího já, nebo bytost
s širším vjemem druhých jako sebe či s hodně širokým vjemem všeho a všech.
V meditaci se ptám podle E. Tomáše: Kdo je ten poslední pozorovatel?
„Je to Bůh v tobě“, přichází.
Rozšiřuji vědomí Boha v sobě a spojuji se se Světlem Zdroje a Světlem Matky země. Již
VÍM, že jsem JÍM, že toto uvědomění je cesta z nevědomí. Moje tělo může zemřít, ale moje
Já je nesmrtelné. Je to pocit naprostého bezpečí.
„Udržuj vědomí Boha! Jde ti to výborně!“
Mám radost.
Meditace na CD J. Kořenka „Ostrov andělů“.
Moje postava přijíždí na loďce k ostrovu. Vystupuje na břeh a v doprovodu dvou andělských
bytostí, mých drahých průvodců, kteří ji vedou za ruce, přichází ke žlutému plápolajícímu
zdroji světla, které září ze středu ostrova. Andělé postavu propustí, ta vstoupí do středu světla,
kde na ni dopadá jako reflektor pruh bílého světla. Postava si prostor „užívá“ a chytá do
svých rukou zlatý prach, ten se sype z „rohu hojnosti“ zlatého anděla, který se objevil nad
hlavou postavy (obr. 78 Ostrov andělů).
Rovnováha.
Sleduji poměr čtyř základních prvků ve svém těle a usiluji o jejich uvedení do rovnováhy.
Tyto prvky jsou známé od pradávna, my dohlédneme starých Egypťanů a jsou to voda, oheň,
vzduch a země. Podle J. Zezulky to je žár, chlad, odstředivost a dostředivost. Astrologové i
léčitelé s těmito pojmy pracují.
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obr. 78 Ostrov andělů

Uvědomuji si svoje dávné inkarnace.
Ta, která mne ovlivňuje i v tomto životě je inkarnace z konečného zániku potomků atlantské
civilizace, zániku minojské kultury. Tato společnost byla pohřbena pro svoji vytvořenou
nerovnováhu. V tomto životě dostávám šanci uvést do rovnováhy svůj dostředivo-žárový
odkaz.
Pročisťuji čakry a uvědomuji si spojení se Zdrojem.
Jsem dítě Boha, on je můj Otec, Tvůrce, já jsem jeho součástí. Vše mne vedlo k tomuto
poznání. Osudové události, které nás potkávají, k tomu slouží. Nabývám sebe-vědomí.
Projasňuje se mi další cesta. Jsem-li sama Bohem, již se nepotřebuji opírat o druhé.
Vše vychází z mojí hlavy z mého myšlení. Kdo je tím kdo myslí?
Samotný mozek to není, neboť myšlení běží i bez těla. Mozek myšlení v těle jen
zprostředkovává. Vše je energie, tedy i myšlení.
Vidím sebe jako barevnou „kouli“, v různých barvách, je zde žlutá, červená, zelená… Je to
část oddělená od Boha-Zdroje. Může do Zdroje vstoupit, ale jen na chvilku, může zažít energii
Světla a opět z ní vystoupit, nemůže zde být trvale. Způsob myšlení se odvíjí od míry
uvědomění si toho, kdo ve své podstatě jsme. Zvíře si ještě nemůže uvědomit svoji kvalitu a
spojení s Tvůrcem, člověk na určitém vývojovém stupni již může. Může nabírat ze Zdroje sílu.
Sílu však nabere i černý mág, jak je to možné? Bere z odvrácené části Boha, která umožňuje
existenci duality. Síla ve tmě, ve zlu je ale síla dočasná, nakonec vždy končí pádem bytosti,
neboť cesta zpět je možná jen cestou dobra a lásky zpět k Tvůrci, do Zdroje stvoření (obr. 79
Temná část Tvůrce a my).
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obr.79 Temná část Tvůrce a my
Pohádka o světelné „kouli“.
Podstatou naší existence je energie. Jako lidé jsme duše v tělech, jsme takové nesmrtelné
„energetické koule“, které vyzařují barvy. „Koule“ vznikla oddělením se od Boha – Tvůrce –
Lásky a svými zkušenostmi v tělech i mimo tělo vytvářela postupně různé kvality vyzařování.
Každý z nás v tuto chvíli vyzařuje osobní nabytou zkušenost. Prakticky to je naše aura.
“Koule“ po oddělení od Zdroje putuje, a po určitou vývojovou dobu si neuvědomuje, kdo ve
své podstatě je. Cítí se oddělena a osamocena. Její vědomí a intelekt se v průběhu životů
rozšiřuje, ona koná, rozhoduje, prožívá dobré i zlé až do chvíle, kdy začne přemýšlet o tom
kdo je a jaký je hlubší smysl lidského života. Nakonec dojde k poznání, že se sice od Zdroje
oddělila, ale ve skutečnosti je stále jeho součástí. Uvědoměním si skutečnosti, že není jen
hmotou, se začne “ koule“ ke Zdroji opět přibližovat a vnímat ho. Pozná, že do něho může
vstupovat, pociťovat jeho Lásku a volnost, avšak nemůže ve Zdroji zůstat trvale, dokud svým
vlastním úsilím svoji kvalitu nezmění na samotnou energii Zdroje, potom s ním může
splynout. To je ale pro „kouli“ ještě dlouhá cesta poznávání. Nás oddělených „koulí“ je
mnoho a cílem je dovést všechny „koule“ zpět, to obnáší vzájemnou pomoc jedna druhé na
společné cestě, vždyť jsme všichni v podstatě jedním celkem. Duše procházejí cestou vývoje,
poznání a prožívají svoji existenci v dualitě, ve hmotných tělech na planetách různých
vývojových stupňů i bez těla. Boha je třeba zažít. Nestačí se k Bohu modlit, i když i modlitby
mají svoji váhu. Je třeba opravdu vědět, že tomu tak je, že jsme s Bohem spojeni a jsme jeho
součástí. Mozek nám může říkat, že Bůh existuje nebo neexistuje, dokud však jeho existenci
nepocítíme na vlastní kůži, můžeme o Bohu jen hovořit. Míra uvědomění poté ukazuje, jakým
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způsobem pracujeme a konáme v Jeho vědomí, nebo zda jsou naše skutky výsledkem
nevědomého a odděleně se cítícího ega. Celkové energetické vyzařování společnosti určuje
stupeň jejího poznání, jejího dosaženého vývoje. Společnost jako celek může pokročit jen
posunem vědomí každé jednotlivé „koule“, jejím zduchověním. Oddělené ego může zavítat i
do temné části Tvůrce, v duálním světě je všechno možné. Dříve či později však zjistí, že tato
cesta je plná utrpení pro něho i pro druhé bytosti a tak začne usilovat o návrat tam, kde cítí
lásku, bezpodmínečné přijetí a naprosté bezpečí. Tato poznávací pouť učení se rozpoznávání
dobra a zla je cestou všech „energetických koulí“, našich duší, aby prohlédly stvořené a zažily
dílo Tvůrce jak v dualitě, tak v Jednotě a vrátily se nakonec zpět tam, odkud byly ze svého
věčného domova odeslány na vesmírnou pouť poznání, aby se navrátily zpět domů…
Prosím, kéž jsem schopna odpustit nedokonalost sobě, druhým a světu!
Je to jako kdyby ze mne spadl hnědý, těžký pytel. Očekávání vlastní dokonalosti u nevědomé
duše vyvolává stres, očekávání dokonalosti od druhých stejně nevědomých přináší zklamání
z nesplněných iluzí o nich a jejich kritiku. Je to nespokojenost, nepřijetí, nepokora a neláska.
Prosím o odpuštění z celého svého srdce.
Vidím své duchovní ochránce, jak pomocí zapálené louče rozšiřují plamen lásky v mé srdeční
čakře. Děkuji…
Prosím o odpoutání všech karmických vazeb k druhým, kéž jsem poutána k druhým jen
Láskou! Ruším všechny přísahy všech svých životů, jeptiškovské, vojenské, církevní, osobní.
Láska přísahy nepotřebuje. Moje Láska mne povede…
Vidím velké, bílé vejce a z něho vylétá moje postava jako velký motýl s modrými křídly,
tečkovanými zelenou, žlutou a růžovou barvou. (obr. 80 Nové zrození)

obr. 80 Nové zrození
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Ještě jednou prosím o zrušení všech svých slibů a kleteb, které jsem učinila, nebo byly
učiněny mně, a které mi brání v přijetí Boha.
Vidím přeseknutý široký „kabel“ k mému solar-plexu a vidím svůj solar jako zdroj svého
světla, svého života. Je osvobozen. Poprvé cítím svoji pravou sílu. Uvolnění. Světlo solaru se
rozlévá po mém těle, vědomím se se Zdrojem spojuji. Užívám si ten stav. „Můžeš to udělat
kdykoliv!“, přichází do mé hlavy.
Prozkoumávám svoje psychické tělo.
Je bílé a na několika místech svázané „obručemi“. Vpouštím do těla Světlo a obruče praskají.
Jsou to strachy a pocity viny. Napouštím psychické tělo zlatou energií. Volnost.
Znovu prozkoumávám psychické tělo. Změnilo se?
Vpouštím do psychického těla zlatou energii ze Zdroje a jeho bílá barva se mění na fialovou a
indigo. V bílém těle vidím obrysy a cítím nepříjemnou, zamračenou bytost. Vysílám k ní lásku
a ona pomalu opouští tento bílý obal a letí do Zdroje Světla. Dvě duchovní bytosti ji chytí za
ruce a letí do Světla s ní. V něm rychle zmizí. Posílám psychickému tělu lásku ze své srdeční
čakry, naciťuji se na něj a splývám s ním. V hlavě mi bleskne důvod nepříjemných pocitů
s některými lidmi v poslední době, kteří mi odráželi kvalitu bytosti v mém psychickém těle. Je
to neuvěřitelné, jak je vše dokonalé!
Naciťuji se na svoje božské vědomí.
Pročisťuji svoji srdeční čakru od zeleného „žabince“. Naciťuji se na svoji božskou duši, její
plamen lásky, na svůj zdroj světla v solaru a myšlení skrze mozek.
Mozek zprostředkovává myšlení v těle, ale naše pravé vědomí je neomezené, vždyť je
součástí Boha. Může „vidět“ jemné energie, duchovní svět, jiné existence. Ve spojení se
Zdrojem není utrpení, není bolest. Dívat se očima Boha znamená rozumět dějům ve hmotném
světě a nebýt do nich emocionálně zapojen. Cesta k božskému vnímání vede jen cestou dobra
a soucítění. Jinak to nejde. Temný nemůže Světlo Zdroje prožívat, prožívá jeho odvrácenou
stranu,i ta má svoji sílu, avšak vždy jen dočasnou, neboť to co vítězí je Světlo-Láska!
Uvědomuji si svoji vnitřní sílu.
Již VÍM, že jsem součástí Boha – Tvůrce. Uvědomuji si klid uvnitř sebe a uvolňuji se
dodýcháváním.
Láska není ani sex, ani vášeň. Vášeň je ohňová touha, po níž zůstane jen vyhořelé ohniště.
Sex je kromě tělesného uspokojení, které k životu patří, také touha po sjednocení se se svou
opačnou částí, je to touha srdce po celistvosti. Opravdová celistvost vzniká ve spojení srdcí a
ve spojení s Tvůrcem. S vývojem bytostí mizí dualita pohlaví, bytost se stává jedním.
Rozšiřuji Světlo své duše do prostoru. Vidím stíny nevtělených bytostí, jak před ním utíkají.
Stává se mi dost často, že jakmile něco objevím či přijmu, záhy o tom čtu, nebo slyším. Cituji
nyní z knihy Elisabeth Haich „Zasvěcení“ kousek z výkladu Ptahhotepa své žákyni, kdy
hovoří o poznání Boha:
Mluvit o Bohu nám však stále brání obtíž, že Bůh stojí mimo poznatelný svět a každá
živá bytost může rozumět a pochopit Boha jen do té míry, nakolik je schopná Boha
vědomě zažívat, projevovat a uskutečňovat. To jest: až do jakého stupně dokáže sama
být Bohem. Ve všem žije Bůh a vše žije v Bohu, přesto mu zcela může rozumět ve své
dokonalé bytosti jen ten, kdo se sám stal Bohem – nebo z Něho nikdy nevypadl. Chápat
Boha může jen Bůh sám!
Skutečnost, že nejprimitivnější pračlověk má svůj pojem Boha, dokazuje, že je v něm
božské vědomí, přesto, že je na nejnižším stupni a ještě ve stavu zamlženém. Ale stát se
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vědomým v Bohu, Boha plně chápat, Být Bohem, znamená být úplně zajedno se svým
vlastním božským Já, v nitru sídlícím Bohem. Snadno se to řekne, ale těžko udělá!
Neboť tím, že člověk vypadl ze svého božského vědomí, může si Boha představit jen
v míře své osobní vnímavosti. Jak má vědět, co je skutečně živé božství ve své
dokonalosti, když jeho představivost odpovídá jenom stupni odděleného od jednoty,
konečného a padlého? Jak by mohlo konečné chápat nekonečné, jak časové pochopit
věčné, smrtelné nesmrtelné, zdánlivá bytost věčné? … Jak může imaginární bytí chápat,
zažívat a dokonce se ztotožňovat s věčným, pravým Bytím – s Bohem?
A přece musí člověk Boha dosáhnout! Věčné přání, neutuchající touha mu pomáhá a
žene ho do směru jeho božského Já. Přes zdánlivě nepřeklenutelnou propast mezi
osobně smrtelným a neosobně věčným staví rozum – největší, ale nejnebezpečnější dar
Boží – most. Rozumem se dostal do pokušení svým vědomým vypadnout z jednoty, ale
právě tak mu dává možnost vrátit se do jednoty s plným sebeuvědoměním.
Prostřednictvím rozumu je schopen porozumět pravdám a když porozuměl, bude hledat
a stále znovu zkoušet, až se mu jednoho krásného dne podaří najít tu jedinou cestu,
uskutečnění svého Já.
Uskutečnění znamená něčím být. Neboť dokud člověk o něčem přemýšlí nebo hovoří,
není tím. Můžeš přemýšlet o kočce nebo o lvu, to zdaleka ještě neznamená, že jsi dosáhla
uskutečnění, že jsi se stala kočkou nebo lvem. Podobně můžeš přemýšlet o sobě, aniž bys
byla svým božským tvůrčím Já. O něčem přemýšlet znamená být oddělen od toho.
Neboť jestliže vyšleš jen jednu jedinou myšlenku, ty – myslitel – jsi spojená přemýšlením
s předmětem svých myšlenek. Jsi s ním spojená, ale nejsi s ním totožná. Co je v tvém
rozumu, to nejsi ty. Rozum patří tobě, je to obdivuhodný nástroj, zrcadlo, ve kterém
můžeš všechno promítat a všechno poznat, ale rozum nejsi ty! Rozum je mimo tvé Já,
čili co můžeš udělat svým rozumem, nejsi ty, není to uskutečnění.
Jestliže člověk hledá Boha mimo sebe, může často, ba i stále na Boha myslet, může se
k Bohu modlit, může Boha celým svým srdcem milovat, ale proto se stále ještě
neztotožnil s Bohem. Protože při hledání venku nemůže člověk nikdy Boha najít!
Stvořitel v člověku je vlastní Já, jehož posledním od jeho vlastního středu
nejvzdálenějším projevem je já, osobní vědomí já. Osobní já v něm je ve hmotě – v těle
se odrážející obraz Boha. Jestliže tedy člověk se chce vrátit ze stavu vzdálenosti do
totožnosti s Bohem, musí svým vědomým nastoupit tutéž cestu: musí své vědomí od
osobního já stahovat stále hlouběji a hlouběji do sebe a obracet se k svému pravému Já,
ke svému stvořiteli, až se v Něm vědomě pozná. To ale znamená, že v tomto stavu se
nepoznává stvoření – osoba, protože žádnou skutečnou existenci nemá a jako zdánlivá
bytost nemůže mít žádné zpětně působící vědomí, žádné sebepoznání. Ale naopak,
stvořitel se poznává ve stvoření, v osobě. To je jediná možnost, v níž přestává
odloučenost, v níž se vědomí nalézá ve stavu jednoty, kdy přestává myšlení na sebe
samého a dochází k sebepoznání, k bytí se sebou samým. V tomto stavu je poznávající,
poznávané a poznání jeden a týž subjekt: Já – stvořitel – poznává se v sobě samém.
Člověk může zažít Boha tímto způsobem. Toto je vzkříšení! V tomto stavu poznává, že
ho stvořilo jeho vlastní Já a stále tvoří, takže jeho vlastní Já je jeho stvořitelem. Podobně
poznává, že jedno a totéž jediné Já je stvořitelem celého vesmíru. Následkem toho
prožívá ve svém božském sebepoznání, ve svém sebeuvědomění, současně i tvůrčí,
kosmické vševědomí. V témže okamžiku, kdy dosáhl sebepoznání, dosáhl poznání všeho,
vševědoucnosti!
Stále cítím rozpor mezi svými představami a realitou. Hodně věcí již vím, hodně věcí
nechápu.
„Musíš se tím stát!“
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Přijímám svoji energeticko-psychickou kvalitu dostředivého žárovce, odevzdávám ji do
Světla a prosím o vytvoření ROVNOVÁHY.
Moje vnitřní dítě letí do Zdroje a jeho tělo hoří plamenem. Po chvilce vylétá ven a jeho tělo je
v „oděvu“ čtyř barev, žluté, červené, zelené a modré.
Jak jsem vytvořila dostředivě žárovou kvalitu?
Počátek je v konečné etapě atlantské civilizace, kdy jsem uctíváním boha slunce zvýšila
v sobě ohňový prvek. Tato civilizace zanikla. Od té doby tuto deformaci nesu a řeším ve
svých inkarnacích. Oheň nás nutí konat, nejsme-li však v harmonii, zůstává po nás spáleniště.
Poté jsem se v řadě životů stala obětí druhých. Prvek ohně ve mně vzbuzoval hněv vůči
druhým za nespravedlnost, když mne připravili o život a já přece chtěla jen druhým pomáhat!
Strach z lidí podpořil kvalitu dostředivosti – stažení. V tomto životě je mi dáno toto pochopit
a vyrovnat a tak je řízen můj současný osud.
Vše řídí naše vědomí.
Jakmile dojdeme k poznání, že náš život, náš osud řídí naše vědomí, kvalita našeho života se
rázem změní. Přestaneme být skrze naši nevědomost vláčeni osudem, ale můžeme se stát jeho
spolutvůrci a začít svou loď kormidlovat vědomě. Dojdeme k tomu, že je to možné, že máme
tuto schopnost a sílu. Je to převrat v našem myšlení v naší technicky zaměřené společnosti, je
to ve skutečné víře, že netvoří jen naše mysl a stroje, které vyrobíme, ale že je zde naše
nesmrtelné vědomí a to ovlivňuje nejen náš život, ale i dění okolo nás, osud nás všech jako
celku.
Odevzdávám svůj strach z lidí.
Vidím velký mrak, který moji duchovní ochránci tlačí do Zdroje a mají s ním velkou práci, aby
ho unesli.
Odevzdávám svoji touhu po dokonalosti vycházející z ega. Je to také mračno, ale mnohem
menší.
Moje touha po lásce od druhých lidí vycházela z mojí vnitřní nenaplněnosti, nyní vyciťuji
lásku ve svém nitru. Budu v tom pokračovat a učit se naciťovat na nitra druhých. Bez
zvládnutí sama sebe naciťování není možné.
Kéž jsem schopna zvládnout svoje emoce.
Objevuje se emoční tělo, vidím červenou, zelenou, žlutou barvu, problikává světle modrá a
světle hnědá barva. Vpouštím do emočního těla Světlo Zdroje. Zaplňuje se zlatou barvou.
Vpouštím světlo i do psychického – bílého a duchovního – fialového těla. Světlo mění barvu
duchovního těla na červenou – radost.
Emoce mají vliv na myšlení, přitahují nevtělené bytosti, které z emocí žijí, a my nemůžeme
vyzařovat Lásku – Světlo, nejsme sami sebou, svojí podstatou.
Myslím na Tvůrce.
Přijímám ve své mysli všechno stvořené, vysílám Světlo – Lásku. Lépe si v průběhu dne
uvědomuji, co dělám. Nemohu již dělat nic z toho, co se mnou není v souladu, třebaže to
druzí dělají a chtějí dělat. Kritikou a odmítáním stvořeného tvoříme v sobě nedobré emoce,
škodíme tím sami sobě a nemůžeme prožívat radost. Pozitivní myšlení nestačí, je nutné, aby
proběhla změna uvnitř nás, abychom se stali opravdovými.
Jsem nesmrtelná duše, žijící v těle. Vnímám svůj energetický systém, jsem napojena na Světlo
Matky Země a Světlo Zdroje. Moje myšlenky tvoří stav mého těla a vytváří moji realitu spolu
s osudem. Tak jak myslím, takové je moje tělo a můj život.
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Učím se myslet jako Bůh a být jím, vždyť jsem jeho součástí. Bůh vše miluje, protože vše
stvořil a to jak světlou, tak temnou část, vše je On, každý z nás je Jím. V dualitě Bůh prohlíží
sám sebe, aby se část z něho projevila, uvědomila se a opět se navrátila do nekonečného Bytí.
Je to velké dobrodružství ducha (nesmrtelné bytosti), jeho duše (jeho energie). V důsledku
tohoto děje jinak myslí bytost - člověk cítící se jako oddělené já a jinak bytosti s ním ve
spojení a uvědomění si své podstaty.
Pokud již nechceme trpět z důvodu své nevědomosti a karmické zátěže, je nutné zvýšit svoji
energetickou vibraci a stát se dobrým a světu prospěšným tvorem.
Židé se ptali Ježíše: "Jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to
otevřeně!"
Ježíš jim odpověděl: "Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o
mně vydávají svědectví. Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Moje ovce slyší můj
hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z
mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat
z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno." (Janovo evangelium)
Ptám se mentálně:
Kdy budu mít odpojenou karmu od nepříjemných vztahů?
„Až je nebudeš brát osobně“, přichází do mojí hlavy odpověď.
Kdy zvládnu svoje myšlenky?
„Až budeš myslet jako Bůh“.
Zvládnu svoji proměnu v tomto životě?
„Musíš uvést poznané do reality“.
Kdy mohu druhému pomáhat?
„Když tě o to požádá“.
Odpouštím sobě svoji nedokonalost a odpouštím druhým jejich nedokonalost. Přecházím do
reality. Je to pokora. Pokud do pokory nepřejdeme, jsme stále služebníky ega a povede nás
osud.
Jdu do kostela, kde jsem byla pokřtěna. Jaké to bylo?
Vidím svoje rodiče, otec má na sobě sako, které jsem jako dítě často doma vídala. Oba se
radují. I já mám radost.
Prosvětluji svoje tělo.
Prosvětluji svoje tělo hmotné, svoje tělo energetické – auru, tělo emocionální, psychické a
duchovní. Emocionální tělo je barevné, žluté, zelené, červené, světle modré. Psychické je bílé,
duchovní fialové (obr. 81 Moje těla). Naplňuji je zlatým světelným prachem. Všechna těla
jsou napojena Zdroj Světla stejně jako moje tělo hmotné. Vidím, jak plápolají mimo tělo.
„Spoj to!“, přichází.
Sjednocuji těla. Cítím trochu tlak. Je to dojemné. Jsem sjednocena!
Posílám světlo své duši.
Cítím ji v srdeční čakře, jak se jí ulevuje. Posílám světlo všem svým pocitům viny z dob, kdy
jsem nesplnila očekávání svoje nebo druhých. Prosím, kéž jsem schopna odpustit druhým, že
nesplnili moje očekávání z dob, kdy jsem očekávala více, než čeho byli oni schopni! Posílám
Světlo všem událostem v mém osudu, které jsem nezvládla podle svých představ. Děkuji
osudu, že mne dovedl k poznání. To co mne vyvádí z bludného kruhu je moje otevřené vědomí,
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které je schopno přijímat poznání. Nyní připojuji svoji Sílu, tu jsem v průběhu života neměla a
můj život se stal bojem s „větrnými mlýny“. Přijímám Světlo, přijímám Sílu, jsem silná!

obr.81 Moje těla
Jaký je rozdíl mezi nižším a vyšším já.
Je to stále jedno já, rozdíl je v tom, zda se vnímám oddělený od Boha – Tvůrce – Zdroje, nebo
jsem si vědomý svojí božské podstaty. Pohled očima Boha či oddělené bytosti je každý z nich
jiný. Bůh se dívá na činnost oddělených já jako na dětské hry. Posílání si energií nebo tvoření
ochranných znaků jsou magické hry. Vzpomenu slova J. Zezulky: „Ať se mládí vydovádí!“.
Uvědomuji si svá energetická těla, k čemu slouží.
Psychické tělo – přebírá myšlenky a rozvádí je k nervovým buňkám.
Emocionální tělo – tvoří emoce jako reakce na myšlenky.
Duchovní tělo – umožňuje vnímání duchovních myšlenek.
Emoce jsou pocity a jsou jako vše v dualitě dvojího druhu. Těmi, které neprospívají nám ani
okolí jsou strachy, hněvy, bolesti a jiné vzniklé na základě nepochopení a nelásky. Ty, které
nám prospívají i okolí jsou radost a soucítění, přicházející z přirozené úcty k životu.
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Hledám v minulém životě spřízněné duše.
Jedu na velké zámořské lodi se svým malým synkem. Je to můj současný manžel. Díváme se
na moře z paluby lodě, je to krásný a dojemný pocit. Dítko ke mně vzhlédne a já cítím jeho
slova, sděluje, že mne miluje. Jsem plná dojetí. Je to moje spřízněná duše (obr. 82 Matka a
syn).

obr. 82 Matka a syn
Prosvětluji svoje energetická těla.
Vpouštím do své aury světlo. Má barvu žluto-oranžovo-světle hnědou, jako podzimní dýně.
Vpouštím světlo do svého psychického těla, je stále bílé. Zaplňuje se „zlatým prachem“. Cítím
v hmotném těle jemné brnění. Zlatý prach naplňuje těla. Sjednocuji se s těly. Přijímám je s
láskou svým planoucím srdcem.
Naciťuji svoje orgány.
Jsou trochu „ztuhlé“. Objevuje se „srdíčkový“ anděl. Jsme spolu v objetí. Dojímá mne to.
Zkouším cítit jeho lásku. Lépe ho vidím, než cítím. Budu si to spojení více uvědomovat. Je to
naprosté bezpečí. Je to to, po čem moje duše touží.
Jak změnit svoje myšlení.
Osvícením – prosvícením sebe sama. Laděním se k bytostem Světla a Světlu samotnému.
Jsme-li odděleni od Zdroje, k moci nad námi se dostává naše ego, cítící se opuštěné a jeho
myšlení je manipulující a plné strachu, neladící s pravou podstatou Tvůrce. Tyto myšlenky
vytváří v auře shluky energie, ty ovlivňují naše orgány, až orgány nakonec onemocní, neboť
jim není dodávána vyživující energie. Shluky této temné energie mohou stvořit dokonce
energetické entity, jsou to naše emocionální výtvory. Způsob našeho myšlení také přitahuje
přivtělené bytosti, které parazitují v našich aurických tělech a živí se našimi závislostmi na
různých věcech a nezvládnutými emocemi a podporují je. Naše myšlenky také ovlivňují
myšlenky druhých bytostí, s nimiž se ztotožňujeme, ať to jsou myšlenky dobré, zlé či
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neutrální. Cestou ven je stát se sám sebou, stát se nezávislým na myšlení druhých a otevřít se
myšlenkám přicházejícím od Tvůrce, změnit svoji vlastní kvalitu.
Naciťuji se na světlo své srdeční čakry.
Vyciťuji světlo v srdeční čakře a ve své hlavě, v oblasti mozku. Naciťuji se na kvalitu anděla
lásky. Poprvé vědomě cítím, že přecházím ze tmy do Světla.
Pročisťuji čakry v oblasti ramenních kloubů, zápěstí a kolen.
Z duchovního pohledu nám ramena říkají, že si nakládáme příliš mnoho, zápěstí – nebuďme
chamtiví! A kolena – buďme pokorní!
Prosvětluji se. Vidím obilné pole a nedohlédnu jeho konec. Vidím i velkého pavouka v síti.
Musím být ostražitá a silná abych znovu neuvízla v sítích druhých. Zkoušky přicházejí.
Nemáme vyhráno navždy, když objevíme Světlo. To, že začínáme kráčet v souladu
s Tvůrcem nám přináší snadnější cestu, jakmile však pochybíme, zákon karmy opět začne
působit, nabýváme současně větší odpovědnost za svoje činy a to je třeba si stále uvědomovat.
Naciťuji se na lásku uvnitř sebe.
Naciťuji se na solar-plexus, konečně cítím radost! Jakmile k něčemu vytvořím sebemenší
odpor, k něčemu či někomu, ihned se energie mění, cítím, že mám měnit hněv na radost z bytí.
Usiluji o udržení a soustředění se na to co právě dělám, aby moje mysl stále nepřeskakovala
na každodenní potřeby a situace, které chci stále řešit.
Pročisťuji čakry, pátá je bílá, je uvolněná. Barvy mých energetických těl se mění, psychické
jde z bílé do šedo-modré, emocionální bledne, a jakmile do duchovního těla vpustím Světlo,
mění se na zářící zlaté chomáče vloček.
Ptám se mentálně: “Zvládnu vše co mám udělat?“
„Času máš dost, musíš pročistit vztahy!“
Posílám lásku k lidem, s nimiž cítím potřebu vyrovnání.
Čistím svoje vztahy.
Přesekávám mentálně energetické – karmické šňůry s druhými. Náhle přijde myšlenka
přeseknout všechny šňůry. Vidím tlustý „provaz“ vycházející z mého solar-plexu, vypadá jako
vražený kmen stromu do oblasti mého žaludku a z něho vedou větve jako slabé „provazy“
k druhým lidem. Mentálním přeseknutím vzniká řez, v něm vidím barevná „světýlka“,
pozůstatky z jednotlivých přeseknutých šňůr. Jednotlivé barvy určují druh závislosti.
Závislosti vytváří v solaru energii hněvu, neboť se necítíme svobodní. Dočisťuji zbylý „pařez“
v solaru s pomocí mých drahých ochránců. Cítím brnění v oblasti žaludku a ledvin, současně i
uvolnění. Dívám se do srdeční čakry, má zelenou barvu. Prosím: Kéž je tím kdo mne vede
Tvůrce!
Naciťuji se na duši druhého člověka.
Vidím světelnou kouli, již jsem ji v meditaci viděla. Tato duše je obehnaná mříží. Není
svobodná (obr. 83 Nesvobodná duše).
Prohlížím svoji duši.
Duše hoří plamenem. Je svobodná. „Rozšiřuj plamen, naciťuj se na Světlo, aby se to stalo
tvojí součástí!“ Rozšiřuji plamen po celém těle. „Tvoje tělo se harmonizuje“, přichází do mojí
hlavy. Z mojí aury mizí temné mráčky, emocionální tělo bledne, psychické se stává šedorůžové, a duchovní je bezbarvé světlo.
Rozšiřuji plamen Světla po celé místnosti a dále běží po celé zeměkouli jako větrná smršť. Je
to nekonečný zdroj. Vidím na zemi malé, černé tečky jako blechy, jsou to lidé. Stačí, aby se
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země lehce otřásla a popadají. Utíkají před Světlem. Obklopuji silou vědomí svým světlem
Matku Zemi a ona vpluje do mého srdce. Miluji Zemi. Již vím, že je možné uvést do harmonie
a řádu cokoliv, pokud je na to dostatek vůle, síly a průchod v osudu, zkrátka ten pravý čas.

obr. 83 Nesvobodná duše
Přistupuji k hlubokému odpuštění svojí vlastní nedokonalosti.
Vstupuji do nitra a hledám kořeny v pocitu viny za svou nedokonalost. Vidím provaz závislosti
na hodnocení od druhých lidí. Mentálně provaz přesekávám, je uvnitř bílý, vnímám to od
druhých jako manipulaci.
Jestliže toužíme po lásce od druhých lidí a sami ji v sobě necítíme, máme nízké sebe-vědomí,
jsme přístupni nechat se od druhých manipulovat. Žijeme na planetě, která nemá dostatek
Světla a trpíme nedostatkem Lásky. Manipulace jeden druhým chvilkově uspokojují naše ega
a to vytváří iluzi o naší velikosti. Stav naší planety ukazuje na náš vývojový stupeň. Vyspělá
duše nehodnotí, chápe porodní bolesti transformace a přijímá vše tak, že vše co se odehrává
k přeměně vede. Je to obrovská síla směřující zpět do Stvoření, která je uvnitř každého z nás.
Jedinou cestou ven z utrpení je rozžehnutí Světla uvnitř nás. Touha po štěstí je jinak pouhá
honba za iluzí. Pravá radost přichází z „probuzení“.
Přijímám svoji duši.
Vnímám a prohlížím svoji duši jaká je a čím prošla. Prošla hněvem, bolestí, smutkem, velkou
nespokojeností a také velkou touhou po něčem krásném, velkém a radostném. Cítím, že je
volná, je jako oblak mlhy, jemná a chladivá. Přijímám ji do svého duchovního srdce a
propojuji s plamenem lásky. Plamen lásky v mé srdeční oblasti a moje duše jsou jedno.
Plamen prosvětluje záblesky stínů. „Udržuj ten stav!“, přichází.
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Emoce ano nebo ne?
Emoce jsou součástí našeho života do chvíle uvědomění. Je to naše nezvládnutá energie, jsou
důsledkem neprobuzené vnitřní síly a ovládají nás, nejsme sami nad sebou pány. Emoce nám i
druhým lidem způsobují nepříjemnosti. Jestliže je potlačujeme, dusíme v sobě, ubližujeme
sami sobě. Jestliže je necháme proudit ven, ubližujeme těm, na které dopadají. Pokud se naše
citlivost zvyšuje, vnímáme emoce druhých i svoje více než je zdrávo, dokonce v nás emoce
druhých vyvolávají pocity viny jako bychom my byli za emoce a jednání druhých
zodpovědní, nebo vyvolávají pocity vlastní bezmocnosti. Je to součást vývoje. Ve chvíli, kdy
si uvědomíme svoji vnitřní sílu, již se nenecháváme do emocí druhých i svých vlastních
vtahovat. Je to konec hněvu na druhé a konec pláče nad sebou. Začneme se dívat na vše
z pohledu andělů a Tvůrce, neboť oni jsou Láskou a v Lásce se emoce rozpouštějí. Jestliže
cítíme a vnímáme v sobě Lásku, nemůžeme vnímat emoce, vnímáme radost a soucit. Čím se
naše vnímání Lásky uvnitř nás stane stabilnější, tím méně emocí ucítíme. Strachy a hněvy se
v Lásce rozpouští, cítíme-li Lásku, necítíme je. Bolesti se rozpustí v soucitu, v pochopení jak
funguje vývoj, jak fungujeme ve vývoji my a uvidíme skutečnost, že všichni procházíme
podobnými situacemi. Síla návratu zpět do Zdroje a síla tvořivosti je obrovská síla Lásky.
Naciťuji se na anděly, nechám sebou prostoupit jejich Světlo s mým vnitřním světlem.
Odevzdávám svoje odpory vůči druhým lidem.
Moje vyšší já nese ceduli s nápisem ODPORY a vhazuje ji do Zdroje světla.
Odpory vůči druhým je naše vývojová nedokonalost, nepochopení naší vlastní podstaty.
Odpory nás od druhých oddělují a způsobují to, že jsme k druhým kritičtí. Stejně tak můžeme
být zbytečně kritičtí sami k sobě. Emoce a odpory jsou projevem našeho odděleného a
zoufalého ega, které ještě nezná cestu jak si pomoci, jak vytvořit v sobě změnu, jak sám sobě
a poté druhým pomoci. Ven z toho nám pomůže objevování vlastního Já a Světla v nás.
Vracím se do svého dětství.
Vracím se do svého dětství a nacházím tam osamělé dítě toužící po lásce. Vezmu to dítě do
náručí a prozářím ho Láskou svého srdce, vstupuje do mého srdce. Do náruče vezmu i svoji
matku a cítím, že i ona trpěla nedostatkem lásky stejně jako její matka. Vezmu do náruče a do
svého srdce vnitřní dítě mojí matky a dívám se do rodové linie žen. Cítím něco temného, má to
podobu čarodějnice. Posílám tam světlo, paprsek Světla všechno rozpouští a prosvětluje. Již
rozumím tomu, proč jsem měla v auře čarodějnici, kterou při jedné mojí meditaci odvedli moji
duchovní ochránci – andělé Ámos a Darmos.
Cítím svoje ledviny, které jsem měla v dětství nemocné. Posílám do nich Světlo, které tam
způsobuje „bouři“, ta sceluje to, co je porušené. Světlo samo ví co je třeba, nechávám to
působit a pozoruji to…
Již rozumím tomu, proč se v mojí blízkosti objevují lidé s podobnou rodovou zátěží.
Navštívila jsem kurz spojený s automatickou kresbou a jak to dopadlo.
Sešla se tam malá skupina žen. Od jedné z nich jsem se hned na počátku dozvěděla, že
v minulém životě byla Eva Braunová, zajímala se o tajemno a nezahynula na konci války
v bunkru, jak je v obecném povědomí lidí, ale že uprchla s fašistickým vůdcem podzemním
tunelem a jejich život pokračoval dále. Skutečnosti, které se dnes z historie odkrývají,
skutečně uvažují o možnosti dalšího působení Hitlera v Jižní Americe. V tomto životě je
úkolem této ženy pomáhat druhým. To jen pro zajímavost. Necítila jsem se zde příliš dobře.
Jiná z žen na mne zaměřila hned na začátku svou pozornost a nebylo mi to příjemné. Říkala
že léčí, ale já z ní ihned cítila dominanci a živočišnost, chovala se jakoby to byla její akce, i
když tomu tak nebylo. Mimo jiné jsme si zkoušely vidění aury, jedna z nich aury viděla. U
dominantní ženy viděla za její hlavou temný obrys. Síla nemusí vždy přicházet ze Světla. Při
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sledování mojí aury popisovala, že vidí velkého oranžovo-žlutého anděla, který stál vedle
mne a ochraňoval mne před dotíráním tmavé bytosti, která se ke mně chtěla přiblížit. Po
zjištění této skutečnosti jsem si opravdu oddychla, jakmile jsem opustila tuto společnost. Toto
pro mne není. Byla to na druhou stranu dobrá zkušenost.
Vstupuji do páté čakry.
Stále cítím stažení v páté čakře. Posílám tam Světlo a pátrám po příčině. Vidím ženu
v klobouku, tlačí kočárek s malým dítětem. Kočárek je podobný tomu, v jakém mne vozila
matka jako dítě. Je to však můj minulý život a v kočárku můj syn. Zahynuli jsme spolu při
náletu na konci války. Stále mám v sobě pocity viny, že jsem nás neochránila a přetrvávají
v mém současném životě. Jakmile se mi něco nepovede, cítím vinu. Učím se to zvládat.
Odpouštím si a posílám Světlo do příběhu svého minulého života, aby se prosvětlil.
Přebírám vlastní moc.
Pátrám, zda je ještě ve mně strach. Cítím, že jsem se hodně zlepšila. Poslední strach je strach
z převzetí vlastní moci. Vlastní moc mne v některé z minulých inkarnací okouzlila a poté
nastal pád. Již to nechci dopustit. Vyciťuji Světlo. Věřím, vím a cítím, že jen Světlo může vše
přetransformovat a uvést do rovnováhy, do Pravdy, Lásky a skutečného soucitu a radosti.
Vpouštím Světlo do svého fyzického těla i do těl nehmotných, ta mění barvu, sjednocuji těla.
Se Světlem je možné zvládnout vše. Je třeba začít u sebe.
Meditace na Atlantidu (obr. 84 V chrámu Světla).

obr.84 V chrámu Světla
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Jak zvládnout svoje myšlenky.
Učím se soustřeďovat na jednu myšlenku, na to co právě v meditaci dělám. Myšlenkám, které
přicházejí a které nechci, posílám Světlo a ony mizí.
„Kdy se mi podaří zvládnout myšlenky?“, ptám se.
„Až si je nebudeš brát osobně“, přichází.
Vpouštím Světlo do své hlavy. Obrovská úleva!
„Můžeš se napojit kdykoliv, řídí to tvoje vědomí!“.
Pročisťuji čakry, jsou převážně bílé. Mým úmyslem je dosáhnout očisty těla a mysli. Vidím
sochu bílého lva. Nedávno jsem byla s dětmi v cirkuse, kde byl jeden bílý lev součástí
programu a nadchla mne velkolepost toho zvířete a jeho krása. Jako druhý obraz se mi
v meditaci objevil obraz bílé skály na vrcholu zeleného kopce. Pevnost, síla a čistota, to jsou
vlastnosti bytostné proměny (obr. 85 Bílý lev).

obr.85 Bílý lev
Přijímám svoje hmotné tělo.
V meditaci se dívám na své hmotné tělo. Je jako hadrová hračka. Polechtám tělo na obličeji,
začne se usmívat. „Miluji tě!“, říkám tělu. Uvědomuji si, že to mému tělu ještě nikdo neřekl.
Je to moje duše, moje nesmrtelné a moudré já, kdo tělo obejme (obr. 86 Přijetí duše). Duše je
světelná koule, připomínající průhledné slunce. Tělo poklesne a žádá duši o odpuštění za
svoje chování. Duše prostoupí tělo a prosvětlí ho.
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Dokud tělo nemá vědomí o tom, že je s Bohem – Světlem spojeno, jeho já se cítí nedokonalé,
opuštěné, podléhá vlastním emocím, smutkům, nebo přechodným pocitům štěstí. Uvědomuji
si spojení se Zdrojem a Matkou Zemí.
Přecházím vjemem do solar-plexu. Jsem v naprostém bezpečí a užívám si to.

obr.86 Přijetí duše

Myslet v Lásce.
Posílám všem myšlenkám z minulosti, všem současným vztahům a všem svým pocitům, které
mne rozrušují, Lásku. Učím se to sledovat v průběhu dne. Není to o pozitivním myšlení, ale o
myšlení v Lásce. Myslím i na sebe v lásce. Někdy mluvíme o tom, že na někoho myslíme
v lásce. Je tomu skutečně tak? Je třeba k myšlence Lásku vyslat, vše se projasní.
Naše duše může být neomezená a svobodná. Co nás blokuje je naše nevědomá mysl, která
tvoří hněvy a strachy, jejich odrazem je bolest naše nebo druhých. Uvědomuji si svůj
energetický systém a to, že jsme energetické bytosti.
Přijímám svoji Sílu.
Moje vnitřní dítě má uprostřed hrudníku zářící srdce. Obrovsky se raduje a skáče do mne
(obr. 87 Vnitřní dítě září).
Naciťuji se na své průvodce.
Opět cítím velké stažení v krku.
Pátá čakra je stále zablokovaná. Čím to je? V minulosti jsem zneužila slova vůči druhým,
dnes mám potíže sdělovat svoje myšlenky. Posílám páté čakře Lásku ze srdečního centra. Moji
průvodci mi pomáhají rozdmýchat oheň. Budu se do této oblasti zaměřovat dále, abych
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zvládla čakru uvolnit. Velmi mne to omezuje v mluveném projevu. Prosím, abych
reprodukovala co nejpravdivější myšlenky. Cítím, že není snadné formulovat slova v běžném
životě a nezkreslit to, co chci vyjádřit. Děkuji svým průvodcům, jsou tak úžasní a radostní!

obr.87 Vnitřní dítě září

Přijímám existenci temné části světa jako realitu.
Vyzařuji k němu Světlo. „Budeme ti pomáhat!“, přichází do mojí mysli.
Jsme jako můry mířící ke světlu (obr. 88 Můry)
Zázraky jsou realita.
Pracuji na svých vztazích. Pokud mám nepříjemný pocit z nějakého vztahu, posílám tam
Lásku.
V meditaci mne napadlo podívat se na stav přivtělené duše člověka, o kterém jsem věděla, že
tento problém má a způsobuje mu to obtíže. Vidím velký šedivý „balík“ na okraji jeho aury.
Objevují se moji duchovní průvodci a „táhnou“ balík do Světla, je úplně ztuhlý. Chvilku to
trvá, chci se podívat do jeho obličeje, kdo to je, ale nejde to. Zahlédla jsem pouze malou
světlou hlavičku. Balík je odveden do kotouče Světla, poté se objeví hlavy mých drahých
průvodců a mávají mi. Poprvé jsem byla přítomna odvedení přivtělené duše, která nebyla
moje, ale druhého člověka. Já a moji průvodci máme radost.
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obr. 88 Můry

Jsem na hoře Říp.
Dívám se na oblohu a nad stromy vidím světle zelené, obláčky průsvitné energie.
Energii a poznání je možné přijímat nejen od láskyplných andělských bytostí, ale též od
bytostí temných, i ty vlastní velké poznání.
Jestliže přijímáme poznání od andělských bytostí, rozvíjíme lásku a soucit, přijímáme-li od
temných bytostí, můžeme dojít rovněž k poznání, ale je to o rozvíjení netušených schopností
na úkor duchovního a lidského růstu. Je možné se stát silným a nabýt mnoho informací, přesto
být necitlivým a povýšeným. Je to problém i některých šamanských výcviků, otázkou je
k čemu, nebo ke komu se šamani ladí. Tyto bytosti se mohou představovat jako velcí, tmaví
ptáci, ale věřte, že před paprskem lásky prchají. Je třeba být opatrný a naučit se rozlišovat, nic
k nám nepřijde lehce, je třeba především usilovat o vlastní změnu.
Jistě je dobré meditovat na čistých silových místech, v horách či v jihoamerických pralesech,
nebo Tibetu či jinde, ale pokud máme ve svém osudu k poznání dojít, stane se to i v našem
domově, například v panelovém domě (obr. 89 Strom poznání uprostřed sídliště).
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obr. 89 Strom poznání uprostřed sídliště
Ptám se: Je dobré mít stále otevřené čakry?
„Není s tím problém.“
Mám ještě další nehmotná těla, o kterých nevím?
„To teď neřeš“, přichází.
Naciťuji se na své průvodce, vstupují do mne. Prožívám radost.
Miluji se, přijímám se se svými chybami. Chyby tvoří moje mysl, která používá dosažené
vědomosti skrze mozek. Jsem bytost ve vývoji. Mojí pravou podstatou je božské vědomí.
Sjednocuji se se svou věčnou duší. Jsem s ní v jednotě. „Již nás nepotřebuješ!“, moji
průvodci odlétají. Prožívám ten stav.
Děkuji svým průvodcům za jejich pomoc.
„Ničeho se neboj, jsme stále s tebou!“
Chtěla bych se zeptat na tolik věcí a najednou nevím na co.
„Nikam nespěchej, času máš dost. Všechno vnímej!“
Stále pracuji na páté čakře.
Prohlížím současný život ve spojitosti s touto čakrou. Oběť, pocity viny, strach, chvilkové
euforie, vidím zelené a červené obláčky energie, posílám jim Lásku, rozpouští se. Putuji zpět
po časové ose minulými životy, jsem obětí až do čínské inkarnace. Zde skončila vláda mého
velkého ega, kdy jako mocný vládce druhých lidí jsem byla uškrcena na silném provaze
ovázaném okolo krku a vlečena za běžícím koněm. Odevzdávám oběť i nafouklé ego do Světla.
Nastává obrovská úleva v srdeční čakře. Je to pocit svobody, po které moje duše touží.
Rozšiřuji Lásku ze srdeční čakry po celém těle.
Všechny bolesti našeho těla jsou bolestmi naší duše. Bolesti tvoří naše nevědomá mysl. Vše,
co prožíváme nepříjemného je jen dočasný nedostatek Lásky. Zablokovaný člověk je omezen

156

v tvůrčím projevu, není opravdu svobodný, je manipulován druhými, nebo sám manipuluje.
Svoboda přináší pravou sílu, není to síla ega z mysli, ale Síla energie Lásky z oblasti srdce.
Pracuji na vztazích.
Navštívila jsem „rodinné konstalace“ vedené Marcelou Peškovou. Jakmile Marcela vstoupila,
cítila jsem atmosféru podobnou stavu v meditaci. Myslím, že jsou tomuto dění přítomni
andělé. Na konstalacích je vždy vybrán příběh jednoho z přítomných pravděpodobně tak, aby
oslovil i ostatní přítomné. Vybraní jedinci, herci pro tento příběh, hrají současně svoje
příběhy. Je to úžasná metoda k vyrovnání vztahů v rodině, k vyčistění ran z minulosti a dává
to možnost uvidět vztahy v novém světle. Je zde vidět, jak je důležité mít dobré vztahy
s rodiči a vědět, že za námi stojí. Emoce se při terapii uvolní, člověku se uleví, je schopen
lépe fungovat v běžném životě, lépe vztahům rozumět a vpustit do svého života více
porozumění a radosti. Je to neuvěřitelné, ale v roli matky, kterou jsem dostala, jsem byla opět
vrácena k tématu mého posledního života, kdy jsem nabyla velký pocit viny, že jsem
nezachránila svoje dítě a zahynuli jsme při leteckém bombardování v prošlé válce. Usedla
jsem k tomu, kdo hrál mrtvé dítě ve zvoleném příběhu, neboť mne to k němu neuvěřitelně
táhlo a vybrečela jsem to. Byla jsem vybrána do této role proto, protože jsem si opravdově
přála něco v sobě vyřešit. V souvislosti s mojí současnou prací na páté čakře, kde právě pocity
viny tvoří bloky, to byl přímý „zásah“.
O čakrách jsem již psala. Myslela jsem, že musí zářit barvami tak, jak jsou namalovány na
obrázcích v různých učebnicích. Došla jsem k tomu, že samotná barva čaker je bílé, zářící
světelné „kolečko“. Jejich zbarvení, tak jak je může vidět citlivec, jsou energie, které okolo
nich vytvoří naše emoce a naše myšlenky.
Naše tělo i náš osud má vytvořenou určitou božskou „matrici“. Naše tělo podle toho vypadá a
jaká ta matrice je určuje kvalita, kterou jsme vytvořili ve svých minulých zrozeních. Osud je
naplánován tak, abychom mohli projevit svou vůli, ale abychom také pochopili, že konat zlé
věci se nevyplácí, co nejvíce očistili svoji karmu a abychom ve svém vývoji postoupili
kupředu. Jak s tímto plánem naložíme, záleží jen na nás, zda se posuneme kupředu, ustrneme,
nebo se na své cestě vrátíme zpět. Matrice má však tendence vracet nás do původního stavu
plánu nástroji osudu, nekráčíme-li v něm vytýčenou cestou. Návrat do původní matrice platí i
pro léčení těla. Vytváříme-li negativní myšlenky a tím temnou energii, naše tělo onemocní.
Vpustíme-li do mysli a těla láskyplnou energii, tělo se uzdraví, matrice se obnoví a my se
můžeme posouvat kupředu. Léčení si vždy současně žádá vlastní změnu, ať použijeme
hmotné léky, nebo magii, nebo Světlo, jinak se potíže vrací a nemusí to být úplně stejným
způsobem. V naší vůli je i možnost své tělo, v níž sídlí nesmrtelná duše, zničit. Potom nás
čeká v následujícím životě opravná zkouška, stejně jako když zničíme těla jiných tvorů či
bytostí, pokud to není v sebeobraně, nebo eutanazie, kdy stav nemocného je beznadějný.
Všichni máme stejné právo žít. Léčení Láskou je léčení v čtyřrozměrném prostoru, nemá
žádné vedlejší účiny a nezanechává následky léčby. Léčení uskutečňované v trojrozměrném
prostoru má rovněž své dobré výsledky, avšak zanechává následky tohoto ještě nedokonalého
prostoru, i když je vynaloženo co největší úsilí. Například jde o vedlejší účiny hmotných léků,
ozařování, bylinných drog, pooperačních jizev a podobně. Je to realita a možnost
trojrozměrného prostoru. Přechodem do prostoru čtyřrozměrného se nám otevírají dveře pro
zcela jiné možnosti léčení i toho, jak se může život projevovat a co je možné poznávat. Touha
po poznání je hybnou silou našeho vývojového postupu.
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O chybách.
Učme se přijímat svoje chyby i chyby druhých, nejsme dokonalé bytosti a z chyb se učíme.
Neschopnost přijímat vlastní chyby tvoří pocity viny z nedokonalosti a to nás omezuje
v pocitu svobody, dostáváme se do závislosti na druhých a necítíme svoji sílu. I druzí mají
právo chybovat a nám nezbývá, než chyby druhých přijmout, avšak udělat opatření, aby nás
chyby druhých nepoškozovaly. Není ani v naší moci druhé od chyb uchránit a přebírat za ně
zodpovědnost, to se může stát citlivým jedincům, kteří se snaží nést chyby druhých na svých
bedrech. Dokud nezvládneme svá nevědomá ega, budeme stále bojovat o svá postavení, hnáni
strachem, že o svá postavení přijdeme a nakonec o ně opravdu přijdeme, i když se budeme
snažit vyvolat pocity viny u druhých, abychom si druhé podřídili. Velké ego je schopné
rozkopat okolo sebe co se dá, pokud má dostatek síly. Pokud sílu nemá, používá taktiku
sebelítosti a vydírání. Celé to lidské hemžení je hodně o chybách, vině a odpuštění.
Uvědomuji si, kolik z nás lidí žijících v této době je stále poznamenáno válkami a fašismem,
jaké to má kořeny v rodinných historiích ať byli naši předci bojovníky, kteří zabíjeli hlava
nehlava, nebo oběti těchto válek, zabití a zmrzačení muži a plačící ženy. S těmito zkušenostmi
z minulých životů přicházíme a žijeme současné životy. Uvědomuji si tuto historii rodin,
s nimiž jsem v tomto životě spojena, posílám do rodových linií Lásku a prosím za mír mezi
lidmi.
Vstupuji do svého nitra, do Lásky uvnitř sebe. Stačí jen odloupat slupky na své duši, vnořit se
do vlastního světla a to vyzařovat. Nic jiného není třeba.
Odpuštění.
Jsem v oblasti své hlavy, prosím za odpuštění všechny, kterým jsem kdy ublížila, jdu do
pokory. Moji hlavu zaplnilo Světlo. Je to obrovská úleva. Moje vnitřní dítě – moje postava
vletí do mé hlavy a raduje se. Děkuji svým průvodcům za jejich pomoc. „Udělala jsi to sama,
my jen regulujeme energie. Poznáš ještě větší Pravdu!“ Cítím, jak je práce s průvodci čistá.
Nemůže se jí rovnat práce s kterýmkoliv lidským terapeutem, kdy každý z nich vnáší do práce
něco ze sebe. Trvalo mi opravdu dlouho, než jsem to pochopila. Vím už, že to zvládnu. Je to
čistá radost.
Jsem v naprostém bezpečí. Moje hlava je volná, můj solar-plexus je volný. V mojí mysli se
objeví obraz mohutného, ležícího slona se zavinutým chobotem.
Dělala jsem chyby v naciťování se na druhé, kdy jsem neměla dostatek vlastního světla a
přebírala energie druhých a tím jejich problémy na sebe v touze jim pomoci. Toto není příliš
konstruktivní a nakonec sebezničující. Zvyšuji proto svoji Sílu jako vlastní ochranu. Není pro
nás dobré mít velká očekávání od druhých lidí. Nejdříve je třeba naučit se vnímat vlastní klid,
bezpečí a lásku uvnitř sebe. Je to stále jen o vlastní proměně. Vzpomenu na J. Zezulku, na
jeho klid a moudrost.
Lidská mysl není dokonalá.
Mysl nám umožňuje přežít v našem duálním světě a učit se z chyb.
E. Tomáš se ptal: „Co je za myslí?“.
Je to naše božské vědomí a s ním je třeba se spojit, být jím.
Přijímám svoje Světlo, svoji Sílu.
Dnes je 21. 10. 2016. Myslím na to, že se mi podařilo přijmout svoji Sílu, uvědomuji si, že je
ve mně. Pohlédnu z okna a vidím na nebi obrovskou duhu. Je to moje oslava (obr. 90 Duha)!
Náš život tvoří naše myšlenky a činy. My prožíváme jejich odrazy, a pokud nás to bolí, je to
cesta k pochopení. My sami jsme tvůrci svého života.
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obr. 90 Duha
Poznat pravdu je jedna věc, stát se jí je však něco jiného. Jednoho rána, když to budete
nejméně očekávat, se najednou povznesete, abyste se mohli obdivovat nádheře oblohy a
skrze mír a ticho ve svém nitru nabudete pravého poznání. Pak zmizí všechna slova a
nejasnosti, všechen hněv, zavržení sebe sama, komplikované pochopení Boha, hledání,
knihy i učitelé. Stane se tak skrze hluboké uvědomění, jež nelze vyjádřit žádnými slovy.
Vaše ráno přijde stejně, jako přišlo to moje. (Ramtha – Bílá kniha)
Nacituji se na své průvodce.
Prosvětluji svá těla. Naciťuji se na své průvodce, jakmile na to pomyslím, vletí do mého těla.
Učím se s nimi telepaticky komunikovat. „Buď trpělivá, nemusíš spěchat, máš dost času,
rozšiřuj Světlo, vnímej naši kvalitu, jsme stále s tebou, kritika ničemu neslouží, vyciťuj nový
stav a uvědomuj si ho v průběhu dne, každému na koho pomyslíš, posílej Lásku!“ Tímto
způsobem mne moji duchovní průvodci Ámos a Darmos učí.
Mentální návštěva mého venkovského domku.
Prohlížím vědomím svůj domek, moje rekreační místo. Je to starý dům, některé z duší, které
zde přebývaly již odešly, v chodbě stále přebývá duše postavy v otrhaných cárech. Nechce
odejít do Světla. Moji duchovní ochránci mi sdělují, že s ní mám promluvit a navést ji na to,
že ji čeká Láska. Sděluji k ní telepaticky: „Čeká tě Láska!“. Duše se na mne podívá jiskrnýma
očima, potom pohlédne do Zdroje světla a už letí. Dívám se za ní, jak mizí ve Světle. „Tak
zase příště!“, loučí se radostně moji průvodci. I já mám radost. „Nevím, co bych měla příště
dělat“, sděluji. „Něco tě napadne!“, vnímám jejich slova.
Co se událo jedné noci.
Pokud se v noci vzbudím, trochu relaxuji a vnímám pocity v těle. V mojí hlavě se objevila
otázka: „Co děláš Olino?“ „Medituji“, napadla mne odpověď. Myslím, že to bylo moje první
telepatické spojení s člověkem. Bylo to trochu jiné, než s duchovními průvodci, zdálo se mi to
silnější. Mohu jen tušit, kdo ji poslal.
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Moci pomáhat světu je možné jen ze síly vlastního Světla.
Naplňuji se Světlem. Přichází obrovská úleva a volnost. Jsem naplněna Světlem.
Naciťuji se na horu Blaník a svým vědomím prozkoumávám její jeskyně. Vidím dvě tmavé
bytosti, vypadají jako dva chlupatí pavouci. Moji duchovní průvodci Ámos a Darmos jsou se
mnou a pracují na odvedení těchto „výtečníků“ do Světla. Vnitřním zrakem sleduji, jak
„pavouci“ putují do světelného kotouče, do Zdroje Světla a jak v něm mizí jejich těla.
Prohlížím dále jeskyně, zda v nich zahlédnu Světlo. Vnímám, že Světlo zde bylo, ale bylo
využito k pohanským magickým obřadům. Je slabé. Napadá mne, že to svatováclavské vojsko,
podle pověsti v hoře přebývající, jsme my, současní lidé zde vtělení, jejichž úkolem je probudit
se a vyjít ven ne jako bojovníci ve zbroji, ale jezdci s pochodněmi Světla ve svých srdcích.
Andělé jsou připraveni nám pomáhat, ale musíme to chtít my lidé.
Propouštím všechna očekávání.
Prosím, ať mi odpustí muži v tomto životě, že jsem nesplnila jejich očekávání a odpouštím
mužům, že nesplnili očekávání moje. Zaplavuje mne Světlo. Vidím temnou postavu v klobouku,
je to moje temná mužská část. Kráčí přede mnou a já ji silou své lásky posiluji v cestě do
Zdroje Světla. Prochází tunelem a na jeho okraji již čekají moji duchovní ochránci Ámos a
Darmos a přebírají temnou postavu. Vezmou ji za ruce a ona s jejich pomocí vstupuje do
Světla a mizí v něm (obr. 91 Temná mužská část). Děkuji svým průvodcům, svým
nejúžasnějším terapeutům.
Prosím, ať mi odpustí ženy v tomto životě, že jsem nesplnila jejich očekávání a odpouštím jim
totéž. Nikoho z žen nemohu nalézt, jen matku. Hodně žen mi v tomto životě pomohlo.
Tentokrát vidím postavu ženskou a bílou. Je to moje ženská část spojená s bílou magií.
Postava kráčí do Zdroje Světla, tentokrát skočí dovnitř sama. Dívám se, jak na to reaguje
moje vnitřní dítě. Vidím, jak si zakrývá svoje nahé tělo, trochu se stydí. Dávám mu pokyn, aby
šlo ke mně. Vstupuje do mne, moje nitro zalévá Světlo a já cítím, jak je spokojené, jak je nám
dobře.
V mysli se mi míhají lidé, s nimiž jsem byla v tomto životě v kontaktu a kteří mi odráželi
všechny moje vlastnosti, zkušenosti, nezpracované stíny, je to obrovské zrcadlo. Lidem, kteří
jsou v současnosti v mojí blízkosti, posílám Lásku, všichni ji potřebují.
Moje duše se osvobodila ze svých pout. Již ji nevidím spoutanou. V jedné z mých počátečních
vizí jsem viděla obraz světelné koule – mojí duše, která spočívala uvnitř jeskyně na fialovém
podstavci magie. Tenkrát jsem si ten obraz nedovedla vysvětlit (obr. 92 Duše magická).
Projít magií temnou i světlou je součástí poznání duše ve hmotném světě. Duše prožívají
okouzlení ze síly temné magie, kdy se ego raduje jak je mocné a může ovládat, avšak ještě
netuší, že je za všechny své činy odpovědné, že nemá škodit sobě ani druhým, a že vše
nedobré musí podle zákona karmy splatit. V následujících životech se tento “nezbedník“
dostává do podřízených rolí, musí svoje činy odčinit. Probudí se v něm touha jeho světlejší
části druhým pomáhat. Pokud jeho ego stále ještě není pokorné, potom sáhne k praktikám bílé
magie, neboť vidí, že fungují. Avšak ani bílá magie není to co Láska, která léčí čistě všechno
a všechny, jak léčené, tak ty co léčí a přibližuje je na jejich cestě domů, ke Světlu - Tvůrci,
Bohu a není zde potřeba žádného uctívání či zavazování se k čemukoliv. Stupně ovlivňování
bílou magií jsou různé. Vždy záleží na úmyslu toho, kdo uzdravuje či cokoliv napravuje
k obrazu léčeného, aby to bylo v souladu s myšlenkou Boha – Tvůrce. Dále je třeba, aby to
probudilo touhu v tom, komu je pomáháno k vytvoření jeho vlastní změny, změny energetické
kvality a myšlení. K tomu je potřeba přijmout určité poznání o oblasti ducha. Ani učitelé,
terapeuti, léčitelé a lékaři nemají vyhráno. I oni jsou na cestě poznání a vlastní změny. To je
třeba mít stále na mysli. Všichni jsme součástí tohoto velkého vývojového procesu.
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obr .91 Temná mužská část

Zaměřuji se na hlavu, pokouším se zvládat temné myšlenky.
Vidím světle modrou, hořící svíčku. Moji duchovní ochránci ji berou do rukou a pročisťují
moji hlavu.
Opravdu zvládnout svoje myšlení je možné jen za pomoci Světla, prosvítit vše temné. Mnohé
si můžeme na sobě uvědomit, načerpat spoustu informací, to jsme však stále ještě hledači.
Skutečná změna sebe sama je možná jen prosvětlením.
Prosvětluji tělo, myšlenky se vtírají do mojí hlavy a obtěžují mne.
„Posílej myšlenkám Lásku! Vyčisti bolest a smutek!“
Vyciťuji bolest, kterou jsem prožila jako psychosomatickou v mládí. Dále jdu do hlavy, do níž
mi proudí smutek z Duchovní univerzity bytí, které jsem byla součástí, opustila ji a jsem
smutná z toho, že se odchýlila od cesty J. Zezulky. „Není to tvoje záležitost!“, přichází. A co
přísaha, kterou jsem složila?, ptám se. „Bytosti Světla přísahy nepotřebují!“ Vidím, jak moji
ochránci odpoutávají dvě bílé šňůry vedoucí od vrcholu žezla T. Pfeiffera ke mně, na který
jsem složila slib. A co ostatní jeho žáci? „Půjdou za ním.“ Děkuji za pomoc svým ochráncům.
„Nemusíš děkovat, pošli nám Lásku!“
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obr. 92 Duše magická
Sleduji v meditaci dítě jedné mojí známé.
Přiladila jsem se v meditaci k dítěti, jehož chování se mi nezdálo být v rovnováze. Objevili se
moji průvodci a již vlekly chlupatou kouli černo-zeleno-hnědé barvy do Světla. Byla to
podobná koule, jaká byla v minulosti odvedena z mojí aury ve chvíli, kdy jsem meditovala na
strach. Mohu o takovou věc požádat?, ptám se, abych nepřekročila boží zákony. „U dítěte je
to možné, byl tam vliv matky.“ A u dospělého?, ptám se. „Měl by o tom vědět“.
Rozšiřuji v sobě Světlo.
Ptám se: „Mám pracovat v sobě s živly, které tvoří dualitu a vytváří ve mně nerovnováhu?“
„Světlo to udělá samo.“
Přilaďuji se k jinému chlapci.
Vidím svoje průvodce, jak z chlapce stahují červenou energii vzteku.
Energie matek ovlivňují psychiku dětí. Tak jak se chovají rodiče, tak se chovají děti. Avšak
v dospělosti již záleží na nich, jak s tímto odkazem naloží.
Lituji svých minulých nerovnovážných činů.
Lituji všech svých minulých činů, které nebyly dobré vůči druhým, nebo vůči mně samotné.
Prosím sebe i druhé za odpuštění. Období stáří slouží k tomuto ohlédnutí. Je to možné i dříve.
Co o tom mohu říci já? Jen: „Ó jak jsem se mýlila!“
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Spojuji se s duší, která právě opustila tělo.
Je vyděšená co se děje. „Čeká tě Světlo a Láska!“, vysílám k němu myšlenky. Směje se
výsměšně, nevěří, odchází pryč. Má na hlavě čepici s kšiltem, kterou tento muž nosil venku.
Něco se děje v mojí hlavě. Cítím neklid.
„Nech pracovat Světlo!“ Vpouštím do sebe Světlo.
Co slouží ke sjednocení v psychické a duchovní části:
-

-

Pokora, opuštění prožívání odděleného ega, prožívání Já sjednoceného s Tvůrcem,
Odpuštění si vlastních chyb a chyb druhých,
Prožívání jednoty s druhými, spolupráce, ne boj,
Pocity jistoty: „ jsem nesmrtelná, světelná bytost“,
Prožívání skutečné Lásky, zacelení všech ran z šípů, které zasáhly naše srdce z odmítnutí
druhými lidmi,
Mít rád sám sebe, svoje tělo, zacelení pocitů viny z vlastní nedostatečnosti a pocitů viny z činů
vůči druhým bytostem,
Nabytí vlastní síly Světla a vlastního myšlení a vytvoření si tímto „pevnosti“ proti myšlenkám
druhých lidí, které nás ovlivňují, omezují nás ve vývoji a manipulují, ubírají nám vnitřní sílu
a odvahu,
Nesahat na věci druhých, které nám nepřísluší jak ve hmotě, tak v duchu, ani na sebe
nenakládat břemena druhých lidí,
Uplatňovat vše poznané v běžném životě a pomáhat tam, kde je to možné a kde o to druzí
stojí, aby to všem zúčastněným přinášelo radost.

Proč je dobré odpouštět.
Protože si druzí lidé velmi často neuvědomují, že se nás nějak dotkli, nebo nám ublížili. Žijí
v iluzi, že mají na některé věci právo. Trápíme se tím velmi často jen my sami, a proto je
dobré umět odpouštět. Neznamená to však jen odpouštět a nebránit, když je to třeba.
Odevzdávám svůj současný smutek. Kde je příčina?
Vidím temný mrak nad rodinou mého manžela. Prosím o přeseknutí všech energetických
vazeb. Vidím přeseknuté „šňůry“ jako kořeny z jednoho kmene, z nichž teče červená a modrá
barva. Je to krvavá karma šlechtických rodů. Temný mrak je odveden do Světla. Děkuji.
Odevzdávám svoje sobectví.
Moje touha pomáhat stále nevyplývá ze soucitu. Proč to tak je?
„Je to málo Síly“, přichází odpověď.
Některé moje části stále nejsou sjednoceny a druzí lidé mi tyto části stále ukazují jako zrcadlo
a mne to zraňuje, nebo rozčiluje. Snahy lidí podvědomě vedou ke sjednocení a tak ho hledají
v druhých lidech a ve svých partnerech. Pokud toto sjednocení nezrealizují uvnitř sebe, budou
stále nespokojení a hledající. Ani ti, kteří léčí vitálními silami druhé – léčitelé – nemohou být
spokojení, dokud se sami nesjednotí. Tyto nezpracované části jim budou druzí stále odrážet.
Síly skrze ně mohou proudit, neboť se k tomu nějakým způsobem otevřeli, avšak pokud
nepoužívají síly k vlastnímu sjednocení, potom „kovářova kobyla chodí bosa“. Teprve po
vlastním sjednocení je možné síly předávat, jinak se posilují i temné, nezpracované části
v nás, pokud je nezatoužíme osvětlit, vždyť i ony mají sílu. To je nebezpečí v práci se silami.
Bezpečná cesta začíná vždy u nás samých.
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Co je to vášeň.
Touha po spojení v syrovém stavu, aby si lidé touhu po spojení uvědomili. Zvířata vášeň
nemají, je to prostý sexuální pud nutný pro zachování života. Pokud tyto energie nejsou
vykultivovány do Lásky, přinášejí lidem deziluzi.
Josef Zezulka se stal ve svých 33 celistvým.
Nevěřím, že Ježíš na kříži zemřel, vždyť řídil tělo svým vědomím!
Odevzdávám smutek a bolest.
Moji duchovní ochránci odvádějí černý mrak smutku do Světla. „Nemusíš toto prožívat! Buď
v Lásce!“
Sami si volíme svoje prožitky. Moje postava stojí na vysokém srázu, dole je mořský břeh –
svoboda!
Odevzdávám svůj starý program sloužit a zavděčit se a strach z toho, že udělám něco špatně,
je to zničující. Program posílám do Světla.
Proč mne stále obtěžují nízké myšlenky? „Je to nedostatek Světla v tobě“, přichází.
Prosvětluji hlavu. Budu se zaměřovat na řešení všech věcí z pohledu Světla. Jakmile sklouznu
dolů, jsem opět v pasti nízkého vjemu, který mne stahuje na původní úroveň myšlení. Je to
moje slabost.
Všechny duchovní cesty jsou dobré.
V tom smyslu, že některá je kratší, některá delší, jsou více či méně zaneseny těmi, kdo je
předávají. I ta, která není dobrou cestou, má svůj význam pro poznání kudy nejít. Vše
někomu, či něčemu slouží. Pokud člověk není přímo naladěn na Pravdu a není důkladně
energeticky vyčištěný, vždy nějakým způsobem zkreslí to, co předává podle stupně svého
pochopení. Proto je lepší obracet se buď k bytostem andělským, nebo k bytostem žijícím
určitým způsobem hmotně, avšak ve vyšších vibracích, to je k vyspělejším a láskyplným
mimozemšťanům. Náš životní projev je zatím velmi nízký, vždyť něco jako války, zabíjení
lidí, zvířat, násilí fyzické i duševní, boj o moc, nadřazenost jednoho nad druhým, manipulace,
boj o majetky a peníze, zápasení o to kdo je lepší, nepravda, neláska, vášně, nezpracované
emoce, bolest, smutek, nevraživost, závist, sobectví a další je to, s čím se stále setkáváme a
může to být dokonce prezentováno jako přednost, nebo se to skrývat pod rouškou konání
dobra. Není možné vše změnit ze dne na den, avšak vývoj je neúprosný a je třeba, aby co
nejvíce lidí přešlo na stranu Světla, stalo se světelnými bytostmi.
Prohlížím si vnitřním zrakem v meditaci energii svého muže.
Objeví se moji duchovní ochránci a já vidím jeho vnitřní dítě. Stahují z něho „černý kožich“,
jako kůži z medvěda. V jeho „kožichu“ problikává zelená a červená. Vnitřní dítě se ocitne
nahé, zakrývá se rukama, stydí se. Přivinu ho k sobě a vezmu do svého srdce. Tam již čeká
moje vnitřní dítě a objímají se. Je to radost. Stačí poslat Lásku, je to tak prosté.
Ptám se: Kolik mám ještě temné energie?
„20 %. Prosvětluj se!“
Záblesk „osvícení“ ještě neznamená jeho trvalý stav, ego stále čeká na svou nadvládu. Pokud
mu znovu začneme věnovat pozornost, bude chtít nastolit staré pořádky, vždyť na to bylo
zvyklé, dokonce mu nový zážitek může dodat pocit výjimečnosti. Žádná výjimečnost to však
není. Spíše stálé nepochopení, neboť vyšší formy života ve vesmíru toto již neřeší a vědomí
spojení s Tvůrcem, vědomí toho proč jsou na svém místě a za jakým účelem je pro ně
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samozřejmostí. Iluze, omyly, vášně, hrabivost a další jsou produkty nás pozemšťanů a jiných
nedozrálých bytostí ve vesmíru.
Co je to egoismus?
Je to vnímání sebe jako odděleného. Ve spojení s tvůrcem se tento ego-ismus rozpouští a mysl
přechází na vnímání já-vše. Je to postupný proces naplněný zkouškami ve hmotném světě,
které nám ukazují, jak jsme na cestě v duchu daleko. Na cestě životy jsme vystavováni
nástrahám. Dokud v sobě nerozpustíme vše temné, nástrahy nás budou prověřovat. Pokud toto
zvládneme, ještě to neznamená „ráj na zemi“. Nacházíme se v nějakém těle, v nějakém osudu,
které si tímto můžeme nadnést na nejvyšší možnou příčku, avšak dále je zde osud společnosti
v níž žijeme, osud národa a osud planety v této době. To bude stále tlačit na náš osud a my
v něm budeme muset dále fungovat a ke cti nám může být to, že již tak, jak zmiňuje J.
Zezulka jako „kladná složka“ toho celého dění. To je celé tajemství prozření.
Co nás blokuje v tom být „vším“?
Je to naše já-ego, kterému věnujeme pozornost. Pokud věnujeme egu plnou pozornost,
stáváme se jím, realizujeme jeho myšlenky, které ego vpouští do mysli. Myslíme, avšak
netušíme, že je možné myslet ještě jinak, v mnohem větší šíři. Ego nám překrývá přístup
k našemu nekonečnému vědomí, kterým jsme stejně tak jako egem, pouze to ještě netušíme.
Ve chvíli, kdy vytušíme, že jsme něčím větším než omezeným egem a budeme tomu věnovat
pozornost, budeme vnímat sebe jako součást nekonečného, bezrozměrného Boha – Tvůrce.
Záleží tedy pouze na tom, co jsme schopni vnímat, co nám umožňuje náš vývoj a naše
poznání o tom, kým jsme.
O transformaci.
Transformace je přechod od myšlení v nižším já k myšlení ve vyšším já, k myšlení ve Světle,
Pravdě. Ve Světle nejsou zničující emoce, neboť zde chápeme proč se co děje a duše dokáže
prožívat čistou radost z bytí. Součástí transformace jsou prožitky sjednocení se s Celkem na
různých stupních. Vývoj vede zpět do Jednoty, do konečného splynutí všeho a všech a tím, že
se lidé probouzejí, zažívají takové stavy sjednocení.
Spojování.
Spojuji se se sebou, se svou nesmrtelnou duší, se Zdrojem Světla, s druhými lidmi, s jejich
srdečními čakrami - zdroji Světla. Cesta je spojování všeho se vším v Lásce.
Všichni jsme vinni. Stahuji ze sebe všechny temné energie.
Vidím své vnitřní dítě. Již pracuje s pomocí duchovních průvodců a společně vytahují z mého
hrudníku temný „oblak“ smutku a bolesti a ten putuje do Světla. Dále následují svázané
„balíky“ připomínající balíky slámy. První vytažený „balík“ je červený, je to hněv, druhý je
zelený – strach, další žlutý – sobectví, čtvrtý je bílý s nádechem modré, je to bílá magie.
Nakonec vnitřní dítě vytahuje temné „cáry“, vypadající jako černé pruhy látky, je to zlo a
černá magie. Prohlubeň, jámu v hrudníku zacelují moji ochránci a sdělují telepaticky: „Vpusť
do ní Světlo!“ (obr. 93 Balíky emocí).
Ještě znovu odevzdávám bolest.
Do světla putuje „hrouda“ temných barev vyrvaná z mého hrudníku. Do „kráteru“, který po
ní zbyl, posílám Světlo. Prociťuji Světlo. Do světla házím celý svůj minulý šílený život. Byl
takový, protože jsem necítila v sobě Lásku a měla očekávání od druhých, kteří mi zrcadlili
pocity viny a neuspokojení a neplnili moje sobecké představy.

165

obr. 93 Balíky emocí
Vpouštím do sebe Světlo.
Cesta je volná! Emoce z vlivu druhých lidí zmizely, jejich postavy vidím v dálce. Nic mne
neruší. Vidím na věšáku starý kabát. Házím ho mentálně do Světla. Jsem naplněna Světlem a
vyzařuji ho! Jsem světelná bytost! „Udržuj ten stav!“, vnímám od svých průvodců
(obr. 94 Světelná bytost).
Proč mám v sobě ještě smutek?
„Nepřijímáš realitu a nežiješ svůj život!“
Prosím o přijetí reality.
Moji duchovní ochránci mi snímají „černé brýle“ z očí. Vidím druhé lidi barevné. Někdo je
zelený, jiný červený, modrý, žlutý…
Co je třeba udělat pro to nežít život druhých?
„Zvýšit svoje Světlo“.
Nežít život druhých, avšak vnímat vše jako svoji součást.
Zní to jako rozpor, ale není tomu tak. Vnímat druhého jako sebe, dokázat se do něho vcítit,
pomoci mu, pokud o to má zájem a udržet si svoje hranice není to samé jako přebírat
problémy na sebe. Nerozumným přebíráním omezujeme sebe i druhé ve vývoji. Pravdou však
současně je, že i my jsme součástí všeho stvořeného a nemůžeme být lhostejní k tomu, co se
okolo nás děje. Pracovat pro Celek je samozřejmostí vyspělých duší.
Slova J. Zezulky: „Je-li někde nějaká nerovnováha, je to moje nerovnováha“.
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obr. 94 Světelná bytost

Řeším vztahy
Vidím strom svého života, který je kořeny napojený na moje vztahy s lidmi v minulosti (obr. 95
Strom 1). Vztahů je mnoho, ušla jsem již dlouhou cestu životy. Tyto vztahy stále ovlivňují můj
život v současnosti. Jestliže vyřeším jeden, objeví se druhý. Prosím tedy o propuštění všech
vztahů z minulosti, neboť mne stále stahují do podobných zátěžových situací. Vidím, jak jsou
kořeny přeťaty, strom je osvobozen a staré kořeny letí do Světla. V „Nové době“ již není
možné žít ze starých kořenů. Jen tak může náš strom života rozkvést a nabrat svými kořeny
sílu Světla (obr. 96 Strom 2).
Převádím Lásku do každodenního života, není to vždy snadné se soustředit.
Usiluji o navození naprostého bezpečí s vědomím, že pluji životem s vědomím své nesmrtelné
duše.
V meditaci vnímám Světlo v sobě, posílám ho druhým a vyzařuji Lásku.
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obr. 95 Strom 1
Jak se dívá Tvůrce na lidské hemžení?
„Jako na hrající se děti.“
Zkouším se podívat jako On.
Pracuji na páté a šesté čakře.
Moji duchovní ochránci vytahují z mé hlavy „špulku, něco jako „filmovou pásku“, je to
program, film, který si stále přehrávám. Podobně vytahují „špulku – magnetofonovou pásku“
z mojí páté čakry. Stále mluvím o tom, co přehrávám v hlavě a nemluvím o svých pocitech, o
tom, co mne tíží. Moje hlava je teď vyprázdněná, zaplavuje ji Světlo. Děkuji průvodcům za
jejich pomoc, i já se mohu na svět podívat jako Tvůrce. To je svoboda a Láska. Jsem
v procesu proměny.
To co lidstvo stále drží v temných energiích, jsou zbraně a peníze, ty způsobují nevraživost,
touhu po moci a nakonec zničující války.
O léčení Světlem.
Stejně jako léčení hmotné, má i toto léčení svoje omezení. Léčit se prostřednictvím Světla je
možné do výše naší karmy. Je to možnost se změnit, změnit svoji kvalitu, díky poznání a
„ochutnání“, jaké Světlo je a co to pro nás znamená, nechat se jím vést a stát se skutečně
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silnými a světlými bytostmi, ukončit „temné hrátky“, pokud cítíme, že nám již neslouží,
nenaplňují nás a chceme se stát lepšími.

obr. 96 Strom 2
Přijímání.
Přijímám Sílu, přijímám realitu vnějšího světa.
Je 30. 3. 2017 „Den otevřeného nebe“. 30. 3. se narodil Josef Zezulka. Přilaďuji se k jeho
osobě a ptám se, jak se má?
Vidím sedící osobu s rukama v dlaních, smutnou. Zvedne hlavu a dívá se na mne. Na jeho
obličeji vidím krvavé šrámy. Vnímám, že je „ukřižován“ ne fyzicky, ale duchovně. Je mi to
velmi líto. Moje malé vnitřní dítě skočí na jeho klín a obejme jeho hlavu. Naciťuji se na jeho
Lásku, najednou se objeví velká bytost zářící jako Slunce. Od ní vede paprsek světla do mé
srdeční čakry.
„Proč to tak dopadlo?“, ptám se.
„Nemohu k těm, kteří mne nepřijmou“, přichází odpověď. „Kdykoliv na mne pomyslíš, budu
s tebou. Buď silná!“
Sedící postava Josefa Zezulky byla část velké zářící bytosti, která se oddělila a přijala na zemi
lidské tělo a na zemi žila a tuto podobu lidského nevtěleného ducha jsem viděla jako smutnou.
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Odevzdávám všechny pocity viny za svoji nedokonalost a pocity viny, které jsem cítila za
druhé lidi.
Naplňuji se Světlem. Cítím svoji Sílu, volnost. Posílám Lásku svým blízkým, aby i oni pocítili
sílu a dokázali zvládnout a vyřešit svoje životní úskalí.
Učím se přijímat realitu a božskou hru s naší nedokonalostí a učím se vyrovnávat
nerovnováhu Světlem. Vpouštět do sebe Světlo je jako „umýt se“ zevnitř.
Osvícení neznamená konec životů je to jeden z prožitků ducha ve hmotě. Jsme energetické
bytosti a svoje energie můžeme řídit vědomím, pokud dozrajeme do uvědomění si této
skutečnosti. Myšlenky a naše chtění řídí naše tělo, náš hmotný, energetický shluk. Pochopení
nesmrtelnosti této energie, která pouze proměňuje svoji formu nás osvobozuje a pocit věčnosti
nás zbavuje strachu a obav. Strachy pramení z oddělenosti a pocitu osamocení. Je to dočasné
neuvědomění si spojení s Jednotou, se Zdrojem a Matkou zemí. Je to duchovní nedospělost,
stav dítěte ve vývojovém procesu.
Z čeho pramení odmítání transfúze krve či orgánu v některých sektách?
S přijatým orgánem či krví přijímáme energii a záznamy duše jeho dárce.
Stále ještě cítím odpor k odporům druhých lidí.
„Zvyšuj svoje Světlo!“
Zvyšuji Světlo v sobě. Naplňováním Světla do těla nepříjemné pocity a bolesti mizí.
Cítím spojení se Zemí, naciťuji se na ní, stávám se jí. Co cítí země? Cítím na sobě nepříjemný
pocit. Lidé jsou jako „blechy“, sají její „krev“ a některé jsou velké, hodně nasáté. Jakoby
měla potřebu „otřepat se“. Táhnu mentálně zemi do Světla, do světelného kotouče. Zastaví se
těsně na jeho okraji, malý kousek přesahuje okraj, dále není postup možný, brání tomu karma
lidí na zemi. Bude to možné, až se na Světlo napojí všechny „blechy“.
Vstupuji do kotouče světla svým tělem. Jsem vněm celá, spočívám na vnitřním okraji. Vyciťuji
Světlo, zvykám si v něm. Usmívám se. Je to radost. „Vyplouvám“ ven (obr. 97 Světelná
koupel). Otevřu oči. Uplynuly dvě hodiny.

obr. 97 Světelná koupel
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Přijímám dualitu lidí.
Přijímám dualitu a vím, že zlo dělají lidé, přesto je mi líto trpících.
„Rodí se v tobě soucit!“.
Nechávám se zaplavit Světlem. Vše, co ve mně vyvolalo negativní pocity ze vztahů s druhými
lidmi mizí. Obrovská úleva! Svoboda!
Děkuji svým průvodcům za jejich pomoc. Cítím, že mne v meditaci často trochu „polechtají“,
protože se začnu usmívat. Být s nimi je čistá radost. Zvyšuji stav Světla v sobě. Každá
meditace je tak úžasná s novým poznáním!
„Jde ti to dobře, máme radost!“, přichází od mých průvodců.
V meditaci jdu do Atlantidy „zlatého věku“.
Jsem žena. Stojím u kulaté kašny s vodou, vytahuji z ní rybu. Rozmlouvám s ní, poté ji vracím
zpět do vody. Stoupám po schodišti do místnosti, je zde skupina lidí. Držíme se společně na
ruce, „jsme v lásce“.
Jsem na výletě na vrchu Oškobrhu.
Navštívila jsem vrch Oškobrh, kde prý věštila Libuše, jezdila sem na koni z nedaleké vesnice
Liblice, pozdějšího sídla rodu Slavníkovců.
Zavírám oči a v duchu děkuji svým předkům za to, že se nyní nacházím na tak úžasném místě.
Mentálně vidím přicházet osobu staršího, velkého může s bílým, dlouhým vousem, opírajícího
se o dlouhou větev držící ji ve své levé ruce. Nejprve jsem myslela, že je to obraz z minulosti,
jak to obvykle vidím, tentokrát však muž kráčel směrem ke mně, usedl vedle mne a díval se do
krajiny. Je zde vidět daleko. „Podívej, jak je tu krásně!“, přijímám telepaticky. Reaguji na to
myšlenkou o ničení přírody lidmi. „Budou muset hodně napravit!“, přichází od děda a já
vzpomenu na obrázky Praotce Čecha z knih, které mi ho připomínají. Ptám se mentálně, zda
má pro mne nějaké sdělení. „Buď se sebou v lásce!“, přijímám jeho myšlenku. Poté vstává a
odchází…
Strom života.
Svými kořeny jsme napojeni z minulých inkarnací na ty, s nimiž jsme vytvářeli vztahy a
energeticky jsme s nimi svázáni. Tyto vztahy ovlivňují růst našeho stromu života. Jsou-li
vztahy nedořešené, a jsou-li vytvořeny na jakékoliv závislosti, růst stromu je omezen, dokud
se tyto vztahy nedořeší. Náš strom života symbolicky ukazuje kvalitu našeho života. Jestliže
je strom malý, nemůže růst, nemá listy a nekvete, znamená to, že zdroj jeho „výživy“ je
omezený, kořeny se nemohou napojit na Světlo a veškerá naše pozornost je zaměřena na
udržení existence a na řešení vztahů. Tušení Světla, které přináší svobodu, je více či méně
uvnitř každého z nás. Uvědomění si možnosti napojení na Světlo a uvědomění si své božské
podstaty přináší moudrost. Prosvětlení vlastních stínů, které nám druzí zrcadlí, vede k vnitřní
svobodě a schopnosti tvořit v duchu Boha-Tvůrce. Kéž naše stromy rostou a košatí do krásy!
Můj strom života vyrostl (obr. 98 Strom moudrosti).
Z mého malého výhonku ve vypleté a oplocené zahrádce vyrostl velký strom. Obraz malého
výhonku byl jedním z mých počátečních obrazů při praktikování meditací.
Napojuji se na SVĚTLO, cítím v sobě LÁSKU. Již VÍM, že je ve mně Světlo, cítím a vidím
vnitřním zrakem svoji ZMĚNU.
Co to znamená dosáhnout harmonie?
„Cítit Lásku k sobě a ke světu“.
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obr. 98 Strom moudrosti
Jak harmonie dosáhnout?
Nenechat se unášet emocemi, pracovat s nimi, meditovat, vstupovat do vyšších vibrací,
pěstovat klid a mír v duši. Napojovat se na božský Zdroj Světla, na naše vyšší Já, pracovat
s dechem, cítit v sobě stav „jsem v naprostém bezpečí a zdravý“, neboť nervy zachycují
informace a dále je přenášejí do těla. Sledovat vědomě svoje myšlenky a nezabývat se stále
stejnými myšlenkami, které nás zatěžují.
Žijeme na planetě hrůzy. Symbolem člověka se stal člověk se zbraní v ruce – člověk
zabíjející. Filmové produkce toto podporují a oceňují. Podporují šíření strachu a potřebu
bojovat. Jak toto napravit? Vyléčit sebe a pomoci druhým vyléčit se. To co může planetu
skutečně vyléčit je Láska. Není to láska narcistická nebo ovládající a přivlastňující si, vždyť
nic z toho co na planetě existuje, si nemůžeme přivlastnit navždy. Jen Láska může planetu
uzdravit. To znamená přestat zabíjet sebe, zabíjet druhé lidi, zabíjet zvířata, ničit tělo Matky
Země. Lidé touží po svobodě. Cítit se svobodný však vyžaduje vyléčit svoji karmu, vyléčit
svoje závislosti a stát se sám sebou, nepodporovat „stádnost“. Můžeme si myslet, že nám
svobodu zajistí peníze. Samotné peníze však toto nemohou uskutečnit. Peníze k životu
potřebujeme, neboť zatím žijeme ve společnosti, jejíž fungování je založeno na peněžních
tocích, ale pocit svobody je stav mysli, stav, kdy jsme v Lásce se sebou, se světem, stav kdy
jsme ve sjednocení, což je opakem postoje nemám rád druhé, nemám rád sebe. Jen energie
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Světla-Lásky může ozdravit všechny naše temné a zraněné části, uvést nás do harmonie. Čím
je větší podíl harmonie v nás, tím více radosti ze života cítíme. Je to prosté.
Bolest, kterou v životě prožíváme, slouží k probuzení citu v nás. V podstatě ale v bolesti
konzumujeme jen to, co jsme sami vytvořili. Prožitek druhého je i naším prožitkem.
Vpouštím do své hlavy Světlo. Je to obrovská úleva! Cítím, že hlava souvisí s první čakrou,
vztahem k životu na zemi, to jak se na Zemi cítíme.
Moje první světelná práce v terénu pro Zemi.
Jsem na výletě na vrchu Veliš, nedaleko Jičína. Usedám do meditace a zkouším se podívat,
zda je zde oživená světelná energie Země. Vidím světelný pramen pod zemí vycházející z jejího
středu. Objevují se moji duchovní průvodci Ámos a Darmos a snaží se zvednout tok energie
směrem vzhůru, aby mohl vytrysknout ze země. Vnímám, že mi průvodci sdělují, že musím
pomáhat svojí vůlí. Silně na to myslím. Sleduji vše vnitřním zrakem. Pramen se zvedá, až
vytryskne ze země (obr. 99 Práce s průvodci). Moji průvodci se radují. Také mám radost. Již
tomu rozumím. Oživení pramenů zemské energie umožňuje pozdvihnutí energie celé planety.
Čím více míst na Zemi vzplane, tím dříve celá zeměkoule vzplane Láskou, poměry na Zemi se
zlepší a lidstvo se posune ve vývoji, bude běžné tuto energii každodenně používat. V tu chvíli
vzpomenu na svou mentální návštěvu na Plejádách, kde obyvatelé tuto energii využívají.
Po této mojí nové zkušenosti se přesouvám na kopec Loreta, nedaleko od Veliše. Zkoumám
energii zde. Sotva zavřu oči, vidím tryskající pramen zemské energie. Sleduji vnitřním zrakem
své průvodce, radují se a kloužou se po pramíncích světelného vodopádu. Moje vnitřní dítě se
k nim přidá a skotačí a užívá si to s nimi. Vnímám jak „světlopád“ dopadá na moje fyzické
tělo.
Při sestupu z vrchu se cítím „občerstvená“ a přestaly mne bolet nohy. Již rozumím tomu, proč
v minulosti lidé vynášeli nemocné na posvátné hory.

obr. 90 Práce s průvodci
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Děkuji sama sobě, že jsem si dokázala otevřít cestu ke svobodě, děkuji všem lidským
průvodcům, kteří mi na cestě pomáhali, mým duchovním průvodcům a andělům, kteří mne
vedou k Lásce a posílají mi obrazy a myšlenky.

Obrázky:
Madona Nové doby
1. Duchovní provazy se Zemí
2. Pytel nepřijetí
3. Galaxie
4. Nirvána
5. Kuřátka
6. Mlhovina Orionu
7. Pochodeň Světla
8. Pupeční šňůra s Matkou zemí
9. Černý mrak myšlenek
10. Moje ženská a mužská část
11. Balónky
12. Svatý grál
13. Spojení srdce a mozku – citu a myšlení
14. Jak vypadají čakry
15. Na drakovi
16. Kousos
17. Příchod duší na planetu Zemi a odchod z ní
18. Spojení se Světlem vlastním, planety Země, duchovním Zdrojem a mužem a ženou
uvnitř sebe
19. Růžová brána lásky
20. Porod těla a duše
21. Připoutanost ke hmotným věcem
22. Kristovo srdce
23. Nekonečný zdroj energie v nás
24. Ave Maria
25. Na lovu
26. Odevzdání nižšího já
27. Boží světlo
28. Tři růže
29. Socha sv. Anežky české
30. Světlo a stín
31. Démon iluze
32. Krteček strach
33. Dualita v Jednotě
34. Čistění čaker
35. Zelený drak
36. Zlatý drak
37. Duše před vtělením
38. Světlo přichází
39. Vnitřní děti druhých
40. Vyciťování Světla
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41. Kámen „Dědek“
42. Strach a ego v proměně
43. Lidské krysy
44. Na okraji tunelu
45. Čtyři jezdci apokalypsy
46. Zapálená postava plamenem lásky
47. Naloďme se na cestu!
48. Ochranná bublina svatozáře
49. Víra v Otcově lůně
50. Já a moje vyšší Já
51. Vstupte!
52. Pytel bolesti, smutku a hněvu
53. Cháronova říše živých – foto
54. Setkání se zářícím Já
55. Čakry – květy
56. Duchovní učitel
57. Opuštění klece emocí
58. Tělo ve Světle
59. Odstřižení minulých životních dějů
60. Strom poznání
61. Útěk nízkých entit před Světlem
62. Zlatý prach Lásky
63. Mám svoje Světlo!
64. foto paní Hany
65. V Otci
66. Josef – Jesus
67. Slunce a měsíc
68. Anděl mne vede
69. Andělská láska
70. Prosvětlení čaker
71. Archetypy na čakrách
72. Menhir Veletín - foto
73. Pohaněči
74. Madona - královna
75. Otevřeno Světlu
76. Malé čakry
77. Být v napojení
78. Ostrov andělů
79. Temná část Tvůrce a my
80. Nové zrození
81. Moje těla
82. Matka a syn
83. Nesvobodná duše
84. V chrámu Světla
85. Bílý lev
86. Přijetí duše
87. Vnitřní dítě září
88. Můry
89. Strom poznání uprostřed sídliště
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90. Duha
91. Temná mužská část
92. Magická duše
93. Balíky emocí
94. Světelná bytost
95. Strom 1
96. Strom 2
97. Světelná koupel
98. Strom moudrosti
99. Práce s průvodci
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