Otevírání srdcí v lůně Tvůrce, ze Tmy ke Světlu

Rytíři Světla
Od svých 28 let, kdy jsem prošla životní krizí a přemítala o smyslu života, jsem se stala hledajícím a je
tomu již 33 let. To co jsem dosud objevila na své cestě, to jsem popsala v předchozích částech. Nyní
se učím udržovat své Světlo, které jsem v sobě objevila skrze vnitřní vjem a napojení na dva duchovní
zdroje a to Zdroj Matky Země a Zdroj Světla nacházejícím se v duchovním světě. Život probíhá jak ve
světě hmotném pro obyvatele Země na Zemi, tak ve světě nehmotném pro nehmotné bytosti ve
světě duchovním. V mojí transformaci mne vedou moji duchovní průvodci - andělé Ámos a Darmos
a další světelné bytosti a o tom je moje další psaní.
Jsem ve Stradonicích na keltském hradišti, které se nachází v blízkosti Nižboru.
Dorazila jsem ke vztyčenému menhiru. Dívám se vnitřním zrakem, zda je zde oživený pramen energie
Matky Země. Vidím jak pramen „tryská“. Moje vnitřní dítě se hned objeví na vrcholu pramene,
pohrává si s ním, raduje se. I já mám radost.
Na vrcholku o kousek dál od kamene se přilaďuji k místu a dívám se do minulosti, co se zde
odehrávalo. Vidím ženu v dlouhých, bílých šatech, na levé ruce nad loktem ji zdobí kovová spirála.
Před sebou má keramickou nádobu, z ní vystupuje kouř z pálených bylin. Je to vědma, spojuje se
s přírodními živly a předky, kteří jí dávají rady pro společenství, co je dobré dělat. Sděluje to ostatním.
Kdo jsou její předci?, ptám se. „Bylo zde mnoho civilizací, jsou to ti, kteří pokročili dále“, přichází
odpověď.
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Oppidum bylo rozlehlé a život zde probíhal podle vykopávek podobně, jako to můžeme vidět ve
skanzenech.
Vpouštím do sebe Světlo.
„Vyciťuj proud energie!“, přichází. Zkouším to. Energie moc necítím. Dívám se na svoje nervy, jejich
zakončení je červené, jsou podrážděné vlivem prožívaných emocí. Ještě mám na sobě hodně co
opravovat. Je třeba se zklidnit, aby se zvýšila moje citlivost k energiím.
O víře.
Víra není náboženství. Víra v Boha – Světlo – Lásku je víra v sebe jako světelnou bytost a víra v Něho,
jehož jsme součástí. Nejsme my a On. Víra je věřit v sebe a v to, že všechno je v řádu dění.
Naciťování.
Naciťuji se na své průvodce Ámose a Darmose. Cítím radost a dojetí. Děkuji jim a J. Zezulkovi, tomu
koho považuji za svého hmotného učitele, i když jsem se mohla setkat s jeho filozofií až po jeho
hmotné smrti. Moji průvodci sdělují: „Je to i náš úkol!“
Chybovala jsem, když jsem myslela, že se mohu naciťovat na druhé lidi bez toho, abych byla sama
dost silná a „v lásce“. Přebírala jsem nevědomě jejich těžké energie a zraňovala tím sama sebe. Ani
nemohu ze své vůle ovlivňovat osudy druhých, pouze jim posílat Světlo. Jinak je to magie a za magii
se platí. To jsem si již v minulých životech vyzkoušela, nyní se mám posunout dále. Mohu požádat o
pomoc andělské bytosti, výsledek však musím nechat na nich, oni lépe vědí co je v řádu Tvůrce dobré.
Oni jsou strážci našich osudů. Ten, o kom můžeme rozhodovat, jsme jen my sami.
Byla jsem přítomna přednášky s duchovním léčením filipínské léčitelky Estely Orbito.
Ucítila jsem ihned přítomnost andělů při započetí léčby. Dojalo mne to k slzám. Zavřela jsem oči a
vnímala, co se zde odehrává. Estela působila na ženu, neprováděla operaci. Nad Estelou a skrze ni i
nad léčenou ženou se skláněl velký, zlatý anděl. Byl obrovsky soucitný. Bylo to dojemné. Někteří
z přítomných, léčených lidí byli citově silně rozrušeni, hroutili se, nebo plakali. Estela musí být hodně
silná, když se k ní dostaví větší skupina lidí a každý z nich nese svoji bolest. Po celou dobu jejího léčení
jsem v sobě cítila to, co bych nazvala „uvolňováním“.
Jsem na výletě v okolí města Žlutice.
Vystoupáme na vrchol kopce Nevděk, stojím na místě u vysokého dřevěného kříže. Vstupuji zde do
meditace s úmyslem probudit zde světelný pramen.
Moji duchovní ochránci již pracují. Pramen je hluboko, není to snadné. Ámos a Darmos mají v rukách
takovou „hadici“ a skrze ni pramen vystřikuje. Stoupnu si do toho proudu a nechávám se jím
„omývat“.
Scházíme z kopce a objevujeme studnu, ze které vytéká pramen. Stojí u ní malý domeček, někdo se o
něho stará, je zde nápis „Žlutické Lurdy“ s obrázkem se zavěšenými berlemi. Omyji se vodou
vytékající z pramene a pokračujeme v cestě. Vystoupali jsme na kopec Vladař. Zde nebylo možné
pramen probudit. „Zkus to někde jinde!“, přichází.
Najednou je mi jasný obraz Země, která může být zcela probuzená Světlem v jednotě se Zdrojem,
kam se po krůčcích vracíme zpět. Země je opravdu „dutá“, neboť uvnitř ní je Světlo. Na povrchu se
zhmotnila „kra“ tvořící dualitu a vznikla rozptylem do mnohosti stvořeného posilovaného silou
vývoje. Na této „kře“ žijeme a budeme žít do doby, než se sami staneme Světlem, Zdrojem samým.
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Po telefonickém rozhovoru s otcem jsem zjistila, že zvracel a není mu dobře. Je již vysokého věku,
blíží se k 90., a tak mám obavy, zda to není něco vážnějšího.
Vidím, že mu hoří oblast žaludku. Objeví se moji ochránci a již hasí „požár“ s pomocí palic ve svých
rukách. Zbývá jen černý popel. „Co s otcem je?“, ptám se. „Je rozzlobený na svět“, sdělují telepaticky
moji drazí ochránci. Ještě ho „uhladí“ svými hůlkami okolo jeho těla a odlétají. Děkuji jim za jejich
pomoc.
Prosím o prosvětlení své hlavy.
Zavírám oči a v tu chvíli se otevřelo velké okno a rozzářilo se Světlo. Nechávám Světlem prostoupit
svoje tělo (obr. 1 Otevřeno).
Konečně začínám plně chápat léčení andělů. Oni jsou těmi, kteří vše dělají. Můžeme je požádat skrze
modlitbu, nebo může člověk fungovat jako médium, skrze které oni působí. Je to jejich práce.

Otevřeno
Tento týden mám v úmyslu jít na kurz automatické kresby u paní Beranové. „Budeme s tebou“,
přichází. Loučíme se. Odlétají z mojí mysli. „Máme ještě hodně práce!“, sdělují.
Jsem na kurzu, meditujeme na Světlo.
Myslím na svého otce. Vidím ho ležet na posteli. Je obklopen zlatým Světlem.
Druhý den jdu za ním na návštěvu. Je mu lépe.
Všechno je dobré, všechno slouží vývoji.
Peruánští šamané nerozlišují dobré a zlé, ale jen jemnou a těžkou energii. Říkají, že těžkou energii je
třeba vypustit ze svých „bublin“, ze své aury.
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Vpouštím Světlo do aury, vše barevné mizí. Jsem „zářící bublina“.
Znovu vpouštím Světlo do své aury.
Vidím v auře barevnou směs energií, jako když se všechny barvy smíchají, světlá barva to není. Aura se
postupně zaplňuje zlatými „lístky“, podobají se slabým zlatým lístkům restaurátorů.
Odevzdávám svoje neurotické projevy. Jak vypadá neuróza?
Vidím červeno- žluto- zelenou kouli. Koule putuje do Světla.
Emocionálně je to hněv, sobectví a strach. Chybí zde modrá, vnímání druhých a Láska.
Vstupuji do 5. Čakry.
Je tam stále černá koule a za ní bílá. Pozůstatky černé a bílé magie v auře, které si nesu z minulých
životů. Moji duchovní ochránci již putují s koulemi do Světla a zacelují ránu v krku po odpoutání koulí.
Naplňuji svoje tělo Světlem. Úplné uvolnění. Je to tak jemné a milé. Vnímám rozdíl v kvalitě energií.
Erotika je výbuch červené energie radosti. Láska je opravdová svoboda.
Zemřel můj otec.
Dozvěděla jsem se to v sobotu, předpokládám, že to bylo v pátek večer. Byli jsme s manželem
v našem venkovském domku a již jsme leželi v posteli. Najednou jsme uslyšeli ťukání na okno. Nikoho
jsme neočekávali. Vstala jsem z postele a šla se podívat ven, zda tam někdo je. Nikoho jsem neviděla
a tak jsem se vrátila do postele. Později mi došlo, že to mohl být on a přišel se se mnou rozloučit.
Asi za dva dny jsem zkoušela se k němu přiladit, abych zjistila co je s jeho duší. Uviděla jsem ho sedět
na jeho posteli tak, jak sedával a jeho oči byly plné strachu. Strach z jeho očí jsem v poslední době
cítila, byl to strach z toho, co s ním bude a ze smrti, myslím, že mi moc nevěřil, když jsem mu zkoušela
sdělit, jak to po smrti vypadá.
Poprosila jsem, aby ho odvedli andělé. Objevili se dva černí andělé, vzali ho za ruce a odlétali s ním.
Otáčel se směrem ke mně a já mu sdělovala: „Běž do Světla!“
Za pět dnů po této události jsem se k němu znovu přiladila. Uviděla jsem ho i se svou matkou, jak jsou
radostní a mávají mi. Děkuji andělům.
Uvědomuji si spojení se Zemí. Jak na tom Země v tuto chvíli je?
Vidím hlávku zelí, kterou okusují housenky.
Uvědomuji si bezpečí ve spojení s Matkou Zemí. Uvědomuji si bezpečí ve svém solaru, bezpečí ve mně
samotné. Uvědomuji si bezpečí ze spojení se Zdrojem Světla.
„Můžeš si opravit cokoliv ve svém těle. Až přijde tvůj čas, vrátíš se bezpečně domů…“, přichází.
Je třeba se vracet do své vlastní síly, dokud se to nestane naším stálým vjemem.
Pročišťuji čakry, nechávám do svého těla „vlévat“ Světlo, Světlo vtéká do mojí aury, do mého
emocionálního těla a mého duchovního těla. Sjednocuji těla. Velká úleva! Těla jsou zaplavena zlatou
barvou. Emocionální tělo již nevidím tak barevné, mění se na světle modrou, psychické jde do růžova.
Dívám se, co dělá vnitřní dítě. Stojí u zlatého stromu, utrhne si z něho jedno ze zlatých jablek a
ochutnává ho. Vzpomenu na Adama a Evu a jejich symbolický strom poznání. Strom je každému
přístupný, je však třeba k němu dojít.
To co hledáme je naše obnovená Síla – Láska. Dokud nenajdeme svoji vlastní sílu, vypadá naše pomoc
druhým tak, jak jsme v tu chvíli schopni. Nemůžeme se vydávat druhým, dokud sami nejsme v síle. To
co nám často brání jít do síly je náš strach, abychom sílu nezneužili, aby to pro nás i pro druhé nebylo
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zničující tak, jak jsme to již v minulých životech prožili. Nebo se může jednat o strach ze ztráty ega, ze
ztráty síly pocházející dočasně z odvrácené temné části. Je-li síla v rukou primitiva, potom ničí. Je-li
síla v rukou moudrého člověka, potom tvoří ve prospěch všech. V tom je rozdíl, a k tomuto
uvědomění musíme dojít uvnitř nás. Ze své síly můžeme rozšířeným vědomím vyjít a pochopit
druhého, opět se však musíme do své síly vrátit, jinak budeme nerovnováhu od druhého přebírat na
sebe. Jemu se sice uleví, ale nám bude hůře. Je to vlastně podstata léčitelství, být plně ve vlastní síle,
být s touto silou, která má schopnost vše uvádět zpět do harmonie ve spojení. Je to o vnitřní touze
vrátit se společně zpět do Jednoty, do Lásky, myslet v řádu Tvůrce – nekonečného a bezrozměrného
Boha a prožívat radost ze své existence. Aby duše pochopila, jaká je její podstata, prochází někdy
v životech doslova „peklem“, neboť utrpení je hybnou silou naší změny, abychom došli k uvědomění,
jak funguje dualita a v jaké fázi vývojové „hry“ se právě nacházíme, jakou jsme dosud vytvořili kvalitu
a co máme v tomto životě zpracovat. Zda to zvládneme, nebo zda nás čeká v příštím životě „reparát“
záleží jen na našich rozhodnutích a postojích. Nejsme tu jenom za trest, ani pro zábavu, vše má
mnohem hlubší význam a tak obrovskou spojitost a možnosti, které si pravděpodobně v tuto chvíli
můžeme představit jen stěží. A proto věřme jen sobě! Svému moudrému, vyššímu Já, které zná cestu
do Světla.
Odpouštím a propouštím situaci, která mne potkala v dětství.
Propouštím situaci z dětství, kdy jsem těžce onemocněla. Tato zkušenost poznamenala můj další život
a já si nevěřila a zaplavily mne strachy. Odpouštím té situaci a děkuji jí, že mne dovedla k poznání. Bez
ní bych pravděpodobně tak intenzivně nepátrala po smyslu života. Vidím nemocniční postel, která
s mým vnitřním dítětem „putuje“ do Světla.
Pracuji na čakrách na zadní části svého těla.
Navštívila jsem svoji masérku, která pracuje s energiemi a cítí je, abych si ověřila, jak jsou na tom
moje čakry. Já sama tak jako ona energie necítím. Na přední časti těla byla z mých čaker nadšená,
říkala, že jsou otevřené a pracují v rovnováze, na zadní části těla tomu bylo jinak a cítila zde smutek.
Zadní stranu těla jsem opomíjela a tak jsem se v následující meditaci zaměřila na čakry na zadní části
těla, vždyť jsem to v meditaci viděla, že to jsou kornouty, které se točí jak z přední, tak ze zadní části
těla!
Pročisťuji čakry na zadní straně těla a vidím, jak z nich létají malé, barevné čtverečky různých energií,
které jsem vytvořila a které jsou odlišné od žluté energie Světla. Jakmile jsem došla k páté čakře,
uviděla jsem obraz nešťastné a rozcuchané ženy. Je to přivtělená bytost? Objevili se moji duchovní
ochránci a postava ženy ve vzorkovaných šatech s jejich pomocí vyletěla do Světla. Pomyslím v tu
chvíli na šaty mojí babičky z otcovy strany, tyto šaty mi jí připomínají. Nastává velké uvolnění.
Zaplavuji se Světlem. Děkuji svým průvodcům. „Vedeš si dobře!“, přichází od nich.
Co mne blokuje ve vývoji?
„Touha zavděčit se“, přichází do mojí mysli. Odevzdávám tento program do Světla, brání mi ve stavu
být sama sebou. Vrátím-li se nazpět, nikdy mi tento program nefungoval.
Prosvětluji se. Je zde i moje zářící vnitřní dítě. Nechám ho do sebe vstoupit a splynout s ním. Já, moje
vnitřní dítě a moje prosvětlená těla jsou jedno. Na hrudníku cítím obrovský pocit volnosti, jako bych
tam měla díru. Děkuji svým průvodcům, mají obrovskou radost a tleskají mi. Vše se stalo díky jejich
pomoci.
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Projekce mého vyššího já skrze mé vnitřní dítě mi pomohla pochopit, že tím, kým se cítíme být ve
hmotě je jen naše jedna část, která prohlíží hmotný svět. Dualita je i to, že máme i svoji druhou,
duchovní část, protipól k nevědomosti ve hmotném světě, je to naše dokonalé, moudré Já spočívající
ve světě duchovním. Jen spojením s touto svojí částí můžeme dosáhnout moudrosti ve hmotě, jinak
jsme závislí na tom, jakého poznání dosáhla společnost, nebo můžeme přijímat sdělení z duchovního
světa, avšak stále jsme závislí na druhých. Ani sdělení z druhé strany nemusí být vždy pro nás
dobrem, neboť tento svět obývají, stejně jako svět hmotný, bytosti různého založení a úmyslů. Jsme
tedy i zde vystaveni iluzi, pokud nemáme naprosto čistý úmysl. Jak v hmotném, tak v duchovním
světě se může Temnota skrývat za Světlo. Je to to nejtěžší, co se musíme naučit rozpoznávat.
Rozpoznat to co je skutečně dobré, zda je pravda co druzí za pravdu vydávají, zda se ladíme opravdu
ke světelným bytostem. Bytosti světla nás vždy vedou ke svobodě, soucitu a radosti. Pokud toto
v kontaktu s bytostmi z druhé strany nepociťujeme, je třeba být vždy v pozornosti a věci promýšlet a
hledat Pravdu. Jinak se budeme stále točit v kruhu iluze, která se může zdát být chvilku příjemnou a
hladit naše ego jak jsme dobří, avšak záměrem vývoje je se z iluzí probouzet, jinak se může příjemné
proměnit v nepříjemné, neboť vývoj si žádá nápravu a bez vlastní změny, vlastní transformace Domů
nedojdeme.
Přijímám do buněk svého těla Světlo.
Najednou plně rozumím tomu, že bez zvládnutí našeho energetického potenciálu není možný lidský
vývojový postup. Nejsme-li si vědomi našeho energetického systému, nemůžeme svůj život vědomě
ovlivňovat. Máme určitou kapacitu a podle toho jakou energii ve svém systému vytvoříme, zda
myslíme v dobru či naopak, což ovlivňují naše vlastnosti, takovou energii v těle a ve své auře
vytváříme. Ovlivňuje to i prostředí v jakém žijeme, s jakými lidmi se stýkáme a jaké nevtělené bytosti
jsou okolo nás. Je to velký tlak vnějších sil a není-li naše síla dostatečná, nebo je temná, podléháme
tomuto tlaku a podle toho se chováme a činíme. Pokud neobjevíme, že jsme energetické bytosti, že
máme svůj silový systém, nedojdeme k trvalému vyléčení a vyšší kvalitě života. Medicína nás
zachraňuje, ale s těmito energetickými systémy nepracuje. Životy lidí se prodlužují užíváním léků
nebo s pomocí hmotných nástrojů a přístrojů, avšak každá buňka našeho těla má svoji paměť, vše
vnímá, tu neoklameme. Je to paměť rodová a je to paměť nás samotných. Tuto paměť je třeba
změnit, prosvětlit. Světlo vše mění. Každá jiná alternativní terapie je sice prospěšná, avšak zdlouhavá.
Může však dopomoci k tomu, aby člověk pochopil, že je třeba se sebou pracovat i sám, a poté
dosáhnout vlastní moci bez uplatňování ega.
Poprvé vnímám, že tělo nejsem já.
Naplnila jsem tělesné buňky Světlem a poprvé vnímám tělo jako něco, v čem jsem. Vnímám, že moje
vědomí funguje přes mozek mého těla.
Mohu nalézt nějakou osvícenou skupinu lidí pro společnou meditaci?
„Jen z části. Všichni máte nějakou karmu“, přichází odpověď.
Je vhodné a bezpečné meditovat s druhými lidmi?
„Je to ku prospěchu všech. Záleží na tom, kdo skupinu vede a k čemu se ladí.“
Naciťuji se na své průvodce.
Naciťuji se na své průvodce a přijímám je do svého srdce. Ihned do mne „vletí“.
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Klíčem duchovní práce je práce se Světlem. Stejně jako mohu posílat Světlo temným myšlenkám,
stejně tak mohu posílat Světlo lidem, kteří se mnou neladí. Je třeba, aby naše Světlo stále zářilo, to
tvoří přirozenou ochranu. Je to tak prosté. Temné se Světlem prosvětluje, nebo před Světlem utíká.
To, co se odehrává ve světě ukazuje na to, že jsme ještě duchovně velmi slabí, chytrost rozumu
nestačí. Život na Zemi není pro nikoho lehký. Vzpomenu slova J. Zezulky. Pobývání v lidském těle a
mezi lidmi bylo pro něho v závěru života těžké i s jeho Světlem. Řekl: „ Už se těším, až natáhnu
bačkory a doufám, že v příštím životě nebudu člověkem“.
Přijímám do svého srdce Ježíše – Josefa.
„Vletí“ do mne bílá postava. Vidím okolo svého těla zářící auru bílé energie.
Vyciťuji Světlo uvnitř sebe. Jaké je?
Jenom to prožívám. Posílám všem myšlenkám, které mne v současnosti znepokojují Světlo. Posílám
Světlo všem situacím v minulosti, které mne znepokojují. Posílám Světlo všem lidem, na které myslím.
Světlo vše čistí, je to opravdový ZÁZRAK!
Vnímám svoji sílu.
Objeví se obraz tygra v mém náručí. Objímá mne svými tlapami okolo krku a olizuje můj obličej.
Hladím ho po srsti. Je jemný a silný. Milujeme se.
Jsem na dovolené na řeckém ostrově Zakynthos.
Jsem na pláži a okolo mne jsou lidé na lehátkách. Jdu do sebe a pracuji na svém energetickém
systému. Vidím bílo-stříbrné světlo. Napadlo mne – Plejáďané! Sleduji, co probíhá. Vidím jen energii,
žádnou postavu, jen bílou hůlku, jako ze skla, která sleduje v mém těle hlavní energetickou dráhu,
pravděpodobně ji posiluje. V mysli mi proběhla myšlenka, kde jsou moji ochránci Ámos a Darmos?
Hned jsem je uviděla, jak se smějí. „Přivedli jsme ti návštěvu!“, sdělují. Objala jsem se se stříbrně-bílou
energií a chvilku ji vyciťovala. Poté jsem viděla, jak se stříbrná „energie“ vzdaluje s mými průvodci
(obr. 2 Vesmírná návštěva).

Vesmírná návštěva
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Pokud se dívám na noční oblohu, vždy hledám souhvězdí Orionu již od dětství. Dnes již vím, že v jeho
blízkosti jsou Plejády. Souhra s popsaným prožitkem je v tom, že jsem zrovna četla knihu „Plejádská
světelná zasvěcení“ od Christine Day, která předává poselství od Plejáďanů. Plejáďané nám skrze ni
sdělují, že budou pomáhat lidem v transformaci. Cesta je pro planetu Zemi otevřena. Kromě
plejádských sdělení je v knize vidět, že spisovatelka prošla šamanskými praktikami a proto je tak
kniha laděna. Já pokračuji ve svých meditacích podle své intuice a nepoužívám takové praktiky. Jsem
pro přirozenost v průběhu prosvětlování, i když nevylučuji, že obrazy a zvuky nás mohou energeticky
podporovat, pokud jsou čistě předávány. Obecně jakékoliv praktiky typu vkládání znaků, hláskování,
tvoření různých druhů ochran a jiné nechávám šamanům a mágům, nemusí být z čistých zdrojů, nebo
mohou být předáváním nevědomě nebo vědomě zkresleny. Jsem pro otevírání se Světlu, vnímání
přes srdeční čakru – přes citové centrum a ukotvování se ve „stavu lásky“. Je to stav uvolnění,
svobody a bezpečí. Cítím to jako svoji cestu.
V noci jsem se probudila a najednou jsem cítila, jakoby byly moje čakry „prázdné“, jako by byl uvnitř
mne prostor. Bylo to příjemné.
Nyní uvedu dva úryvky ze zmíněné knihy, kdy jsem cítila, že se mnou souzní:
První je o tom, co nám přináší převzetí vlastní životní síly:
Prostřednictvím energie světla vaší životní síly budete fungovat z vyšší frekvenční úrovně vašeho
Já, a proto budete moci vnímat energie z těchto vyšších dimenzionálních stavů. Budete tak nahlížet
na svět z „ptačí perspektivy“, která přesahuje třídimenzionální iluzi a drama pozemské úrovně a
umožní vám plněji se zapojit do vesmírných říší.
Jakmile aktivujete energii světla své životní síly, začnete zcela přirozeně intenzivněji prožívat
všechny energetické zkušenosti jak na planetě Zemi, tak ve Vesmíru. Rozšíří se vaše schopnost
vnímat energie a prožívat Pravdu. Výrazně se také prohloubí vaše schopnost spojovat se a
spolupracovat s lidmi.
Rozvinou se také vaše vztahy s vašimi energetickými spojenci a s vašimi spřízněnými energiemi,
neboť se s nimi budete moci setkávat z mnohem stabilnějšího energetického prostoru ve svém Já.
Energie vašeho světla vás bude přirozeně slaďovat, čímž projasní vaše spojení a komunikaci.
Po určité době již nebudete potřebovat vzývat energii světla své životní síly, abyste prožívali
uvedený stav harmonie, neboť se tato harmonie stane vaší přirozenou součástí. Jednoduše budete
v energii své životní síly. Jakmile se dále rozvinete, ponesete rozšířenější aspekty energie světla své
životní síly a zjistíte, že se neustále prohlubuje vaše spojení s energií vašeho světla jako přirozená
součást procesu vašeho probuzení.
Budou vám poskytnuty postupy a nástroje k aktivování energie světla vaší životní síly a poté vám
budou ukázány cesty k přirozenému sladění se s tímto aspektem vašeho Já. Tyto cesty vždy vedou
přes vaše srdce. Možná pocítíte, jak se něco ve vás uvolnilo, osvobodilo. Když se znovu chopíte své
moci a síly, jednoduše z vás spadnou těžká břemena ze všech životů, když jste prožívali
třídimenzionální zkušenosti. Jakmile ukotvíte energii světla své životní síly, vaše třídimenzionální
břemena již nebudete moci ve svém těle udržet.
Když začnete vytvářet energii světla své životní síly, vaše energetické pole začne zrcadlit vaši nově
objevenou energii Světla. Bude z vás vycházet v podobě pulsující světelné frekvence, jež se bude
šířit do Vesmíru. Díky ní se následně budou moci energetické části vás samých navrátit na vaše
místo ve vesmírné mřížce. Vaše posvátné místo na této mřížce se rozšíří v okamžiku, kdy se nějaká
část vás samých vrátí Domů. Celý váš dimenzionální pohled se změní, což vám umožní se plně
zapojit do Vesmíru a zaujmout své místo ve všech jeho úrovních a říších. Je to součást posvátného
plánu, který byl vytvořen pro každého z vás pro současnou dobu nového úsvitu.
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Díky energii světla vaší životní síly bude moci ve vašem těle začít probíhat přirozený proces
energického léčení a uzdravení. Budete moci pracovat s přirozenou léčivou energií vaší životní síly,
používat vaše dary a prožívat Jednotu, propojenost s Vesmírem. Čím více se rozhodnete využívat
tuto část svého Já, tím více rozšířené podstaty energie světla vaší životní síly vaše buňky ponesou.
Vzýváním energie světla vaší životní síly se začnete slaďovat s rozšířenou částí dechu životní síly,
který se začne vytvářet ve vašich plících. Možná zjistíte, že si více uvědomujete svůj dech a roli,
kterou hraje při vaší práci s energií světla vaší životní síly. Budete dýchat způsobem, který s sebou
nese energii světla vaší životní síly. Uvedený dech životní síly je ve skutečnosti „vědomým
dýcháním“ spojeným s vědomím a soustředěným záměrem, zatímco tento dech nasměrováváte do
požadované oblasti. Váš dech nese “světelnou sílu“ vašeho božství. Když vnesete do svého tvoření
energií vaší životní síly, pomůže vám to zhmotnit si vaše přání. A podobně můžete tento dech
životní síly nasměrovat i do svého Já k urychlení léčebného procesu. Experimentujte s tímto
dýcháním a sledujte, jak působí „životní síla“ tohoto dýchání. Vnímejte sami sebe. Pociťujte sami
sebe v energii tohoto dechu. Čím více budete vědomě pracovat s tímto dýcháním, tím rychleji se
váš dech životní síly rozšíří do nových úrovní. Buňky vašich plic projdou intenzivní proměnou,
zatímco se budou rozšiřovat s frekvencí vašeho dechu životní síly. Energie této světelné síly se
budou z vašich plic šířit do všech ostatních buněk vašeho těla, posilovat všechny vaše buňky a
omlazovat je. Každá buňka ve vašem těle bude ovlivněna touto novou frekvencí Světla, která se
aktivuje působením vašeho dechu životní síly.
Druhý úryvek je přímá zkušenost spisovatelky:
Ráda bych se s vámi podělila o svou zkušenost, při které jsem prožila okamžik Jednoty se svou
lidskou stránkou: Mým energetickým spojencem, se kterým jsem se před svým narozením
dohodla, že mi pomůže, byla Panna Maria. Právě jsem navštívila jedno z jejích posvátných míst, na
kterém se před tím mnohokrát zjevila. Je to jedno z mých nejoblíbenějších míst na planetě Zemi.
Seděla jsem v malé kapličce, kde se před mnoha lety zjevila. Na stěně byl namalován obraz Panny
Marie, jak skrze své oči vyzařuje energii k nějakým mimozemšťanům, kteří podle mého názoru nesli
energii Plejáďanů. Poté jsem začala cítit, jak tuto energii začíná vyzařovat ke mně. Promluvila
přímo k mé lidské části a řekla mi: „Stále máš své Já na kříži!“ To mne překvapilo, protože jsem si
myslela, že jsem se již zbavila všeho sebeodsuzování. Jedna část ve mně však věděla, že má pravdu
– stále jsem v sobě zadržovala části své minulosti. Náhle ze mě začala všechna tato břemena
spadávat. Uviděla jsem, jak můj kříž začal hořet a nic z toho se již nevrátilo. V tom okamžiku jsem
pocítila, jak se celý můj život uvolňuje – všechny jeho části i všichni herci v něm, včetně mě samé.
V té chvíli jsem začala pociťovat lásku k sobě samé, radost a vděčnost za vše, čím jsem prošla, a za
všechny lidi ve svém životě, kteří v něm sehráli svou roli. Přenesla jsem se do stavu Jednoty
s Pannou Marií a znovu jsem se s ní sjednotila.
Celá tato zkušenost se pevně ukotvila do mých buněk. Kdykoli do ní mohu vstoupit a zatímco vám
o ní teď vyprávím, pociťuji, jak se ve mně probouzí radost a svoboda. Přesně to má Duch na mysli,
když hovoří o tom, že je každý okamžik věčný. Jsem svobodná a plně jsem prožila a ukotvila do
svých buněk svůj prožitek Jednoty. Znamená to, že se v uvedeném stavu nacházím neustále? Nikoli.
Od té doby však již nejsem stejná jako dřív a je tomu tak proto, že v onom okamžiku se má lidská
stránka sjednotila s mou božskou stránkou a toto jejich spojení je natolik hluboké, že se nikdy
nepřeruší.
Díky svému lidskému kontaktu s Pannou Marií jsem mohla ukotvit uvedený okamžik posvátného
sjednocení do buněk svého těla. To mi umožnilo se znovu spojit s posvátnou částí svého Já, neboť
má lidská část společně s Pannou Marií opustila třídimenzionální zkušenost. Díky tomu jsem se
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mohla setkat se svým posvátným Já na úrovni čtvrté a páté dimenze a ukončit tak oddělenost mezi
svým lidstvím a svým Já.
To mi umožnilo zahájit novou cestu v rámci své lidské zkušenosti. Mohla jsem tak propustit mnoho
starých zranění, starých představ a dokázala jsem hlouběji milovat sama sebe. Následně jsem si
mohla rozvinout soucit k sobě samé a také k druhým lidem a dokázala jsem je více milovat. Lépe
jsem porozuměla své cestě a díky novému vyjasnění své cesty jsem se mohla hlouběji spojit se
svým božským Já. Při každém našem spojení mě proces mé transformace přivedl k větší lásce
k sobě samé. (konec citace)
Někteří z lidí očekávají příchod mimozemšťanů. Musíme si však nejprve zvyknout na spojení
telepatická a po celkovém pozvednutí duchovní úrovně lidstva jako celku, teprve tehdy bude možný
přímý kontakt.
Také na ostrově Zakynthos, podobně jako na Kanárských ostrovech jsem pozorovala, že některé hory
jsou pyramidálního tvaru. Pyramidální hory jsou skalisté hory ve tvaru pyramid, proto není třeba
pyramidy stavět, tyto hory mohou sloužit stejnému účelu. Skrze hory potom proudí zemská energie a
lidé toto v minulosti věděli a využívali to. Také již rozumím tomu, proč se kostely stavěly na kopcích.
Byly zde původně aktivovány prameny božské energie. Postupem času bohužel většina lidí
zapomněla na toto možné spojení, ztratily se lidské schopnosti Světlo probudit a prameny „usnuly“.
Na ostrově jsem téměř celý den venku, koupu se v moři a mnohem intenzivněji vnímám živel vody,
vzduchu, žáru a země. Vnímám svoji božskou energii uvnitř sebe. Vnitřní dítě, naše vyšší Já není nic
jiného než naše božská část, nesmrtelná duše, kterou je třeba přijmout.
Spojuji se s Matkou Zemí.
Matka Země drží moje vnitřní dítě v náručí a chová ho a houpá jako matka svoje dítě.
Začínám vnímat naši planetu – Matku Zemi jako živou bytost, která je tělem. Těžba čehokoliv tvoří
řezy do jejího těla a vytváří se tím nerovnováha, Matce Zemi to působí bolest. Pokud budou lidé
v drancování surovin ze země pokračovat, Matka Země se zatřese a uvede svoje tělo zpět do
harmonie. Země má svůj energetický systém stejně jako každá živá bytost. Na silových místech, tam
kde energie proudí, jsou lepší podmínky pro komunikaci s vesmírnými a duchovními bytostmi (obr. 3
Silový systém Země).
Jsem na hradě v hlavním městě Zakynthosu. Co se zde odehrávalo?
Vidím vojáky na koních. Mají tmavé uniformy se zlatými knoflíky, vedou na provaze zajatce do hradu
a zavírají je za mříže do vězeňských kobek.
Po tom, co jsem obešla celou pevnost a byla již téměř u východu z hradu, jsem uviděla ty
zamřížované kobky (obr. 4 Vězeňské kobky - foto).
Také jsme zde na hradě, a předtím ještě při výstupu na jednu z místních hor, s mými ochránci otevřeli
dva světelné prameny. Pochopila jsem svůj úkol. Mám se prosvětlit a pomáhat průvodcům v otevírání
světelných pramenů. Nemohou to dělat sami, vždy u toho musí být lidská vůle, která si to přeje dělat
a tato vůle musí při uskutečnění vytrysknutí Světla svým chtěním pomáhat.
Úkol jsem pochopila ve svých 60ti letech. Je to nejprospěšnější práce ze všech, které jsem v tomto
životě dělala.
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Silový systém země

Vězeňské kobky
Na dovolené v Zakynthosu jsem ještě navštívila blízký ostrov Kefalonie a její jeskyni Drogarrati.
Jeskyně ve mně vzbuzují pocit míst, kde žijí nešťastné bytosti, které nevidí na světlo a těžce se drápají
ven, když zahlédnou paprsek, jak jsem to viděla v jedné ze svých vizí. Uvnitř jeskyně se však otevřel
skutečný chrám. Dva obrázky z jeskyně přikládám, to úžasné pronikající světlo a krápníkový útvar
připomínající Madonu se dvěma dětmi v náručí, sse svou ženskou i mužskou částí (obr. 5 Světlo
v jeskyni a obr. 6 Madona v jeskyni - foto).
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Světlo v jeskyni

Madona v jeskyni
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Vzhledem k tomu, že je náš vjem omezen trojrozměrným vnímáním, vytváří naše mysl mnoho iluzí.
Tvořit iluze není jen věcí nižšího vzdělání, je i problémem vzdělaných představitelů náboženských,
politických a vědeckých kruhů, je to věcí nedospělých duší.
Naše země je opravdu krásná s tím vším co příroda nabízí i množstvím lidských ras, které zde žijí.
Z pohledu vesmírných bytostí však nejsme ve svém vývoji příliš daleko, protože stále v převaze žijeme
realitu třetí dimenze na rozdíl od širokého společenství vesmířanů, jejichž čtyř a více dimenzionální
realita je samozřejmostí. Měli bychom si jako lidé uvědomit toto naše omezení a usilovat o přechod
do vjemu multidimenzionálního, který umožňuje otevření dveří novým objevům, novým možnostem
a opravdovému lidskému spojenectví.
Pracuji na vpouštění Světla.
Vidím obilné pole, již je sklizené. Vidím ještě dva černé krtince. Posílám jim Světlo. Zazelenají se.
Odevzdávám všechnu svoji zátěž, kterou nesou moje záda.
Objeví se béžový batoh, vyšívaný růžovou nití. Batoh putuje do Světla.
Dívám se do svých orgánů, do svého žlučníku.
Má červenou energii, cítím v něm tlak. Posílám do toho místa Světlo. Tlak mizí, barva energie se mění
na zelenou.
Uvědomuji si světelnou mřížku s menšími čakrami na svém těle a posílám do všech buněk těla Světlo.
Posílám Světlo všem svým příběhům a situacím, které mne v současnosti emocionálně rozrušují,
prosvětluji všechny svoje neharmonické představy a iluze.
Úleva. Prožívám klid a prostor.
Jak mám tento stav udržet?, ptám se.
„Budeš-li myslet na Světlo, budeš ve Světle. Budeš-li myslet na cokoliv jiného, budeš tím!“, přichází
odpověď.
Všechno utrpení způsobuje nedostatek Lásky uvnitř nás.
Vyciťuji Světlo. Naciťuji se na své průvodce, jsme jeden tým. Děkuji jim za jejich pomoc. „Jsme jedno!“,
vzkazují.
Oblékám novou kůži.
Vyjadřuji vděčnost na vše, co jsem mohla a mohu prožívat. Objevila se moje postava a vystoupila ze
starého, scvrklého těla. Stará kůže putuje do Světla.
Odevzdávám vše, co souvisí s tím, že necítím bezpečí.
Do Světla putuje černý plakát s nápisem NEBEZPEČÍ.
Všechny naše pocity nebezpečí souvisejí s temnou energií v nás a z pocitu oddělenosti od Světla.
Světlo vše léčí a harmonizuje. Lidstvo v současnosti řeší nemocnost, především však jde o vývoj, o to,
abychom se posunuli a přestoupili do vyšší dimenze, začali vnímat v Jednotě. Je před námi ještě
dlouhá cesta. Chceme-li rozšířit svůj vjem, musíme čistit sebe. Ve vyšší dimenzi je možné vše
přetvářet myšlenkou. Je to svět energií, zvuků a barev. Je to úplně jiný pohled na vše stvořené, než je
náš pohled materialistický či náboženský.
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Jsem v Jizerských horách, stoupáme na kopec Ořešník.
Zastavím se na vyhlídce s velikými kamennými balvany, snad mi půjde probudit zde Světlo. „Půjde
to?“, ptám se. „Buď si jistá!“, přichází. Jakmile zavřu oči, pramen běží. Prochází mým tělem a tryská
ven z mých čaker a temene hlavy. Připadám si jako „cedník“. „Naciťuj se na tu energii!“, přichází.
Uvědomuji si to. Je to obrovská radost!
Vývojový postup do Nové doby znamená léčení sebe a světa, žádné negativní emoce, žádné
nekonstruktivní soudy, je to přetváření TMY na SVĚTLO.
Jdu po kolonádě v lázních Libverda a slyším povznášející tóny piána. Zvuk piána miluji od dětství.
Naciťuji se na hudbu. Zavřu oči.
Hraju na piáno. Vidím mladou ženu jedoucí v otevřeném kočáře taženém koňmi, cesta vede
k jednopatrovému domu, z oken v přízemí září světlo, dům je rozsvícený, je podvečer. Žena má dlouhé,
zelené šaty jako ze sametu, na hlavě čelenku, kterou znám z ruských filmů, cítím, že to v Rusku. Není
náhoda, že se v tomto životě jmenuji Olga.
Miluji se.
Pročisťuji čakry na zadní části těla. Naplňuji se Světlem. Miluji se, cítím to Světlo v sobě.
Stále mne obtěžují přicházející myšlenky, které mne nutí něco řešit, nabírám i problémy druhých. Co
s tím? „Nenech se manipulovat a nemanipuluj!“ Cítím, že moji průvodci působí na moji hlavu.
Najednou vidím jasně karmu svojí a manželovy rodiny. Posílám do rodinných příběhů Světlo. Ať se vše
děje v řádu Tvůrce a v harmonii s nejvyšším dobrem. Nechci již manipulovat a být manipulována. Vše
přijímám. Pracuji pro Světlo se svými průvodci. Chci být co nejprospěšnější pro náš tříčlenný „tým“.
Medituji na nepříjemné energie, které na mne z okolí doléhají.
Plně si uvědomuji tyto energie, odkud přicházejí a již vím, že jedinou obranou proti nim je zvýšení
vlastního Světla, svojí vlastní Síly - Lásky.
Odevzdávám psychickou zátěž.
Hrouda temné psychické energie putuje do Světla.
Že mne to dříve nenapadlo! Je to úleva! Najednou vím, že vše zvládnu!
Odevzdávám pytel emocí a bolesti.
Objeví se barevný pytel emocí. Je těžký. Putuje do Světla.
Druhým pytlem je pytel bolesti, objeví se a míří do Světla. Na jeho okraji zbělá a přehoupne se do
slunečního kotouče.
Moji ochránci se radují. Jejich práce nemá konce, ale způsobuje jim radost. Cítím, že mi sdělují, že
mám opět něco vymyslet.
Ozdravuji svoje srdce.
Vidím svoje srdce a je proťato dvěma šípy zklamání. Mentálně vytahuji šípy, objeví se rána, teče z ní
krev. Rána je zacelena. Rozšiřuji po celém hrudníku Světlo. Úleva!
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Všechno řídí náš mozek.
Představy, které se nám nenaplňují, způsobují neurózu. Je to oddělené myšlení od Boha. Jsme-li
v proudu s Jeho myšlením, jsme v Lásce se sebou, jsme v naprosté pohodě a klidu. Přijímáme-li
realitu takovou jaká je, jsme sebe-vědomí, jsme v Jeho vědomí.
Nepříjemné tělesné projevy neurózy způsobuje neuro-vegetativní svalstvo, které lidé běžně
neovládají, avšak u jogínů je známé, že s tímto pracují. Ovládání je možné vnitřním vhledem, řízenou
relaxací, prodýcháváním a prosvětlováním. Toto neuro-vegetativní svalstvo nepříznivě ovlivňuje stres
a negativní emoce, čímž je narušována funkce orgánů a dochází tak k jejich funkčním poruchám. Je
možné naučit se s tímto pracovat a „opravovat“ sami sebe. Uklidňující léky dočasně pomáhají
uvolnění, nezruší však probíhající proces, to musíme udělat svým vědomím, změnou myšlení.
O myšlení.
Co řekl Lev Tolstoj: Myšlení je pro lidi větším utrpením než cokoliv jiného.
Jdu do mozku a vyciťuji Světlo. Úleva v hlavě! Začínám vnímat dvojí myšlení. Myšlení vyššího Já a
myšlení nižšího Já. Nižší Já se snaží uplatnit, neboť je tak naučené. Je však jen malou částí vyššího Já.
Vyšší Já ho obklopí, je mnohem větší, jen musíme chtít být jím.
Ptám se: Je pro mne třeba hledat podobně smýšlející lidi?
„Nehledej mezi lidmi. Naciťuj se na naši Lásku!“, přichází od průvodců. „Jsme součástí tebe!“
Mého manžela bolí koleno.
Dívám se mentálně, co se v koleně děje. Vidím malou, bílou kuličku a bílou šlachu. Objeví se moji
průvodci a něco zde dělají. Potom mi radostně zamávají a odletí. Jsem zvědavá, co mi poví manžel,
zda se koleno zlepší.
Zvyšuji v sobě Světlo.
Odevzdávám vše temné z těla, z aury, z psychického, emocionálního i duchovního těla. Moji průvodci
Ámos a Darmos odnášejí ve velké plachtě černé, temné koule a hází je do Světla. Koule mají různé
velikosti. Vše co se v meditaci napravuje, dělají moji průvodci v souladu s tím, co mne napadne v sobě
řešit. Posílají mi myšlenky a současně respektují, k jaké změně se rozhodnu já sama, aby změna
vycházela ze mne.
Naciťuji se na své průvodce.
Volnost a svoboda! Vidím autobus, sedím vedle řidiče, míjíme temné, kolemjdoucí osoby. Některé do
autobusu nastupují.
Jsem na vrcholu věže, dívám se dolů, vidím lidi v barevném oblečení, vystupují po kruhovitém schodišti
vně věže nahoru.
Uvědomuji si Světlo v sobě a rozšiřuji ho.
„Ničeho se neboj! Jenom vyzařuj!“, přichází od mých průvodců do mojí hlavy.
Naciťuji se na Světlo, které přijímám.
Cítím, že to musím cvičit. Vidím horu a na jejím vrcholu mraky. Jsem mentálně na vrcholu a dívám se
pod vrchol, vidím pulzující lidské mraveniště. Je třeba opustit lidské hry a nenechat se do nich
vtahovat, rozpustit mraky a sledovat to člověčí hemžení z nadhledu.
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Láska je alfa i omega našeho života. V mládí jsem se cítila jiná než druzí lidé. Dnes chci být jiná, než
jsem byla dříve, neboť VÍM, že to co hledáme, to co nám může dát sílu a ukonejšit nás je Láska –
Světlo -božská energie v nás.
Věřím si.
Do Zdroje Světla posílám přesvědčení „NEVĚŘÍM SI“.“ Nevěřím si“ způsobuje stres. Nahrazuji ho
přesvědčením VĚŘÍM SI. Věřím ve Světlo uvnitř sebe a spojení s Tvůrcem. Jsem v naprostém bezpečí.
V mém hrudníku se rozlije Světlo, vnímám ho vnitřním zrakem. Cítím, že dnes nemusím čistit čakry.
Jenom tím jsem a vyciťuji jaké Světlo je. To je skutečná VÍRA.
Vyciťuji Světlo v sobě.
Zavřu oči, vnořím se do sebe a jsem ve Světle. Chaos mizí. Posílám Světlo všem myšlenkám a všem
lidem, všemu co mne znepokojuje. Rány v našem srdci léčí Láska v nás. Zaplavuji své srdce Láskou.
Prosvětluji solar Světlem svého srdce, napojuji se na Zdroj Matky Země. Jsem v naprostém bezpečí.
Lidské hry chápu a přestávají se mne dotýkat.
Příjem Světla a pobývání v něm mění hodnoty, potřeby a naše zájmy. To co nám dříve připadalo
důležité, ztrácí svoji sílu a do našeho úhlu zájmu se dostávají jiné věmy. Je to samotný projev života,
samotné Bytí. To, co dosud vyžadovalo naše chtění slábne, důležitost materiálních věcí, které nám
neslouží, důležitost dobrého jídla, sexu a jiných požitků začneme vidět jinýma očima, jsme-li
v prožitku sjednocení, bytí v Lásce. Není to o lhostejnosti, ale o postupném přijímání všeho
existujícího v toku dějů a v souladu s myšlením Tvůrce. Chaos v nás se zklidňuje, dochází ke ZMĚNĚ,
ke změně našeho vnímání, k přestupu na novou vibrační úroveň, to je projev TRANSFORMACE.
V období transformace narůstá množství lidí, přenášejících z nehmotného či duchovního světa
poselství a zprávy, říká se tomu “channeling“. K channelingu a jasnovidectví je třeba mít otevřené
čakry 6. a 7. Ty může mít člověk otevřené z minulých životů, avšak neznamená to, že ostatní čakry
jsou automaticky také otevřené. Je třeba na tomto dále pracovat, sjednocovat se, jinak se můžeme
stát kanálem, avšak nebudeme ve hmotném světě v plné realitě, ani sami se sebou v harmonii. Být
kanálem neznamená, že jsme již dokonalí, ale je nám dána možnost vlastního růstu, každému podle
jeho schopností a rovněž je dána možnost poznání a růstu těm, které ten daný kanál osloví.
O chtění.
Chtění vzniká v naší mysli, nebo v našem srdci. V srdci to jsou přání naší duše. Buď je naše srdce
láskyplné, nebo chladné. Záleží na stupni vývoje. Chtění realizuje náš mozek, který vymýšlí jak naše
přání naplnit. Své chtění můžeme realizovat v rámci svého osudu a nesmíme zapomínat, že chtění,
které není v souladu s dobrem, má svoje karmické následky. Není to o trestu, ale o tom, že je nám
ukazována cesta zpět k Tvůrci, je to velká síla vývojového procesu, který se chce navrátit zpět do své
celistvosti. Emoce jsou nemoci a vycházejí z našeho odděleného chtění, odděleného Já od Tvůrce. Ve
chvíli, kdy se podíváme na lidské dění z pohledu Tvůrce, emoce mizí, nastupuje láska a soucit ke
stvořenému, vždyť vše se děje v řádu dění. I když se nám ledacos může jevit jako chaos, každý prožívá
to, co je jeho chtěním prožít a co je toho odrazem, neboť to je to, čím je pro něho ve vývoji třeba
projít. Chtění určuje směr našeho života. Andělské bytosti, které již cítí vše jako sebe v tomto dění
prostě jen „plují“, dělají co je třeba a způsobuje jim to radost. Nedostatek radosti znamená v lidském
druhu nedostatek Lásky.

16

Chceme-li žít v souladu s Tvůrcem, ptejme se naší duše na její nejhlubší tužby. Dělejme to, co chce
naše duše, po čem touží naše srdcem, a nejen společnost a lidé okolo nás, s nimiž žijeme.
Jak mi moji průvodci provedli operaci srdce.
V poslední době jsem cítila bušení srdce. Dívám se do svého hmotného srdce a prosím své drahé
průvodce Ámose a Darmose o pomoc! Vidím část hmotného srdce, prohlubeň a růžovou přepážku na
níž již průvodci pracují, je to pravděpodobně chlopeň a oni ji obšívají „nití s jehlou“ , zpevňují ji a
zašitou potom rukama vymodelují bílou „hmotou“. Moje srdeční neuróza chlopeň poškodila a ztratila
svoji pevnost. Ještě prosím o opravení nervů. Průvodci napravují nervová vlákna, která jsou
rozžhavená do červena, nebo přepálena. Nervy vypadají jako slabé, černé kabely s elektrickým
proudem. Andělé scelují vlákna svýma rukama. Impulzy jak do solaru, tak do srdce skrze nervům
vysílá mozek, prosvětluji proto mozek, abych zvýšila svoji víru a stav Světla. Vyzařuji dále Světlo do
okolí, čistí se tím můj životní prostor. Děkuji svým průvodcům z celého svého opraveného srdce. Po
ukončení práce oba andělé skočili do mého solaru jako do „bazénu“ a zmizeli. Bylo to poprvé, vždy
odcházejí do Zroje Světla.
Před mnoha lety jsem v noci ve spánku uslyšela hlas, který mi říkal, že nemám jíst maso a cukr!
Vegetariánem jsem 23 let, s cukrem mi to nešlo přestat, až v posledních týdnech jsem si uvědomila,
jak cukr zalepuje moje tělo, ztrácím na rafinovaný cukr chuť. Je zde ovoce a sladidlo Stévie, které
považuji ke slazení za nejvhodnější.
Všechno naše utrpení způsobuje nedostatek Lásky. Jedinou cestou z toho ven je osobní vyzařování
Lásky každého z nás.
Přijímám svoji bolest.
Černý mrak z oblasti mého hrudníku putuje do Světla. Vidím jasně, jak málo Lásky je mezi lidmi.
Posílám Lásku těm, kteří narušují můj klid. Postavy z minulosti mizí. Přijímám vývojový stupeň nás
všech aktérů životního dění. Nemohu chtít něco, co ještě není možné. Přijímám současnou realitu
světa.
Odpouštím světu.
Vidím, jak moc ve světě chybí Láska. Svět by byl úplně jiný! Lidé stále o něco usilují, něco dělají, ale
kde je Láska? Naši rodiče ji nedostali, my jsme ji nedostali od nich a ani my ji nedáváme svým dětem,
nebo jen v malé míře. Rodiče nám to neukázali, nebylo to ještě v možnostech jejich projevu, nenaučili
nás odpouštět druhým ani sobě. Za hrdiny milně považujeme ty, kteří se dokážou pomstít, neboť
jsme ještě plně nepřijali skutečnost, že život řídí sám Osud a ten si cesty pro splacení karmy najde.
Své osudy můžeme k dobru změnit Láskou k sobě, Láskou chápající, soucitem s druhými, svojí silou
Světla, která se dovede ubránit bez odplaty. Je to naděje pro svět. Touha po odvetě vychází z naší
temné, neprosvětlené části.
Odevzdávám svoji temnou část.
Vidím jak srpek temné části z kotouče mého životního Světla, spočívající nad hlavou mojí postavy
putuje do světelného Zdroje s pomocí mých průvodců.
Mám dále očisťovat čakry? Ptám se. „Všechno dělá hlava“, přichází odpověď.
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Pracuji na srdeční čakře.
Prodýchávám oblast srdce a uvolňuji stres, cítím, kde jsem oslabena a do těch částí těla posílám dech
– sílu opačnou stresu – stažení a tou je rozevření, tato síla je uvolňující. Je to důležité pro upevňování
stavu „být v Lásce“. Vlastní vyléčení je podmínkou pro vytváření vztahů v lásce s druhými, je to i o
léčení druhých, i oni se toho dotknou. Láskyplné vztahy s druhými nejsou o vzájemné závislosti, ale
naopak o svobodě. Vždy je třeba se vrátit do svého vlastního nitra, do svého Světla.
Prosvětluji čakry.
Posílám s pomocí dechu Světlo do čaker, do hlavních čaker, ale i do menších, do čaker drah Ida a
Pingala, souběžných s hlavním kanálem na pravé i levé straně těla, moje tělo je jako světelný
„cedník“.
Proč se tak těžko prosazují nové myšlenky.
Lidé tvoří svým myšlením energetická pole, která obsahují jejich zvyklosti dosažené stupněm vývoje.
V tomto poli se pohybují rodiny, společnosti a národy. Přijde-li někdo s novou myšlenkou, špatně ji
prosazuje, neboť nezapadá do vzorce myšlení vytvořeného pole. Nová myšlenka je přijata tehdy,
posune-li se ve vývoji více lidí, v duchovní oblasti to znamená, že se prosvětlí. Proto lidé nepřijali
Ježíše a neporozuměli správně tomu, o čem mluvil, potřebný počet z nich se v té době v myšlení
neposunul.
Po čem srdce touží.
Jestliže člověk touží jen po potěšeních světa, vzdaluje se prožitku skutečné svobody a radosti
v Jednotě, v prožívání Celku. K osvobození z tohoto jednostranného ulpění vede meditace, která
postupně přechází z chvilkového vjemu do meditace celodenní. K tomu je potřeba být klidný a
všechno co děláme si zvědomovat, být v „bdělé pozornosti“, aby vše plynulo s vůlí Tvůrce, je to
zvědomování se v napojení na Něho. Záleží nejen na tom, co chce prožívat naše hlava, ale hlavně na
tom co chce prožívat naše duše. Je třeba „vyprat“ svoji mysl, prosvětlit ji, zbavovat se rozrušení a
stresu pěstováním klidu, prodýcháváním a prosvětlováním těla, pokud toužíme svůj vjem změnit,
poznat a pochopit nové, objevit hlubší smysl všeho. Na jakou frekvenci máme „naladěno“, to určuje
náš vývojový stupeň, to, kam jsme v průběhu životů došli.
Jsem na společné meditaci na téma „Láska“.
Moje postava stoupá po žebříku nahoru, směrem k Otci. Tentokrát nestoupá sama, ale za ní stoupají
další lidé, kteří v mých minulých meditacích postávali u žebříku. Postava vystoupá nahoru a usedne
Otci na klín. Vystupují další lidé, vezmou se za ruce, udělají společný kruh a radují se ve Světle Otce
(obr. 7 Společně u Otce).
Zkouším posílat Lásku partnerovi sedícímu naproti mně.
Napojuji se na Světlo Matky Země a duchovní Zdroj, spojuji tyto dva zdroje, Světlo tryská z mojí
srdeční čakry směrem k proti mně sedícímu člověku. Pozoruji co se děje. Vidím jeho vnitřní dítě, jak ho
ten proud Světla málem porazí jako vichřice.

18

Společně u Otce
Odevzdávám svoji nadřazenost.
Vidím stupeň vítězů a na čísle 1 stojí postava.
Touha po vítězství je nadměrné chtění po odlišnosti, touha po tom být lepší než druzí. Je to
oddělenost, opak sjednocování se do Celku, vnímání druhých jako sebe. Chtít být vítězem se na
duchovní cestě ztrácí, jsou to dočasné hrátky našeho ega. Po prožitku Jednoty toto úsilí ztrácí smysl.
Proto mají sportovci v zápolení svoji hranici a dále již zkrátka nemohou. Usilovat o vítězství je možné
v mnoha věcech. Konec soupeření však neznamená konec našich cílů, jen činnost v nás má vyvolávat
radost ze samotného činění a radost z vytvořeného, namísto vypětí ze soupeření, kdy při vítězství
zaznamenáme jen chvilkovou euforii, nebo naopak dojde ke zklamání a frustraci z neúspěchu i při
velkém odhodlání pro dosažení cíle.
Odevzdávám magii a ovládání druhých.
Vidím, jak z mojí třetí čakry vylétá fialová koule, srdeční čakra se uvolňuje a moje předimenzovaná
pátá čakra z minulých životů a současně zablokovaná i z tohoto života, z přesvědčení – že to a to se
neříká…, se pročisťuje.
Již nechci ovládat druhé. Všem ovládacím myšlenkám posílám Lásku. Nemusím nic řídit, jen dělat co
je třeba a být na to silná, nenechat se vtahovat do programů druhých lidí. Avšak jen zbavením se
vlastních programů, které ovládají, se může zvýšit moje schopnost naciťování se na druhé a současně
zůstat ve své síle, nepřejímat problémy druhých na sebe a nenechat se od nich energeticky oslabovat.
V průběhu dne si uvědomuji spojení SRDCE a MYŠLENÍ, jinak mi mozek bude stále diktovat a vytvářet
pochybnosti a nepříjemné pocity.
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Přijímám a odevzdávám všechny pocity nebezpečí.
Cítím se v úplném bezpečí. V mojí třetí čakře se rozlilo teplo. Vidím opět autobus a vstupují do něho
lidé. Autobus jede do Světla.
Jak mi duchovní průvodci ukázali, jak se milují.
Jsem na jednom z kopců na Dobříši. Moji průvodci a já zde otevíráme světelný pramen. Pomáhám
svou vůlí. Pramen vytryskne pomocí žlutých hůlek, s nimiž moji průvodci pracují. Najednou jsou u mne.
Poklepou mi svými hůlkami na hlavu, abych se „probudila“. Cítím a vnitřním zrakem sleduji, že jsou u
mne. Jsem v takovém „vejci“ z bílého Světla, z něho vykouknou z horní části vejce těla mých
průvodců.“ Co to je?“, divím se. „Když se milujeme, jsme jedno, když pracujeme, jsme dva“, sdělují
telepaticky průvodci. To je pro mne opravdu úžasné poznání. Vyciťuji energii, ve které jsme my tři
sjednoceni (obr. 8 Sjednocování v Lásce). Učím se cítit energie. Světelné bytosti s energiemi pracují a
způsobuje jim to radost.
Odevzdávám ještě znovu svoji nadřazenost a prosím, aby byla proměněna v soucit.
Moje postava odnáší do Zdroje Světla nápis „Nadřazenost“. Objevují se moji drazí průvodci a zahalují
postavu do modrého energetického „pláště“ soucitu. Sjednocuji se s vnitřním dítětem a naciťuji
modrou energii. Zjišťuji, že se začínám při meditacích usmívat, dříve mi často tekly slzy.
Je třeba být se sebou soucitný. Nejsme-li se sebou soucitní, nemůžeme se mít rádi.
V minulosti se mi stávalo, že jsem něco objevila a říkala jsem si, že už je to asi vše co mohu poznat a
že to už asi nebude pokračovat. Při té myšlence ihned vidím své průvodce, jak se smějí, až se popadají
za břicha. Poznání jaké je před námi je obrovské.

Sjednocování v Lásce
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O mých průvodcích, andělských bytostech.
Andělé pracují pro Boha – Tvůrce a jsou obdivuhodně tvořiví. Vracejí nás do harmonie, do rovnováhy,
abychom se mohli všichni společně vrátit Domů… Protože jsou tak moc soucitní a vnímají nás jako
sami sebe, pomáhají přetvářet temné části v božském díle, které vytvořili lidé svou nevědomostí a
odděleností od Tvůrce, zpět na Světlo, Lásku a Dobro, do Jednoty všeho bytí. Oddělenost od Tvůrce
umožňuje bytostem v dualitě prožívat podle svého chtění prožitky i s jejich následky. Andělé
nemohou dělat to, co lidé nechtějí, nemohou zasahovat do jimi vytvořeného osudu, dokud je o to
lidé nepožádají a dokud není možnost průchodu v osudu z důvodu potřebného pochopení daného
jedince v dané žádosti a prosbě. Andělé jsou bytosti, které nepracují s hmotou, ale s energiemi a těmi
se dá vše vytvořit, změnit i zničit. Je to tvůrčí síla, s níž se lidé postupně naučí pracovat. Je to jen
otázkou vývoje. Všichni se jednou staneme anděly.
Cítím Lásku.
Zavřu oči, pomyslím na Světlo a jsem v něm. Je to rychlé. Mám radost. Moji duchovní ochránci se
radují se mnou. „Užívej si to!“, sdělují. Prosvětluji ještě auru, je právě podzim a její dýňová barva se
mění na žlutou. Psychické tělo vyjadřující stav mého myšlení, emocionální tělo vyjadřující stav mých
pocitů a duchovní tělo zobrazující mi stav duchovního pochopení jsou se mnou sjednocena a jejich
barvy se pomalu mění, hlavně emocionální tělo bledne, se svým vnitřním dítětem jsem sjednocena.
Vstupuji do oblasti srdce a nechávám zde Světlo se rozlít, jsem se sebou v Lásce, cítím to. Je to úžasný
pocit volnosti! Všechny výhrady vůči druhým lidem mizí. Dnes opravdu cítím, že nepříjemné pocity
jsou jen naší vlastní věcí a nikoho jiného, druzí lidé netuší, pokud to nejsou citlivci, jaké jsou naše
niterné pocity. I my jsme sami sebou často klamáni a myslíme si, že to co cítíme je v pořádku, nedá se
s tím nic dělat, trápíme se a chceme, aby se druzí změnili. Najednou je mi skutečně jasné, jak vše co v
životě prožíváme, nás vede k uvědomění. Posílám do nepříjemných situací tohoto života Světlo a
najednou zjišťuji, že nic nepříjemného necítím, jenom prostor v oblasti hrudníku a opravdovou vnitřní
radost. Jen když je v nás Světlo toto můžeme cítit. Všechny problémy světa vycházejí z pocitu
oddělenosti od Světla, z toho, že máme jako lidstvo v sobě Světla velmi málo. Dnes to opravdu cítím,
dnes to není o tom, že to jenom vím, ale skutečně to cítím.

Přijímat vše a vše milovat.
Je to snadné vyslovit, ale těžké uskutečnit. Všechno je Bůh. Naše vnímání Boha může být v Jednotě,
nebo v oddělení. V oddělení prohlížíme dualitu a probíhají zde takové děje, jaká je vůle lidí, podle
toho co chtějí prožívat, nebo chce prožívat většina či silnější skupina, která dává dějům směr. Vše je
součástí Boha, v něm prožíváme jak bolestné následky svých činů, tak i radost ze života, je nám dána
možnost žít život ve hmotě a realizovat se. Nezbývá nám než vše stvořené přijmout, neboť vše co se
odehrává, k něčemu slouží. Slouží k našemu pochopení proč se co děje, jak tvoří Bůh, jaké jsou
zákony bytí. Nic neprobíhá náhodně. Pokud tomuto porozumíme, nemusíme již se světem bojovat,
přestaneme druhé vidět jako své nepřátele, kteří ruší naše kruhy. Náš vjem se obrátí na práci, která
vede nás i druhé zpět do Jednoty stvoření. To však ještě nejsme na konci cesty, čekají nás nové
úžasné objevy a seznamování se s tím, co vše se odehrává ve vesmíru. V tomto jsme na začátku cesty.
Abychom se k tomuto poznání dostali, musíme nejprve zpracovat vlastnosti, které jsou pro nás i pro
druhé destruktivní, a tím se proměnili z ničitelů v tvůrce. Abychom se stali vědomě tvůrci reality,
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abychom žili kvalitnější životy a opustili války, nemoci, přestali konat zlo a pochopili, že cestou vývoje
je dobro. Tvůrce miluje všechny svoje „děti“, ale vložil jim i možnost svobodné vůle a do té nesmí
nikdo zasahovat, i když každý má právo na to bránit se zlu a zlo nepodporovat. Znamená to pochopit
vývoj, proč se věci dějí, poznat kdo ve skutečnosti jsem a že mohu tvořit v duchu Tvůrce a radovat se
z toho. Je to o rozšíření vnímání, o změně vjemu a změně vlastní kvality, z níž vyplyne změna kvality
života jednotlivce a postupně i celku, vždyť všichni plujeme na jedné lodi.
Přijímám všechna svoje těla s láskou.
Přijímám tělo hmotné, energetické, psychické, emocionální, duchovní. Přijímám je, jsem jeden celek.
Psychické tělo růžoví v lásku, duchovní tělo červená v radost, emocionální bledne. Přivinu k sobě svoje
vnitřní dítě, rozliju Světlo do všech svých částí, miluji se a naciťuji se na své drahé průvodce, na jejich
kvalitu.
Prosvětluji hlavu.
Již cítím, že to nejdůležitější se odehrává v mojí hlavě, v mém myšlení, jak mne upozornili moji
průvodci. Vpouštím do hlavy Světlo. Posílání Lásky druhým je spojené s myšlením ve Světle. Myšlení je
spojeno se srdcem. Jestliže je srdce zraněné, není prosvětlené, ani myšlení není ve Světle. Spojuji
Světlo srdce a Světlo myšlení. Vpouštím do všech svých těl Světlo. Cítím teplo v solaru. Pomazlím se se
svým vnitřním dítětem. Miluji se. Naciťuji se na své průvodce. Dnes je vidím jako bílo-stříbrno- zlatou
energii.
O mém nižším já.
Uvědomuji si svoji karmu. Drtivá většina lidí na zemi menší či větší karmu má. Je to projev duálního
světa, světa dobra a zla a toho co lidé činí. Dokud karmu nevyčistíme, pocítíme události odehrávající
se na zemi na vlastní kůži.
Jdu do těla a vnímám co se v něm děje. V poslední době cítím obrovsky srdeční čakru, volá o pomoc,
probíhá v ní bouře! Napouštím do těla Světlo a vnímám uvnitř těla takové „vrnění“. Prosím za
odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a prosím za odpuštění sobě, že jsem nenaplnila představy o
sobě druhým i mně samotné. Najednou mne to napadá, že je to rozpor mezi mým nižším a vyšším Já
a již svoje nižší Já vidím. Není již rozježené a černé s problikávající zelenou a červenou barvou strachu
a vzteku, jako tomu bylo dříve, ale světle šedé barvy a problikávají v něm malá světýlka. Objevuje se i
moje vyšší Já, bere nižší Já za ruku a vede ho ke mně. Beru mentálně obě Já do náruče a posílám
nižšímu Já Lásku. Ptám se jaké nižší Já je? Cítím, že je slabé a bojí se Světla. Objevují se moji drazí
průvodci a zasypávají nižší Já světelným prachem (obr . 9 Nižší Já v proměně). Nižší Já je celé zlaté,
prohlíží se, začíná se radovat a vesele podupávat. Vyšší já ho vezme za ruce a já sleduji, jak nižší Já
zmizí. Stalo se součástí Já vyššího. Úžasný proces! Naprostá svoboda! Jdu do oblasti mozku, kde mne
během dne stále ještě obtěžují kritické myšlenky. V tuto chvíli je tam jenom Světlo.
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Nižší Já v proměně
Nižší Já je oddělená část od moudrého vyššího Já, spočívajícího v duchovním světě. Dokud
nedojdeme k uvědomění si toho, že naše nižší Já je dočasný projev vyššího Já v dualitě, jsme vnitřně
v rozporu, neboť podvědomě cítíme svoji neúplnost a nedostatečnost. Nižší Já také touží být
dokonalé, ale používá k tomu nevědomě nástroje svojí nižší kvality bez uvědomění si Světla a svojí
skutečné Síly. Dokud se člověk dostatečně neočistí, není mu umožněn přístup k vyššímu poznání,
nemůže ho prožívat v čistotě. Mohlo by se zdát, že i černý mág má sílu, to je pravda, svoji moc však
získává podporou z temné části stvořeného a to ho vzdaluje od poznání jeho skutečné podstaty.
Touží-li někdo ovládat z ega, osud mu to umožní, vždyť naše myšlení je mocný nástroj. S tím však
nabíráme podle zákona karmy, to je činu a následku odpovědnost za to co způsobíme a dokud svoje
činy nesplatíme, ať se budeme na svět zlobit jak to jen bude v našich silách, nebude v naší moci
změnit to, co se nám nelíbí, strážci karmy do nedovolí. Jedinou cestou z toho ven je přejít do pokory a
prosit za odpuštění.
Prosvětluji se.
Naciťuji se na své průvodce. Dnes cítím teplo v srdeční čakře, jejich Lásku.
Dívám se, jak to vypadá v mojí druhé čakře.
Jsem svým vjemem ve druhé čakře, je to obrovský vír energie. Vidím svoje vnitřní dítě, které spolu s
mými průvodci pracují v močovém měchýři. Odstraňují z něho nánosy usazenin, podobně jako když
čistíme usazeniny vodního kamene a potom pročisťují močovou trubici jako odpadní rouru. Děkuji jim
za jejich práci. Radují se a odlétají.
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Stále v sobě cítím blok, co to je?
„Proklela jsi Boha“, přichází do mojí mysli. Leknu se, avšak v tu chvíli vidím jasně příběh svého
posledního minulého života. Nepřijala jsem v něm svůj osud, kdy jsem zahynula se svým malým
synem při bombardování. Zařekla jsem se, že již děti nechci a obvinila jsem Boha za to, co se mi stalo.
Proto mi byla odejmuta síla v tomto životě, neboť síla přichází od Boha – Tvůrce - Světla, je to jeho
energie. Sama jsem se od této síly odpojila. Toto se děje z nápravných důvodů, abychom se k Bohu
opět vrátili. Bez Jeho síly se nám žije těžce. Jen ve spojení s ním můžeme dosáhnout vlastního klidu,
harmonie a štěstí. Oddělení od Boha nám způsobuje utrpení. Cítíme se osamocení a potkáváme lidi,
kteří nám to ještě zobrazují, kteří se cítí podobně. Osud nás nechává vyjádřit, nechává vyjádřit naše
zoufalé ego až do té doby, kdy boj sami se sebou vzdáme.
Prosím Boha o odpuštění za svoje slova a přijímám ho do svého srdce.
Již rozumím tomu, proč jsem se pohybovala mezi ateisty, lidmi odmítajícími život a lidmi v psychické
nerovnováze. Samí nevěřící. Teď jasně vidím, proč jsou lidé na antidepresivech, na psychoterapiích a
v psychiatrických léčebnách. Je to jen o víře v Boha, kterého jsme opustili. Necítíme ho a tak
nevěříme. Lidé se stali ateisty také proto, že je náboženství zklamala. Zklamali je lidé, kteří
náboženství zneužili a lidé přestali v Boha věřit. To je chyba lidského myšlení, neboť víra potřebuje
své mluvčí jen do chvíle navedení na cestu. Vše je uvnitř nás. Dále je zde mylné přesvědčení, že zlo
dělá Bůh. Zlo dělají lidé od něho oddělení, paradoxně často právě ve jménu Boha. Je to nedostatečné
lidské poznání o tom kdo a co je Bůh, jak probíhá lidský vývoj a lidský život. Najednou vidím svoje
zoufalé, chybné myšlení, svoji oddělenost a osamocenost. Všechno mne vedlo k tomu, abych lépe
chápala.
Jak to mám nyní napravit?, ptám se. „Musíš pracovat pro život!“.
Čistění karmy.
Tvůrce se dívá na karmu jako na souběh dějů.
Vnímám svoji karmu a posílám jí Lásku. Vidím „výbuch“ ohně, jako když bouchnou saze. Cítím, že
karmu druhých nemohu čistit, je zde strážce karmy, vysoká bytost a ta rozhoduje o udělení milosti.
Posílám tedy lidem okolo sebe Lásku. Co dělají? Někteří se radují a vstupují do mého srdce, jiní se jí
bojí a utíkají před ní. Jsem světelná bytost. Najednou cítím, že to úplně stačí, být světelnou bytostí a
zářit, nemusím nic jiného dělat.
Přijímám Boha v sobě.
Projekci mého vnitřního dítěte vidím uvnitř sebe. Celé moje tělo zalévá Světlo. Chaos mizí. Vnitřní dítě
se ve světle „koupe“ stejně jako to dělá ve Zdroji Světla, ve svém domově. Světlo proniká do všech
mých těl (obr. 10 Světlo v tělech). Jsem Světlem. Jsem Jím. To je přijímání. Přijímání oplatky je symbol.
Přijetí „těla Krista“ je přijetí cesty ke Světlu s jeho vedením skrze Lásku. Je třeba to udělat vědomě.
Vyciťuji Lásku v sobě.
Cítit Lásku k druhým znamená cítit Lásku v sobě. Jinak to není možné. Znamená to usilovat o co
největší harmonii a rovnováhu v sobě, osvětlovat temné stíny a temné energie. To je cesta vývoje.
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Světlo v tělech
Přijímám Boha do své hlavy a svého srdce.
Vidím Otce s jeho „hůlkou“. Dotykem „hůlky“ v mojí srdeční čakře vzplane mohutnější plamen Lásky.
Ve své hlavě vidím Světlo. Myslet a milovat jako On. Bůh miluje vše, neboť vše je jeho součástí. Projev
života umožňuje dualita. Lidské temné stíny jsou dočasnou nedokonalostí. Bůh miluje všechny svoje
části, neboť všechny části jsou Jím. Chceme-li myslet jako On a Jím se stát, předpokládá to milovat
sebe i se svými stíny stejně tak jako druhé s jejich stíny. Neznamená to stíny podporovat, ale
přetvářet je na Světlo, jen tak je možný vývojový postup. Neubližovat sobě ani druhým, zlepšovat
kvalitu života.
Pátrám ve své rodové linii a linii svého manžela, ve svých archetypech.
Byli jsme bojovníci, mniši, jeptišky, šlechtici, čarodějnice. Všichni můžeme takovými inkarnacemi
procházet. Procházíme různými rolemi a často jsou to role, které konají proti životu. Z toho důvodu
nejsou lehké následující životy a to proto, aby napravovaly chybné myšlení. Cesta vývoje je v přijetí
života takového jaký je a v překonání vývojové nedokonalosti, v pochopení, že se můžeme stát
spolutvůrci s Bohem. Změna myšlení a opuštění temných energií, jejich transformace na energii
Světla umožňuje mnohem klidnější, plnější a tvůrčí život, prožívání větší radosti a lehkost bytí.
S temnými energiemi a emocemi strachu, hněvu, bolesti a nespokojenosti je radost jen chvilkovou
iluzí. Lásku je třeba v sobě cítit a vyzařovat ji! Opravdová láska je společné cítění.
Dostala se mi do rukou kniha „Astrální projekce“ od Roberta S. Petersona. Celá kniha je věnována
technice opouštění těla. Tímto způsobem je možné zkoumat nehmotný svět, nebo se ve fyzickém
světě nehmotně pohybovat. Není to jediná možnost. Takto zkoumat je možné bez opuštění těla
svým vědomím, které do místa zkoumání pošleme. Využívám druhý způsob. Zatím jsem své hmotné
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tělo neopustila a v knize popisovaná technika ve mně vyvolala určité obavy o správnosti postupu,
avšak objevitelé čehokoliv nového jsou vždy v určitém riziku. Mne zajímá vše, co druzí zkoumají.
Nejvíce mne zaujal jeden z prožitků autora, který se shoduje s prožitkem, který mi ukázali moji
průvodci a to jak se milují. Citace z knihy R.S. Petersona:
Minulé noci (8.3.1983) jsem měl zajímavý zážitek, o který bych se rád podělil. Než jsem šel spát,
kolem půlnoci, modlil jsem se k Bohu. Prosil jsem o zážitek, kde se prostřednictvím snu setkám se
svým duchovním partnerem… Někdy uprostřed noci jsem se ocitl ve stavu snění při polovědomí.
Byl jsem na neznámém místě. Byl jsem se ženou, která měla světlé vlasy – nevím, zda byla mou
duchovní partnerkou. Byli jsme velice blízko u sebe a těsně předtím, než jsme se setkali, jsem si
uvědomil, že jsem v lucidním snu.
Intenzita zážitku způsobila, že jsem přišel k vědomí. Objali jsme se a nejdřív jsem si myslel, že se
mazlíme. Pak se její tělo začalo měnit a přecházet do mého. Byl jsem překvapen a mé tělo se také
začalo rozplývat! Jak jsme pronikali jeden do druhého, začala energie s obrovskou intenzitou
vystřelovat všemi směry. Víc si nepamatuji.
Čeho se nejvíce bojím?
Ihned mne napadá, že vlastní nedokonalosti. Proto si nevěřím. Proč to tak mám, vždyť jsem božské
dítě…?! Vždyť chtít být před druhými dokonalý nás omezuje v dávání toho, co dát můžeme.
Mysl slouží k našemu přežití.
Mysl analyzuje. Mysl se stále zabývá tím, co potřebujeme, tvoří představy o tom, jak bychom měli žít
a jak chceme, aby se chovali druzí lidé. Sama mysl bez spojení se srdcem tvoří iluze a brání vidět nás i
druhé pravdivě a brání nám sebe i druhé plně přijmout. Samotná mysl stále vyhodnocuje a my jsme
jejími otroky. Jen otevřené srdce spolu s myslí nás může z otroctví mysli osvobodit. Ve „stavu lásky“
jsme ve svém vlastním klidu, spokojenosti, jsme sjednoceni se silou Lásky. Necítíme se sebou
nespokojenost ani necítíme nespokojenost se světem. To je síla Lásky. Tento „stav lásky“ je třeba si
co nejvíce uvědomovat a co nejvíce v něm setrvávat. Děje probíhající v dualitě, ve které běžně
přetrváváme, nás od tohoto stavu odvádějí a s tím je třeba pracovat, aby se „stav lásky“ stal naším
trvalým prožitkem. Vzpomenu na J. Zezulku a jeho obrovský klid, který na mne zapůsobil ze záznamů
hovorů s ním. Nikdy před tím ani potom jsem toto u někoho z lidí nezaznamenala. Jen z pohledu
Jednoty, tedy ze „stavu lásky“, můžeme zahlédnout skutečnou Pravdu. Pravda osamělého,
odděleného ega a jeho myšlení vytváří iluze, nereálné představy a nepravdy, které se však egu
mohou jako pravdy jevit. Jsme potom málo nebo přemíru kritičtí k sobě i k druhým, nepřijímáme
sebe nebo druhé takové jací jsou a vzdalujeme se stavu „být v lásce“.
Dívám se do své hlavy, do svého myšlení.
Vidím hnědý naježený mrak, v něm problikává červená, zelená a žlutá. Prosím své průvodce o pomoc
a mrak již putuje pomocí hůlek mých průvodců do Světla. Vpouštím do hlavy Světlo ze Zdroje. Ihned
mizí všechny výhrady vůči druhým. V tomto stavu není nic, co by mi vadilo. Je to naprosto
osvobozující.
Jsem na výletě na Brdech na jednom nízkém vrcholku.
Pracujeme s průvodci na otevření světelného pramene v tomto místě. Pomáhám jim svojí vůlí a oni
pomocí hůlek vytahují pramen Světla z nitra Země na povrch. Na některých místech je to snazší, někde
těžší. Vyzývají mne, abych vůli zvyšovala. Andělé nedělají nic, co bychom nechtěli. Lidé rozhodují o
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sobě a o stavu planety. Jednou celá planeta „vzplane“ plamenem Lásky a vrátí se do Jednoty jako
celek. Proměna planety začíná. Pozoruji vnitřním zrakem své dva průvodce Ámose a Darmose, jak jsou
hraví a radostní. Pramen již vyvěrá a oni si s ním hrají, skotačí a vytváří hůlkami ze světelných
pramínků kroužky. Telepaticky mi sdělují, že mám být také hravá a dotknout se pramene. Zkouším
vnímat ho rukama, jak proudí ze Země. Zatím pociťuji energie jen málo, budu to více zkoušet.
Ztotožňuji se se svou světelnou částí.
Odpouštím si svoji nedokonalost a odevzdávám strachy ze své nedokonalosti. Jsem Světlo, vyzařuji
Světlo. Sleduji Světlo uvnitř sebe. Je to naprostá víra ve Světlo. Světlo je v mojí hlavě.
„Rozšiřuj Světlo všude, kudy chodíš!“, sdělují průvodci.
„Je to krásné“, odpovídám.
„My to víme!“
„Jenom ho miluj!“, sdělili mi průvodci, když jsem řešila jak se chovat k druhému člověku.
Prosvětluji se a vysílám Světlo k druhým. Moji průvodci mne zahalují do světle modrého pláště
„odstředivosti“ a altruizmu (obr. 11 Modrý plášť andělů). Vyciťuji tu jemnou energii jako chladivý
vánek. Učím se vnímat energie. Na to je třeba být dostatečně očištěný. Na co zaměřujeme pozornost,
to sílí. Je-li to strach, prožíváme strach, je-li to hněv, prožíváme hněv, je-li to nespokojenost, cítíme
nespokojenost a jiné. Zaměřujeme-li pozornost na Světlo, prožíváme Lásku a radost.
Zaměřuji své vnitřní vidění do solaru. Vnitřním zrakem vidím světelnou kouli, vyzařuje Světlo a tím
barevné energie okolo solaru mizí, mizí i bolest okolo žaludku, kterou v tuto chvíli zvýšením citlivosti
vnímám. Vysílám Světlo všude tam, kde cítím nepříjemné pocity ať v těle, nebo do dějů prožívaných
mnou v minulosti, či k druhým lidem, s nimiž cítím nepohodu. Děkuji svým průvodcům a andělům za
jejich pomoc, která mne proměňuje. Je to neuvěřitelný a úžasný proces, být v něm a prožívat ho!

Modrý plášť andělů
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Jak mi andělé opravili kosti a klouby.
V poslední době cítím lehkou bolest v holenních kostech mých nohou a při námaze v pravém rameni.
Prosím své průvodce o pomoc. Pozoruji vnitřním zrakem, jak pracují na mých holenních kostech. Na
každou z nich přiložili pruh zlatého Světla, který vypadá jako úzký pruh látky a přitloukají ho žlutými
kladívky, aby to drželo. Na ramenní kloub použili proud Světla připomínající proud vody a vyčistili jím
všechny nečistoty, které zde nemají být a způsobovaly mi bolest. Děkuji za jejich úžasnou práci!
O entitě Smutek.
Již jsem pracovala na různých mne omezujících energiích, které vytvořili až mentální entity, smutek
mne napadl až dnes, i když mne na smutek na mých zádech upozornila již moje masérka citlivá na
energie a ještě dva další citlivci. Nebrala jsem vážně to, jakou může mít smutek sílu a jak hodně nás
omezuje v tom cítit se svobodně. Jakmile jsem pomyslela na smutek, objevila se postava v černé kápi,
byla podobná postavě strachu, ale mohla jsem ji vidět jen zezadu, jak kráčí temným tunelem, na jehož
konci je Světlo. Zvyšovala jsem chtění odvést Smutek do Světla. Objevilo se moje vnitřní dítě, moudré
Já, vzalo Smutek za ruku a společně došli na konec tunelu, kde Smutek převzali dva zde čekající andělé
a převedli Smutek do světelné energie, kde se rozplynul (obr. 12 Pan Smutek).
„Z čeho takový smutek?“, ptám se. Napadá mne, že je to smutek z nepřijetí od lidí z minulých i ze
současného života a proto se ráda uchyluji od lidí do ústraní.
„My tě milujeme a nikdy tě nezklameme!“, sdělují průvodci Ámos a Darmos.
„Já to ještě tak cítit nedokážu“, přiznávám.
„Bude to lepší“, dávají mi naději.
V okolí mého srdce se rozlije Světlo, srdce je naprosto klidné. Děkuji svým průvodcům a snažím se je
cítit. Je to tak dojemné, že mi vytrysknou slzy.

Pan Smutek
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Z biblického textu: K Ježíšovi přistoupil jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že
jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: "První je
toto: Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého
srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly! Druhé je toto: Miluj svého bližního jako sám
sebe! Většího přikázání nad tato dvě není".
Miluj bližního svého, jako sebe samého. Jsou to slova vystihující vše. Necítíme-li Lásku v sobě,
nemůžeme ji cítit k druhým, necítíme ani, že jsme s Bohem – Tvůrcem – Světlem spojeni, že jsme
v podstatě jedno. V této chvíli se nacházíme na vesmírné lidské pouti a prohlížíme vytvořené dílo
podle svých možností, podle svého vývojového stupně. Vývoj má naprostou logiku. Duše touží být
vším, co je možné prožít ve stvořeném světě, v božím díle. Chce být rostlinou, stromem, zvířetem,
člověkem, zločincem i andělem.
Všechno je v naší hlavě.
Dlouhá šňůra mých prožitých vtělení, mých inkarnací, vypovídá o tom, jak mnoho času se nacházel
můj mozek v nevědomosti a současně působila na moje životy karma, ať negativní za nedobré činy
tak i pozitivní za činy prospěšné. Cesta k ukončení tohoto běhu v kruhu je ve změně prožívání,
v nastoupení stavu „cítit se v lásce“ namísto žití ve strachu, v trpělivém přijímání všeho co se
v současnosti děje a víra a práce pro to nové co přichází, je to o projevování vděčnosti za vše co nás
posouvá a je to i o odpuštění vin pramenících z naší nevědomosti a nevědomosti lidí obecně.
Prosím o změnu ve své hlavě, svého myšlení.
„Jenom se dívej, co se bude dít!“, vzkazují Ámos a Darmos. Již je vidím, v rukách mají žlutá kladívka a
osekávají můj mozek, jako skořápku ořechu. Je to krusta vytvořená z mých chybných přesvědčení.
Skořápka opadne a objeví se Světlo. Kdo to vlastně myslí?, ptám se. Mozek je jenom transformátor
toho, čeho jsme dosáhli v myšlení v průběhu svého vývoje. Myšlení probíhá i bez těla, naše podstata je
božské vědomí. Vidím své ochránce, jak se nad Světlem radují, jako když se objeví ukrytý poklad.
„Vyciťuj to Světlo!“, sdělují. Snažím se a cítím čistou radost. Dnes opravdu cítím spojení hlavy, srdce a
solaru jako jedno Světlo. Hledám, zda je v těle ještě další zdroj Světla. Nevidím nic, neboť moje
vaječníky po menopauze již nepracují, ale uvědomuji si, že Světlo je přítomné také ve chvíli početí, kdy
dochází k obrovskému výbuchu energie při spojení spermie a vajíčka. Je to světelné tvoření.
Jak to bylo s Ježíšem, zemřel nebo vstal z mrtvých?
Vidím jeskyni a v ní leží na velkém plochém kameni na lůžku ze svázaných větví stromu mrtvé tělo
Ježíše. Před jeskyní stojí postava nevtěleného Ježíše, Ježíše, který opustil tělo a tato postava
komunikuje se ženou, která přichází k jeskyni (obr. 13 Zmrtvýchvstání). Zda Ježíš zemřel, nebo žil dále
je obojí pravdou. Jeho tělo zemřelo, avšak žil a žije stále, navrací se k lidem v různých podobách a
časech a promlouvá skrze ty, kteří jeho slova vnímají, skrze své “proroky“, skrze citlivce. Oni mohou
jeho slova předávat. Záleží jen na míře jejich čistoty do jaké míry vnesou do předávaného to, co je
v nich ještě neprosvětleno. Neprosvětlenými částmi naše ega zkreslují pravdu a vytvářejí iluze. Je to
rozpor mezi vjemem vyššího a nižšího Já.
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Zmrtvýchvstání
„Na čem mám dnes pracovat?“, ptám se v meditaci.
„Prosvětluj se! Světlo udělá všechno samo! Tím se rozšíří tvůj vjem!“.
„Čím to je, že někdo se s rozšířeným vnímáním již narodí?“, ptám se dále.
„Došel k tomu v minulém životě nějakou praktikou. Například vidí aury“.
Sleduji vnitřním zrakem Světlo v sobě. Konečně v poslední době začínám cítit, že se ve mně něco mění
nejen v meditaci, ale i v průběhu dne se cítím volněji a radostněji. Jakmile si uvědomím Světlo,
necítím žádný rozpor nebo konflikt. Je to úplně jiný vjem uvnitř mne. Prožívat Světlo –Lásku je
SVOBODA.
„Rozšiřuj Světlo!“, přichází pokyn.
Rozšiřuji Světlo a vnímám blízké okolí našeho domu. Najednou jsem v psychiatrické léčebně, je to
v pražské části Bohnice, kde žiji. Není to lehká oblast Boh – nic. Cítím zde nešťastné lidi psychicky
nemocné, fyzicky nemocné a závislé na drogách či alkoholu. Mentálně se nacházím nad léčebnou a již
vidím své dva andělské průvodce, jak do obrovského černého pytle sbírají nevtělené a přivtělené duše
z tohoto nešťastného místa, kteří způsobují zdejším pacientům jejich problémy, ovlivňují je nebo
parazitují na jejich tělech. Pytel hází andělé do světelného kotouče a ten v něm mizí.
„Co dělám špatně?“, ptám se.
„Jsi v nelásce“.
„Snažím se být v lásce“, sděluji.
„Je to dlouhý proces. Buď v lásce každý den“.
Moje návštěva města Slaný.
V Tyršově sadech ve Slaném je možné najít Tyršův menhir, je to největší český menhir. Hned
z povzdálí jsem v něm uviděla „spícího obra“. Opravdu připomíná spící postavu se zavřenýma očima,
s ústy a na jeho těle se rýsují dvě ruce. Kámen dnes není aktivní. Ve chvíli, kdy jsem se k němu
přiladila, uviděla jsem ho ve vzdálené minulosti, jak stojí na jiném místě, na otevřené planině a tryská
z něho energie Světla, která je spojená s energií vyvěrající z vrcholu hory Říp. Napadlo mne, že toto
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mohlo sloužit jako dorozumívací spojení tehdejších obyvatel mezi sebou navzájem (obr. 14 Spící
obr).

Spící obr
Dalším zajímavým místem, které jsem ve Slaném navštívila, byla Slánská hora. Na vrcholu hory je
kóta, usedla jsem na ní a požádala o to podívat se na to, co se zde v dávné minulosti odehrávalo.
Uviděla jsem postavy lidí v bílých oděvech, pravděpodobně z hrubého, lněného sukna. Podobně tomu
bylo při mojí návštěvě Libušína, Kounovských kamenných řad, ve Stradonicích, nebo na Plzeňsku
v oblasti Žihle. Tentokrát jsem ale neviděla, že by se zde odehrávaly nějaké duchovní obřady, nebo že
by obyvatelé pracovali s energií kamenů. Viděla jsem muže, jak přivážejí kameny na stavbu hradeb,
zřejmě obranných. Uprostřed se nacházelo velké ohniště, okolo něho seděli lidé a vyprávěli si. V jejich
blízkosti stálo větší, dřevěné obydlí, postavené z kmenů stromů.
Třetím místem mnou navštíveným ve Slaném byl vrch Okrouhlík. To co spojuje Slaný s Jeruzalémem
je kaple „Božího hrobu“, nacházející se na vrcholu tohoto pahorku. Tato kaple je té jeruzalémské
nejpodobnější z 25 dalších vystavěných na našem území.
Pokud chci zvýšit stav své Lásky, musím ji vyzařovat k druhým, sledovat vlastní myšlenky, vnímat stálé
spojení se Světlem. Na planetě Zemi to není jednoduché, pohybovat se v nízkých vibračních úrovních
a současně udržovat stav „ být v lásce“.
Zalévám své emoce Světlem.
Dříve jsem své emoce odevzdávala průvodcům, po objevení Světla v sobě je zalévám Světlem hned,
jak je pocítím. Například cítím nespokojenost, zklamání nebo netrpělivost, nebo obavy v oblasti solarplexu a srdeční čakře. Zalévám tyto pocity Světlem. Úleva!
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Jaká energie je v mojí srdeční čakře?
Protože mi moji průvodci zpevnili srdeční chlopeň, nechci již srdce zatěžovat. Vnitřním zrakem se
dívám, jaká je zde energie, neboť v této oblasti stále vnímám neklid. Je zde mrak jako temný kouř. Je
to ZKLAMÁNÍ! Je to moje zklamání z lidí, od nichž jsem očekávala více, než je možné. Je to moje
nepochopení vývojového stavu v jakém se všichni nacházíme. Lásku můžeme dávat jen když ji cítíme
v sobě. Opravdu pomáhat druhým bez ega, které si jinak dokazuje jak je dobré, je možné jen když
opravdu milujeme. Tak pomáhají andělé a působí jim to radost. Mrak zklamání odnášejí moji
průvodci do Světla a já zalévám svoje srdce Světlem. Je to klid a mír v srdci.
Splývám se svým světelným Já.
Moje vyšší já je ve mně, zaplňuje moje tělo a to září. Vnímám co se děje v mém mozku. Pro Světlo
není lehké zaplavit mozek. Mozek je naším pánem. Stále vymýšlí co máme dělat a pokud mu
necháme volnou ruku, stáváme se jeho podřízenými. Není-li v naší hlavě Světlo – Láska, nejsme
spokojení se sebou, nevnímáme Lásku a radost a obracíme se ke světu a k druhým jako k nepřátelům,
necítíme sounáležitost a usilujeme o to mít moc nad druhými jenom proto, že náš mozek nám to velí.
Spojení s naším světelným vyšším já, nám dává naprostou víru a vede nás tak, abychom prošli světem
ještě hodně hrubohmotným co nejlépe, a to tak jak je to v danou dobu možné. Je v tom velká síla.
Síla, kterou lidé tolik hledají a která je ve stavu oddělení od Světla pouhou iluzí. Láska je
sjednocování. Cítím Tebe jako Sebe, nemohu ubližovat Sobě, tudíž ani Tobě. Láska je všechno. Mohu
milovat všechny?, ptám se. Učím se milovat sama sebe. Jakmile mi přijde na mysl někdo, o kom
pochybuji, ihned k němu vysílám Světlo. Čím je člověk vyčištěnější, prozářenější, tím méně o své
Lásce k druhým váhá. Žije v přirozenosti, v harmonii. Jen ze stavu „být v Lásce“ je možné měnit realitu
k dobru a harmonii.
Sjednocuji se se svým světelným tělem. Světelné tělo je také nazýváno Merkaba.
Vyciťuji uvnitř svého fyzického těla tělo světelné. Světelné tělo uvádí hmotné buňky do harmonie a
řádu. Moji průvodci Ámos a Darmos dnes nepracují, jenom přihlížejí. Sedí a kopou nohama ve
vzduchu, jsou přítomni toho, co se tentokrát odehrává a pouze to pozorují. Radují se a já také. Cítím
klid, teplo okolo solaru a v rukách, moje hlava je volná.
Co probíhalo při mojí návštěvě koncertu.
Při návštěvě vánočního koncertu v kostele jsem se soustředila na vysílání Světla ze sebe k druhým. Po
skončení jsem cítila bolest o oblasti vaječníků. Najednou mne napadlo, že tím, že člověk vysílá Světlo
k druhým, tak sám sebe léčí!
Budiž Světlo!
Cítíme-li se být ve Světle, všechno mizí, je jen pouhé bytí. Není čas ani prostor, člověk necítí k ničemu
odpor. To co nás v duálním světě rozčiluje nebo trápí, jsou jen naše nevyléčené temné části, které
nám ti okolo nás odráží. Tvořit si vlastní realitu, aby byla v souladu s božím řádem je možné až po
očistění, jinak nás zákon karmy stále k očistění vede. Nic jiného v tom není.
Prosvětluji hlavu.
Moji duchovní ochránci jsou u mne s konvemi, podobnými konvím na zalévání zahrady a s jejich
pomocí vlévají do mojí hlavy Světlo. Dále prosvětluji svá energetická těla. Emocionální je bílé, sem
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tam nějaká černá tečka, psychické je světle růžovo-modré, duchovní červeno-zlaté. Vnitřně se
usmívám. Vidím Světlo a jsem spojena s vyšším Já. Chtěla bych Světlo cítit. Ochránci mi sdělují, že
musím být trpělivá. Uvědomuji si, že mojí emocí byl po dlouhá léta strach a ten je třeba na Světlo
proměnit.
Naprostá víra ve Světlo.
Světlo je můj domov, moje součást, Světlo je nejvyšší tvůrce a může vše uvést do rovnováhy.
Tato doba je dobou dělení lidstva.
Proto je na zemi tolik lidí. Část z nich půjde do Nové doby, za Světlem, pokud v sobě ucítí tu touhu.
Část z lidí se může rodit do minulosti a setrvávat ve stávajících návycích. Současná kvalita každého
z nás určuje náš život budoucí a to takový, jaký je pro další vývoj ten nejvhodnější. Čas v tomto
nehraje žádnou roli. Čas je v našich hlavách, v naší oddělenosti od Celku - Jednoty.
Prosím o pomoc všem, které jsem kdy v minulosti zavedla, či se na nich nějak provinila.
Prosvětluji se, vysílám Světlo, odpouštím si všechna zavedení druhých lidí v minulých životech a prosím
o jejich vyléčení a zrušení vazeb s nimi. Vidím meč, který přesekává vazby s nimi.
Co je to multidimenzionální bytost?
Je to Já, které se nachází ve vícero dimenzích. Často se mluví o vyšším nebo nižším Já. To je také
multidimenzionalita. Vyšší, moudré Já spočívá v dimenzi Světla. Nižší Já je část vyššího Já, které je
vtělené. Nižší Já prožívá dualitu a v ní se vyvíjí, odžívá si svoji karmu až dojde k uvědomění si svojí
podstaty a s vyšším Já se sjednotí. Nabývá tak moudrosti sobě vlastní.
Vývojový skok je třeba učinit společně.
Patříme do určité vývojové skupiny a s ní jsme spojeni karmou. Je nutné si vzájemně pomáhat,
sdělovat zkušenosti, neboť vývojový posun není jen věcí jednotlivce, ale všech účastníků procesu ať
to vnímají nebo nevnímají.
S druhými lidmi se můžeme setkávat jak skrze hmotná těla, tak nevtěleně. V meditaci, ve spánku,
v bdělosti a s pomocí telepatie. Sny probíhají na nevědomé úrovni, avšak můžeme je zvědomit a
tímto způsobem také komunikovat vědomě. Dořešit věci se zemřelými, nebo s lidmi, s nimiž se již
běžně nestýkáme.
Chceme-li osvobodit v určitou chvíli hlavu, je třeba přenést plnou pozornost do jiné části těla než je
hlava. Přináší to úlevu od myšlenek, kterými se zabýváme. Jsme-li ve svém srdci a pozorujeme-li co se
zde odehrává, přináší to zklidnění.
Zkoumám v meditaci stav svých těl.
Všechna těla hmotná i nehmotná spolu souvisejí, prolínají se a jedno ovlivňuje druhé. Ve své
podstatě jsme barevné, energetické bytosti řízené svým vědomím, jehož součástí je i nevědomí,
omezující nás vlivem dosaženého stupně našeho vývoje a vlivem karmy své vlastní i karmy
společnosti. Naší součástí je i vyšší vědomí, nadvědomí. S nadvědomím se můžeme ztotožnit, stejně
tak jako jsme ztotožněni s nevědomím. Vědomí je mocné a určuje nám co víme a co nevíme.
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Jediné co může tuto planetu osvobodit a posunout je Světlo. Světlo, které vše pročistí a posune nás i
planetu do vyšších vibrací. Světlo, které budou vyzařovat všechny bytosti. Jen tak mohou být všechny
bytosti šťastné…
Vyzařuji Světlo a posílám ho do všech svých neláskyplných myšlenek. Dříve jsem Světlo přijímala pro
svoji osobní transformaci, nyní ho již vysílám a prosvětluji jím okolí, učím se to.
Změna = prosvětlení. Bez prosvětlení nemůže nastat harmonie. Chtít být dokonalý, přitom být
neempatický a chtít ovládat druhé je projev magie v různých formách, je to projev temného světa.
„Souboj“ dobra a zla je na naší planetě viditelný. Láska je naprosto přijímající a chápající, neovládá
ani se nenechá ovládat, nepociťuje strach ani zlobu, je chápající, napravuje co je možné, VĚŘÍ a VÍ.
Jako je tomu již pravidelně, vždy se mi dostane do rukou ta pravá kniha, rozhovor, či webové stránky.
Půjčila jsem si v knihovně knihu od své oblíbené autorky Lorny Byrne „Nebeská láska“. Lorna vidí od
dětství anděly a ti ji při jejích setkáních s lidmi učí pozorovat, jak se lidé chovají a co je trápí. V této
knize se Lorna věnuje poznání jak láska jako energie mezi lidmi proudí, nebo jak to vypadá, když je její
proud v člověku uzavřen. Píše, že každé narozené dítě vyzařuje lásku, ale nepříjemnými okolnostmi
v životě se tento proud lásky často uzavírá, nebo je velmi slabý. Uzavření lásky v sobě může vytvořit
až ledový štít v oblasti srdce, tvrdý a studený, je to obrana proti tomu být zraněný. Pokud proud lásky
z lidí prýští, Lorna ho vidí a je podobný mlze, která nemá žádnou barvu, jiskří a leskne se jako led.
Jakmile se člověk otevře druhému člověku, otevře se jeho náklonnost, jeho láska, začne proudit.
Proudí-li i z druhého člověka, tyto dvě mlhy se sekají a promísí. Jakmile člověk pocítí nějakou nevoli,
tento proud se stáhne zpátky. Andělé Lorně sdělili, že problém dnešního světa je v nedostatku lásky.
Nedostatek lásky k sobě a k druhým lidem. Přitom je láska naše životní síla, která přináší do života
radost a štěstí. Lidé se bojí lásky, protože se bojí zranění, tím se však vytrácí naše lidskost. V důsledku
strachu se stáváme chladnějšími a sobečtějšími, rozvíjí se v nás emoce jako nenávist a hněv.
Dnes je 2 .1. 2018 a je úplněk. Měsíc dnes opravdu silně a krásně září. Napadlo mne, že si udělám
fotku. Podívejte se na ni! (obr. 15 Úplněk s orbity)

Úplněk s orbity
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Co to je, co způsobuje karmu?
Jsou to války a zabíjení, magie, touha po moci a bohatství, nenávist k druhým, sexuální zneužívání a
všechny nedobré vlastnosti, které jsou opakem Lásky.
Je to neprožívání Lásky v sobě. To způsobuje oddělení jednoho od druhého, to že se lidé cítí být sami.
V lepším případě po sjednocení toužíme, ale vlivem nedostatku lásky v sobě toto nedokážeme
naplnit. Je to vlastně touha po celistvosti, kterou jako duální bytosti nacházející se ještě na nízkém
vývojovém stupni postrádáme. Celistvost je však uvnitř nás, tam ji můžeme pocítit, ucítit Jednotu a
toto vědomí nám může usnadnit život v duálním světě. Přestaneme hledat vně sebe, vždyť všechno je
uvnitř nás!
Dnes zkouším otevřít se svými průvodci pramen světla v našem domě.
Nebyla jsem si jistá, zda je to možné ve dvanáctipatrovém panelovém domě, zatím jsem to zkoušela
jen v přírodě, a možné to je!
Moji duchovní průvodci již vytahují světelný pramen svými hůlkami a on prýští. Je to velká radost pro
mou duši i pro průvodce, kteří si na pramenu zaskotačí, je to vzájemná radost!
Jsem v naprostém bezpečí.
Vyciťuji uvnitř sebe naprosté bezpečí, je to přítomnost Lásky. Psychický problém celého mého
dosavadního života byl ten, že jsem se necítila v bezpečí. Být v napětí je pro tělo zatěžující a ztrácí
energii, kterou může člověk využít pro tvořivou práci. Být v lásce je mnohem konstruktivnější.
Můj manžel Jiří šel k zubní lékařce na vytržení zubu. Ordinace se nachází v domě pro seniory. Přiladila
jsem se k tomu místu v meditaci v tu dobu.
Objevili se andělé se svým černým pytlem a již do něj sbírali zbloudilé duše nacházející se v domově.
Pytel vhodili do světla a poté jsem je sledovala, jak jsou přítomni v ordinaci lékařky při zákroku a
posilují oba dva lékařku i manžela.
Jdu svým vjemem do hlavy.
Prosím všechna zvířata, kterým jsem v tomto životě ublížila za odpuštění.
Přichází: „Nevytvářej již negativní myšlenky!“
Ptám se mentálně: „Jak to mám udělat?“
Odpověď: „Vždy se ponoř do Světla!“.
Jak je na tom v současné době biotronika Josefa Zezulky?
Tomášem Pfeifferem, jako Zezulkou určeným roznašečem jeho nauky je od roku 2014 zaregistrováno
„Společenství Josefa Zezulky“ mezi církve a náboženské společnosti. Myslím, že s tímto krokem by
J. Zezulka nesouhlasil, vždyť přišel staré reformovat. Některé aktivity T. Pfeiffera v současnosti
považuji za odklon od Zezulkovy cesty. Zatím nepředstavil ani jednoho svého žáka a otázkou je, zda
vychovává svého nástupce. Jeho stoupenci jsou přísahou navázáni na něho, ne na Zezulku. Andělské
bytosti přece přísahy nepotřebují, svoje srdce jim může otevřít každý sám.
Ptám se: Jaký je Tomáš Pfeiffer?
Přichází obraz: (obr. 16 Jeho obraz)
Poté vidím J. Zezulku sedícího u jeho dřevěného stolu. Je smutný. Nemohl udělat více. „Lidé si sami
rozhodnou zda chtějí jít cestou poznání nebo cestou osudu“, sděluje.
Děkuji J. Zezulkovi za filozofii, kterou nám přinesl.
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Vidím, jak mi je přesekávána silná karmická šňůra mezi mnou a T. Pfeifferem. Prosím, aby on a jeho
stoupenci na něho navázaní přísahou dosáhli Světla.
Přijímám tuto věc takovou jaká je a posílám jí Světlo.
Světlo se rozlévá jako voda. Vnímám ho v celém svém těle, cítím ho v hlavě. Je to prožitek naprostého
míru, který není možné srovnat se žádným jiným prožitkem. Usmívám se. Radují se i moji průvodci.

Jeho obraz

Přijímám radost, přijímám svoji Duši.
Vidím svoji postavu ve velké bublině. Je to moje nesmrtelná Duše. Jsem spojena se Světlem Matky
Země a Světlem Zdroje. Bublina se leskne jemnými barvami jako bublina mýdlová. Bublina stoupá
vzhůru s postavou a objeví se nad symbolickou zdí, která mi dříve bránila ve výhledu. Jsem nad zdí a
vidím daleko do krajiny (obr . 17 Duše jako bublina). Naše duše jsou mnohem větší, než tušíme. Kéž
bych byla se svou duší stále spojena! Pomyslím si to a do mojí mysli přichází, že toto řídí moje vědomí.
Moje tělo žije v prostředí z velké části nevědomé duality a tak má svoje návyky a svůj způsob myšlení.
Jen Světlo a moje vědomí může tento program měnit a změnit.
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Duše jako bublina
Stále cítím stažení v oblasti hrudníku. Nechápu to. Vždyť na sobě tolik pracuji! Asi to bude hlavou,
pomyslím si. Musím změnit svoje myšlení, nenechávat se vtahovat do kritických úsudků druhých a
sama nekritizovat.
Prosím, ať myslím jako Bůh!
Moji ochránci se smějí a sděluji: “To je odvážné!“
Hned to opravuji na: „Ať myslím v souladu s Ním!“
„Vždyť jsi Jím!“, přichází.
Pozor na velký rozdíl! Vnímat se jako kvalita Boha, nebo se za boha egoisticky a povýšeně prohlásit!
Sleduji, jak moji ochránci odebírají z oblasti mého hrudníku velkou „chobotnici“. Nejprve se mi zdá, že
je zlatá, ale rychle poznávám, že je černá, avšak je celá pokryta zlatým prachem vlivem pročisťování
mého těla a čaker světelným proudem. Chobotnice je přilepená k tělu a pokrývá celý můj hrudník (obr.
18 Chobotnice). Moji ochránci ji odtrhli a již putuje do kotouče Světla! Zůstala po ní v oblasti hrudníku
velká nekrvácející „ rána“ vypadající jako kráter. Moji drazí ochránci pomocí svých hůlek zesilují
plamen lásky v mojí srdeční oblasti, aby se plamen rozhořel a zvětšil svoji sílu.
Děkuji svým andělům z celého srdce za jejich pomoc.
Co tento jev způsobuje?
Jsou to zranění a bolesti v našich srdcích, zklamání a nespokojenosti se sebou samými a světem okolo
nás. Vytváříme tak temné energie, nepracujeme pro život, ale proti němu. Tím umožňujeme
takovým parazitům „symbiózu“ s námi, oni nám způsobují to, že silněji cítíme strachy, ze kterých žijí.
Proto nemůžeme opravdově milovat sebe ani druhé, zatemňuje to naši mysl a hasí plamen Světla
v našich srdcích.
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Jak vypadá energie na mých orgánech?
Prohlížím svoje orgány a nacházím na všech černé „chobotničky“. Moji ochránci se objevují s kolečkem
podobným zednickému a sbírají z mých orgánů tyto temné, přilepené energie a nakládají je do
kolečka. Celý obsah kolečka potom vysypou do kotouče Světla a já pozoruji, jak se temné tečky
rozplynou.

Chobotnice
Naplňuji se Světlem, jsem ve Světle, v Lásce.
Vím, že je to jediná cesta proměny. Moji ochránci odnášejí další „chobotnice“ z mých čaker. Vznikly
z mých nedořešených věcí a z toho, co jsem převzala od druhých, nebylo ve mně dostatek Světla.
Pomáhat můžeme druhým tehdy, jsme-li dostatečně ve vlastní Síle. Totéž platí pro naciťování se na
druhé. Nemáme-li dostatek Světla, nepomůžeme sobě ani druhým, jen posilujeme to, co máme
společně nezpracované. Je třeba být ve Světle svým vědomým, vnímat druhé, avšak do svého Světla
se stále vracet. Náhle jsem uviděla stav světa okolo mne bez emoce a bez touhy něco měnit. Přijímám
svět takový, jaký je. Přijímám Světlo v sobě. Je to to nejlepší co jsem mohla poznat, děkuji svým
průvodcům za jejich pomoc. Všichni jsme úžasné bytosti nesoucí v sobě Světlo. Ve chvíli, kdy ho
většina v sobě objeví, bude na zemi lépe.
Jdu do hlavy a odpouštím.
Prosím za odpuštění všechny ve všech časech mého bytí s nimi. Stejně tak odpouštím druhým všechny
nedobré činy vykonané vůči mně. Moji hlavu zaplavuje Světlo. Bez ODPUŠTĚNÍ se hlava dostatečně
neprosvětlí. Otevřu oči a ještě prožívám to, jak je mi příjemně.
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Odevzdávám povědomí o své nedokonalosti.
Přichází: „Všechno co děláš je dobré, slouží to k tvému poznání. To co nepřináší dobro je děláno
z nevědomosti. Tak je tomu i u druhých.“
Odevzdávám ze sebe pryč všechnu energii nelásky a bolesti. Zeleno-žluto-hnědo-černý chuchvalec
energie putuje do Světla. Zalévám svoje tělo Světlem. Dokud ve mně přetrvávají energie, které jsou
opakem Světla, nemohu Světlo-Lásku cítit. Moje další duchovní snaha bude o tom cítit Světlo, cítit
Lásku v sobě, být v Lásce nejen vjemem a Světlo vidět, ale také cítit, cítit kvalitu energií. Prociťuji
Světlo. Cítím teplo ve svém solaru.
To co nám způsobuje největší bolest je odmítnutí, ponížení, křivé obvinění, opuštění a zrada. Jsou to
pocity, které nechceme cítit. Na ochranu proti tomuto cítění si vytváříme „krunýře“, abychom to
necítili, současně se tím odpojujeme od schopnosti soucítit se sebou a s druhými, odpojujeme se od
vlastní Lásky. Tyto zraněné části je třeba vyléčit, osvětlit a prosvětlit.
Prosím o přerušení všech karmických pout s rodinami, se kterými jsem v tomto životě spojena.
Karmická pouta jsou přetnuta. Děkuji.
Vstupuji do hlavy a prosvětluji svůj mozek. Vidím tmavé mráčky okolo něho. Světlo je rozpouští.
V těle máme další takové zdroje energie, je to ještě v oblasti srdce, solaru a reprodukčních orgánů. Je
třeba je prosvětlit, abychom ozdravili tělo, duši a myšlení. Jen tak se můžeme sami stát zdrojem
Světla a přivádět na svět prosvětlené novorozené bytosti. Stav našich energií z velké části ovlivňuje
to, jaké děti se nám rodí, proto bychom měli vytvořit co nejlepší podmínky pro přicházející duši a
myslet při početí na očistu těla, mysli a „být v lásce“.
Vyciťuji Světlo ve svém těle.
Vyciťuji lásku k Zemi, přijímám do svého srdce svoje drahé průvodce. Ti do srdce rychle „vletí“ a já
vyciťuji sounáležitost s nimi.
Kdo je vyšší Já?
Je to část Zdroje, která ve Zdroji – Světle – Jednotě stále spočívá, a i když si jí nejsme vědomi, je naší
jiskrou života, je to energie, která nás oživuje a naše psychická část – náš duch, také od Zdroje
oddělený se může ve hmotném těle realizovat. Plné světelné tělo zkrátka nemůže do primitivního
těla vstoupit. Po oddělení prochází duch postupně vývojem od nepatrného živého tvora, v němž se
projevil život až po prosvětlenou, vědomou a pro nás andělskou nehmotnou bytost, která nakonec se
Zdrojem opět splyne. To ovšem znamená počátek nové cesty, kdy se znovu z Celku - Jednoty rozdělí
její části, aby jako duchové s duší prožívaly znovu v jiných podobách to úžasné dobrodružství ve
hmotném těle, ale i bez těla jako bytosti světa nehmotného. Takže do určitého vývojového stupně
odžitých životů my lidé existenci vyššího Já nevnímáme. Po uvědomění si spojení s ním se stáváme
napojenými na tento zdroj „vševědění“. To nám umožňuje se v hmotném světě moudřeji rozhodovat
a lépe žít v souladu s Bohem – Zdrojem, než když jsme od něho odděleni a učíme se pouze z toho,
čeho dosáhli lidé dané doby nebo z vlastních chyb. V tom je život s vyšším Já snazší. Náš osobní růst
však může vyvolat nevoli těch, kdo ještě nejsou se svým vyšším Já spojeni, neboť jejich myšlení bude
jiné a nebudou chápat, proč by měli svoje názory měnit a dělat něco jinak, než byli zvyklí doposud
dělat.
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Uvědomuji si svoji nejhlubší touhu.
Je to touha po spojení se Světlem – Láskou – Zdrojem. Je to touha cítit Světlo, vnímat ho, být s ním.
Najednou vidím, co mi v tom brání. Jsou to archetypy na mých čakrách, skrze které vytvářím na
čakrách různé kvality energií. Jsou jimi: jeptiška, voják, čarodějnice, nafoukaný pán, avatar a mnich.
Tyto postavy mi byly ukázány v jedné z minulých meditací. Odesílám postavy jednu po druhé do
Světla. Chci si z nich ponechat jen jejich dobré vlastnosti jako pokoru, odvahu, schopnost vnímat
jemnohmotný svět, schopnost přijímat nové myšlenky a krásu, mluvit Pravdu. Postavy mizí ve Světle a
já cítím, jak se ode mne vzdalují.
Co je mou další prací? Ptám se. Vnímat Světlo v sobě a naciťovat se na Světlo druhých, být spojena se
svou nesmrtelnou duší a dušemi druhých. Naciťovat se na druhé bez vnitřní síly Světla znamená
přebírat jejich energie a to může být velmi zničující.
Pouštím si „Pleiadian Love Song“ (z www. douglasbluefeather.com) .
Vidím bílou, jemnohmotnou bytost a z její srdeční čakry září bílé Světlo. Ihned mi vytrysknou slzy
dojetí. Moje vnitřní dítě běží k ní. Zářící bytost bere moje vnitřní dítě do náruče a houpe ho jako matka
svoje dítě (obr. 19 Plejádské setkání). Bytost se s dítětem přibližuje ke mně, až se mnou, s mým tělem
splyne. Dává mi pocítit jeho kvalitu a jednotu nás dvou. Po chvilce vystoupí a vzdaluje se. Děkuji.
„Zase přijdeme, pokud budeš chtít“, sděluje telepaticky. Moji duchovní ochránci Ámos a Darmos
přihlížejí. Je to společná radost.
Spojuji se se svým vyšším Já.
Posílám sama sobě Lásku a už je tady velká, žlutá, průsvitná „bublina“, moje světelné Já. Moje tělo
s ní splývá. Ptám se vyššího Já, proč mne zde zanechalo tak dlouho v bolestné nevědomosti? „Vždyť jsi
mne našla, o to šlo!“, sděluje mi. Moje srdce je klidné, v oblasti hrudníku cítím teplo. Poslední rok
moje srdce často bušilo jako na poplach, volalo o mou pozornost. Obrazy vnitřního dítěte, které jsem
v meditacích viděla je projekce. Přijetí vyššího Já je realita.
Cítím, že ve mně probíhá souboj mezi starým a novým já, mezi starými emocemi a myšlenkovými
programy a mým novým myšlením vlivem Světla. Chci se zbavit všeho starého, ale není to tak snadné,
nejde vše změnit mávnutím proutku. Co mám dělat?, ptám se. „Miluj sebe a miluj druhé!“, přichází
odpověď.
Prosím o vyčistění hlavy.
Moji duchovní ochránci vytvořili na vrcholku mojí hlavy „kornout“, je to silový vír, skrze který vylétají
černé „saze“ z mojí hlavy.
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Plejádské setkání
Moje vyšší Já léčí moje nižší Já.
Moje vyšší já, moje vnitřní dítě, moje moudré Já spojené se Zdrojem Světla přijímá moje nižší Já,
černého nevědomého, ještě zvířecího „medvěda“, který problikává zelenou a červenou barvou,
symbolizující strach a hněv. Moje postava vezme s pomocí mých duchovních průvodců medvěda do
náruče a nese ho do kotouče Světla. Tam ho vhodí, aby se vykoupal. Po chvíli medvěd vykoukne ze
Zdroje a je celý posypaný zlatým prachem. Je vynesen ven ze Zdroje a já vidím, že leží bezvládně na
zemi, ztratil svoji sílu. Moje vyšší Já ho hladí a černý medvěd se mění na bílého a jeho velikost se
zmenší. Postaví se na nohy a radostně vyběhne spolu s vnitřním dítětem, objevují společně to, jaký je
svět a hrají si. To je transformace nižšího Já.
Dívám se, co se odehrává ve chvíli smrti.
Vidím mrtvé, vrásčité a hubené tělo. Z jeho hrudníku se vznese žlutá, zářivá koule poblikávající jemně
zelnou, červenou a modrou jako bublina. Koule putuje do rukou vysoké bílé andělské bytosti (obr. 20
Umírání).
Prostřednictvím napojení se na Zdroj Světla se můžeme léčit.
Světlo všechno léčí a uvádí do harmonie. Světlo může naše nižší Já proměnit v bílého, přítulného
kocourka. Nesmíme však zapomínat, že jsme stále v těle a nacházíme se v duálním světě a to na co
myslíme, co nás přitahuje a čemu dáváme svoji sílu to sílí a roste. Vlivy, které na nás působí mají také
svoji sílu a proto čím bude naše Světlo silnější, tím méně budeme ovlivnitelní nedobrými způsoby
druhých a snadněji ustojíme vše co je těžké, bolestné a všechny lidské hry a lidské role. Cestou z toho
ven je vpouštět do sebe Světlo, být Světlem a vyzařovat Světlo.
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Umírání
Stále uvnitř sebe cítím zátěž, nechápu to, tolik už jsem na sobě odpracovala. Jdu k tomu nejhlubšímu
kořenu a již ho vidím.
Vidím svůj černý kořen, kterým je moje bytí na zemi do Matky Země zakořeněno, je mojí součástí, je to
temná minulost mých životů na Zemi. Cítím, že musím v sobě vyvolat opravdu velké chtění a vzbudit
hodně Světla, aby mohl být kořen vytržen. Zvyšuji svoji vůli a již vidím svoje vnitřní dítě, moje vyšší Já i
své duchovní průvodce, jak pomáhají kořen vytrhnout. Již se trochu pohnul a já pokračuji ve vnitřním
úsilí o jeho vyvedení do Světla. Prosím všechny, na nichž jsem se provinila za odpuštění a odpouštím
všem, kteří mi ublížili. Kořen pomalu stoupá vzhůru od nohou a posouvá se směrem k hlavě a odtud
do světelného kotouče, Zdroje Světla, ve kterém mění svou černou barvu na bílou a bílá se ve Zdroji
mění na zlatou a splývá s ním (obr. 21 Temné kořeny). Moje tělo zalévá Světlo Matky Země, spojuji se
i s duchovním Zdrojem nad svou hlavou, který se přiblížil a cítím silnější spojení s jeho Světlem.
Celý proces transformace umožňuje naše chtění.
Jdu svým vjemem ještě do svých energetických těl, psychické a emocionální se prosvětluje,
v duchovním probíhá bouře barev fialové, červené, bílé, proniká do něho barva zlatá. Mění se tím
moje myšlení ovlivněné v minulých životech prací s magií.
Byly to moje životy v magii, chtění ovládat a následné životy, kdy druzí ovládali mne jako následek
karmy a všechny tyto prožitky ve mně vytvořily temnou energii, která mne spojila se Zemí, kde se vše
odehrávalo. Nová doba znamená konec těchto energií, již v nich nemůžeme zůstávat, pokud se
chceme ve vývoji posunout a žít lepší životy, musíme tyto energie odevzdat Světlu a stát se světlými
bytostmi. To je vstupenka do vesmírného společenství bytostí Světla a konec vesmírných her
nevědomého ega.
Zapouštím do Matky Země světelné kořeny.
Napouštím svoje tělo Světlem a prociťuji jaké to je. Jsem napojena na Zdroj Matky Země skrze svoje
nohy a Zdroj Světla nad svou hlavou zapouštím do země světelné kořeny. Dívám se na sebe vnitřním
zrakem a je to tak, jako by moje tělo leželo v houpací síti. Tak se trochu pohoupám. Napadá mne, že
mohu pohoupat svoje průvodce Ámose a Darmose a již jsou zde. Sedí na mých nohách a houpáme se
(obr. 22 Houpáme se). Máme radost. Obejmu je jako své děti a děkuji za to, jak trpělivě mi pomáhají.
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Temné kořeny

Houpáme se
Prožívám nový vjem.
Dnes jsem vyšla před dům a najednou jsem se vnímala nějak větší než obvykle. Ne že bych vyrostla,
nebo se cítila chytřejší, byla jsem prostě „větší“.
Odevzdávám všechnu magii, kterou jsem kdy provozovala.
Fialovo-černý plášť letí do Zdroje Světla. Dívám se do svého duchovního, energetického těla a vidím,
že se tam objevila černá barva. Posílám do duchovního těla Světlo.
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Strach je malá víra v Boha a v jeho spravedlnost.
Dobrému se nic špatného nestane. Dohlíží na to strážci karmy. Odevzdávám všechny strachy a posiluji
VÍRU. Už nechci spočívat v temných energiích, moje duše křičí NE! Prosvětluji se, pročisťuji čakry.
Objevuji na zadní straně svého těla „temné chobotničky“ a odevzdávám je s pomocí mých průvodců,
kteří je odlepují a odnáší do Světla. Teprve nyní jsem si uvědomila, že mohou být nejen na přední, ale i
na zadní straně těla v oblasti čaker. Vyzařuji Světlo.
Jak jsem si vyléčila srdeční arytmii.
Vnímám, že mi srdce buší jako na poplach. Sleduji, co se v srdci děje, zklidňuji se, uvědomuji si klid.
Posílám svému srdci Světlo – Lásku. V oblasti srdce mi „zavrní“ a srdce naskočí na jiný režim, běží
klidně.
Prosím o pomoc pro jednu ženu.
Moji průvodci již nesou vnitřní dítě té ženy do Světla. Posadí ho na okraj kotouče, aby Světlo zažilo.
Dítě se raduje. Moje vnitřní dítě k nim letí také a obě vnitřní děti se objímají a radují. Ještě chvilku
vedle sebe posedí a potom se vnitřní dítě té ženy, její postava, vrací k jejímu hmotnému tělu. Stejně
tak moje postava do mne vletí a já prožívám úžasnou milost Světla. Jenom Světlo může uskutečnit
naši podstatnou změnu. Děkuji průvodcům za jejich pomoc.
Náhle mne to napadlo, co je za vším neštěstím světa. Je to magie, nadměrné chtění a nafouklé ego.
Jasně vidím svou dávnou minulost, kde jsem toto nabrala. Byla to žárovost atlantsko-egyptských
kultů a magie taoismu. Všechna náboženství a politická hnutí mohou být zneužita k manipulaci a
ovládání lidí. Odevzdávám proto vše, co mne z minulosti svazuje s magií, žárovostí a sobeckým egem
do Světla. „Toto již nechci žít! Proč to tak je?, ptám se, proč tolik utrpení?“ „Všichni to tak mají, je to
prožitek duality“, přichází odpověď. Naplňuji se Světlem, posílám ho do minulosti a myslím na
vyzařování Světla ze sebe.
Zajímavé je, že toto mi přišlo ve chvíli, kdy jsem začala cvičit tchi-kung, se záměrem naučit se
vyciťování energií. Navazuji tak na to, co jsem v minulosti zneužila, aby se to nyní dalo jinou cestou a
abych to použila ke svému prospěchu a ne destrukci. Opakem žárovosti a sobectví – dostředivosti je
klid a odstředivost - altruismus a nyní prakticky vidím, jak je nutné uvést tyto čtyři prvky do harmonie,
do rovnováhy. Jinak budeme stále ničit druhé nebo sebe. Pokud vykonáme zlo, je poté zlo
vykonáváno na nás. Náš egoismus je zachvácen strachem a sebevědomí se zhroutí. Potácíme se mezi
emocemi, které projev těchto energií provázejí a těžko docházíme k moudrosti a zdravému nadhledu.
Nakonec to poznamená naše činy a toto funguje až do chvíle plného uvědomění a vědomé nápravy,
tedy změny naší kvality, našeho vyzařování. Jen přes světelnou energii dobra a lásky je možné opustit
minulost a přejít do jiné a širší úrovně vědomí, pokud o to budeme stát.
Odevzdávám všechny karmické zátěže druhých lidí, které nesu na svých bedrech.
Přesekávám karmické vazby s lidmi, se kterými cítím zátěž. Karmické provazy mají uvnitř různé barvy,
modrou, bílou, černou, červenou. Všechny odpojené postavy letí do Světla.
Prosvětluji se a spojuji všechny svá těla, jichž jsem si vědoma. Vpouštím do sebe Světlo a vnímám, že
je to moje duše, je to světelná energie, s níž jsem spojena a ona je součástí Jednoty.
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Dnes v noci jsem se probudila a cítila v oblasti srdeční čakry psychickou bolest. Odevzdala jsem ji do
Zdroje Světla a poté uviděla ve svém hmotném těle takový „kráter“, který po odpojení zůstal. Poslala
jsem do té oblasti Lásku, aby to zacelila.
Můj prožitek z výletu na Hudlickou skálu v obci Hudlice nedaleko Berouna.
Usednu na skalním vrcholu a ptám se, co se zde v minulosti odehrávalo. Vidím muže oděného tak,
jako by byl ve zbroji. Na hlavě má čelenku či helmu ze žlutě zářícího kovu, nad čelem je do tvaru“U“.
Na těle má „drátěnou košili“ složenou z malých, kulatých plíšků tmavého kovu spolu spojených. Na
nadloktí jedné ruky má kovový kruh. Tento muž doprovází skupinu nesoucí na nosítkách z dřevěných
kůlů mrtvého muže – stařešinu. Má dlouhé bílé vlasy a bílé vousy. Je oděný do bílé, dlouhé, režné
košile. Stařec je vynesen na vrchol skály a s nosítky je zde položen, aby jeho duch – duše, mohla
svobodně opustit tělo a odletěla jako pták. Tento obřad loučení doprovází pálení bylin ve větší, světle
hnědé keramické nádobě, vypadající jako nízká váza se širokým otvorem. Ptám se mentálně, co se
s tělem stane později. Vidím, jak je ukládáno do jeskyně.
Z vrcholu Hudlické skály je dobře vidět na Stradonické oppidum. Z historie je známo, že se na Hudlické
skále věštilo a z archeologické nálezy vypovídají o tom, že tuto oblast obývali Keltové, později také
Germáni. Muže ve zbroji považuji za Germána.
Přijímám svoji nesmrtelnou duši.
Prosvětluji čakry, rozšiřuji Světlo ze srdeční oblasti, miluji se, přijímám svoji nesmrtelnou duši, velkou,
žlutou, světelnou bublinu. Zkouším vnímat rukama energii svých čaker a své duše.
Kdo je Bůh?
„Ty jsi Bůh“. Vpouštím do sebe Světlo, prožívám Jednotu. Čím větší dualita, tím větší vnitřní nepohoda.
Vyzařuji Světlo a pomyslím na nevtělené duše v našem domě. Vidím, jak před Světlem prchají. Již jsou
zde moji duchovní průvodci Ámos a Darmos a sbírají nešťastné duše do pytle, pytel hází do Světla.
Ztotožňuji se se svou světelnou částí.
Ztotožňuji se se svou světelnou částí, cítím to v tuto chvíli tak na 80 %.
Ladím se k bytosti Ježíše.
Již podruhé v meditaci vidím postavu J. Zezulky, tak jak ho znám z fotografií, je smutný, jeho hlava je
skloněna k zemi. Je to obraz ducha bytosti, která žila na zemi. Za ním je zářící postava duchovní
bytosti Ježíše v bílém rouchu. Je to obraz ducha přebývajícího v duchovním světě Světla. Ve vztažené
levé ruce, v jeho dlani, mu září bílá světelná „koule“. Podává mi ji (obr.23 Ježíšovo světlo). Přijímám
Světlo do svého těla. Dále vidím Ježíše stojícího na “zlatém“ žebříku vedoucím k Otci, do Světla. Ježíš
předává moje vnitřní dítě Otci a Otec ho chová ve svém náručí. Otec a moje vnitřní dítě sedící v jeho
klíně spouštějí světelné paprsky lidem na Zemi, aby se paprsků chytili a Otec je mohl přitáhnout
k sobě.
Ježíš a jeho inkarnace přicházejí na zem proto, aby nás napojili na Boha – Otce, abychom se
rozpomenuli na to spojení.
Dnes neodevzdávám, dnes přijímám.
Přijímám svoji nedokonalost, to znamená svoji neprosvětlenou část. Není to nic jiného. Je to úleva. Již
nemusím s nikým soupeřit. Ego rádo vytváří iluzi naší dokonalosti, i když dokonalé ještě není.
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Dokonalé je Světlo, Bůh v nás. Kolik Světla je v nás, takovou měrou jsme dokonalí a takovou částí
jsme pravdiví, tak mnoho jsme v Pravdě.

Ježíšovo Světlo
Energeticky jsme takové světelné koule, které se pohybují a dotýkají se jiných koulí, chvilku s nějakou
jdou, poté se odpojí a přilnou k jiné kouli, tím se učíme a hledáme koule, které mohou naplnit naše
představy. Představy přitahují myšlenky, které proudí do naší hlavy. Najednou myslet na více věcí
nejde, ale můžeme svým vjemem přeskakovat z jedné myšlenky na druhou. V meditaci je třeba
koncentrace, použít sílu soustředění – dostředivosti a zaměřit se na jednu myšlenku, kterou v tu chvíli
zpracováváme.
Jak pracují andělé.
Naplňuji se Světlem a čistím prostor celého svého těla. Moji duchovní průvodci mi pomáhají
napravovat škody, které jsem si ve svém těle způsobila a na které v tu chvíli myslím, neboť mne
problémy s tělem ruší v mém klidu a soustředění. Pozorují vnitřním zrakem svoje průvodce při práci,
jsou to stavební tvůrci našich těl. Mají hadice a kbelíky, něco osprchují hadicí, nebo zatmelují bílou
hmotou. Vytlačí i krychli temných myšlenek mého ega. Snad si ani takové dary nezasloužím,
pomyslím si. „Jsi dítě Světla a je v tvém osudu to poznat“, přichází. Děkuji za ty dary svým průvodcům
a všem andělům, kteří mi pomáhají.
Vyzařuji Světlo a vyciťuji energie ve svém těle, negativní energie vnímám jako brnění, pouštím do těch
míst Světlo, vyciťuji. Pracuji s dechem, pomocí svého vhledu a dechu vstupuji do různých míst svého
těla a vedu tam Světlo. Rozšiřuji vyzařování Světla na celou zeměkouli, posílám Světlo politikům, aby
vše běželo tak, jak je nejlépe možné pro prospěch všech.
46

Zlo je na Zemi proto, abychom poznali dobro.
Je to proto, abychom se dali cestou dobra. Dívám se do sebe a již svoji temnou část vidím. Jsou zde
pocity viny z vlastní nedokonalosti a promítání si této vlastní nedokonalosti do druhých a odpor
namísto přijetí toho, že takoví jsou, že taková jsem já. Je to nepřijetí reality. Čím více se budeme
skutečnostem o sobě a druhých bránit, budou k nám přicházet stále silněji takoví lidé, kteří nám
budou promítat naše stíny. Druzí nám odrážejí jen to, co jsme my sami. Odpouštím si, přijímám tyto
svoje části a prosvětluji je. Jak mohu milovat druhé, když nepřijímám plně sebe, každou svoji část
s Láskou, aby se proměnila a prosvítila? Najednou je mi jasné, že léky potlačují projevy našich
temných částí. Jedinou cestou k plnému zdraví je prosvětlení se. Množství Světla značí velikost Lásky
k životu.
Posílám Světlo Matce Zemi.
Posílám Světlo Matce Zemi a již ji vidím. Bere moje vnitřní dítě do náruče a chová ho stejně tak jako to
dělal nebeský Otec. Matka Země je velká bytost. Má dlouhý závoj z květů, rostlin a stromů rostoucích
na planetě Zemi. Kráčí a spolu s ní jdou všechna zvířata a za nimi lidé. Je to naše Matka.
Odevzdávám se do rukou andělů, svých ochránců.
Již jsou moji drazí ochránci u mého tělo a cosi na mém těle opravují. Děkuji z celého srdce za jejich
práci. „Děláme to rádi!“, sdělují.
Síla, Láska, Myšlení.
To je moje duše. Síla v solaru, Láska v srdci a myšlení v hlavě. Spojuji to a prociťuji.
O samotě a víře.
Hledám v sobě samotu. Samota je minulost. Moje vnitřní dítě bylo schoulené, avšak ve chvíli kdy se
otočilo ke Světlu a uvidělo jeho záři, samota se rozpustila. Vidím dítě sedět uprostřed průvodců Ámose
a Darmose, kteří ho drží za ruce a vedou. Samotu cítíme v oddělení od Světla.
Co je to nevíra? Je to strach. Vypouštím temný mrak do Světla. Strach, který v nás vyvolává víra je
strach z lidí, kteří víru zneužijí, jsou to naše špatné zkušenosti z tohoto nebo z minulých životů. Díky
těmto špatným zkušenostem se stáváme bezvěrci. Světlo v nás ovšem stále doutná, my jsme jeho
částí a tak stále toužíme po Lásce od druhých, abychom zaplnili prázdnotu uvnitř sebe. Napouštím se
Světlem. Najednou vidím celé lidské hemžení a jako z výšky se dívám na hrající si děti. Strach zmizel a
já cítím v oblasti solaru teplo. Je to moje vnitřní síla, která rozpustila strach. Je to naprosté bezpečí.
Strach nás blokuje ve všech oblastech života, nemůžeme žít spontánním a tvůrčím životem. Strach nás
může doslova paralyzovat a děláme jednu hloupost za druhou. Užívám si to Světlo v sobě a mám
radost. Moji průvodci se také radují.
Ježíš přišel na zemi z obrovské Lásky nám pomoci. Věděl, co ho čeká a v tom je jeho oběť.
Dnes použiji světelnou „kouli“, kterou jsem obdržela od Ježíše ke svému čistění.
Napojuji se na Zdroj Světla, probouzím Světlo ve svém těle, přijímám svým vědomím „světelnou kouli“
do svého těla a nechávám ji jím putovat. Čistím a prosvětluji tělo, čistím skrze ní auru a energetická
těla. Posílám „kouli“ do krku, stále zde vidím černý kruh jako pozůstatek zneužití slov. Jakmile se
„koule“ objeví v místě krční čakry, kruh se roztříští na Světlo. Vidím současně starou, umírající ženu,
která má chaos v hlavě. Je to jeden z mých minulých životů na Klondajku. Vidím, jak řídí velký vůz
s plachtou tažený koňmi. Tento život byl pro ni dost drsný.
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Uvědomuji si souvislost z tohoto života se současným životem a situací v Česku. Chování našich
byznysmenů je nápadně podobné dobývání zlata na Klondajku v té době. Doufejme, že to povede
k pochopení, že cesta může být jiná.
Sleduji spojení nesmrtelné duše s tělem.
Vidím vnitřní dítě v „bublině“. Dítě má otevřené čakry a s bublinou se vznáší, může létat. Cítím, že je to
podstata levitace a létání na „vznášedlech“ v Atlantidě. Spojení se Zemí umožňuje hmotné projevy,
spojení se Zdrojem Světla umožňuje řídit procesy myšlením. Bublina s vnitřním dítětem je vynesena
k Otci. Ten si s ní trochu „pohraje“ a duchovní průvodci Ámos a Darmos ji roztočí, takže z ní
odstředivou silou vylétají tmavé jiskry. Bublina s vnitřním dítětem má silový systém podobně jako
zeměkoule. Ze severního i jižního pólu vycházejí dva energetické „kornouty“. Otec odpinkne „bublinu“
zpět dolů směrem k Zemi, ta pluje vzduchem a lidé ze Země ji sledují, jak se vznáší a poznávají, co je
možné s pomocí bubliny dělat (obr. 24 Duchovní bublina).

Duchovní bublina
Andělé milují všechny bytosti stejně.
I my všichni se tomuto musíme naučit. Uvnitř nás všech je božská jiskra života a temné stíny jsou naše
dočasná nedokonalost. Je to jednoduché. Všichni nějaké stíny máme. Jestliže je dokážeme přijmout a
milovat se i se svou nedokonalostí, což ale neznamená, že nebudeme své chyby napravovat,
dokážeme poté milovat i druhé s jejich nedokonalostmi. Nemusíme se vším co druzí dělají souhlasit,
ale můžeme to chápat.
Jsem na pobytu v Mariánských Lázních.
Procházíme naučnou stezku v okolí hradu Gutštejn. Hrad je téměř zříceninou, zbývá z něho jen věž a
trosky stěn bývalé budovy. Přilaďuji se k tomu, co se zde odehrávalo. Vidím skupinu jezdců na koních,
vjíždějí do hradu. Drží v ruce tyče s menšími praporky, jeden z nich je červený. Muž vpředu vyzývá
zřejmě majitele hradu, aby vyšel ven, ten se skrývá za oknem.
Na naučné tabuli jsem se dočetla, že hrad byl dobytý husitskými vojsky.

48

Od hradu jsme vyrazili na Slovanské hradiště. Nachází se zde hradiště Bezemín, Šipín a mohylové
pohřebiště. Na vyhlídce jsem se opět přiladila k místu a uviděla ženu, ta nesla v náručí velkou,
hliněnou nádobu. Nádobu postaví do středu kruhu, okolo kterého dívky tančí a spalují v něm byliny.
Ihned je mi jasné, že to jsou slovanské dívky. Dívky mají na sobě dlouhé, bílé košile a na hlavách věnce
z květin (obr. 25 Slovanské dívky).
Badatelé se domnívají, že území hradiště patřilo kmeni Lužanů nebo Mžanů, postupně docházelo ke
spojování kmenů do větších celků a ty daly základ raně středověkému přemyslovskému státu.
Naše další zastávka patří Svaté studánce. Můžeme si zde přečíst záznam o zázračném prozření
nevidomé pasačky, která si vodou protřela oči a uvnitř kapličky stojící vedle studánky se mají
nacházet dvě berle, které zde zanechal zázračně vyléčený poutník. Studánka byla plná vody (železité
kyselky) a útočiště si zde našly tři žáby.

Slovanské dívky
V poslední době jsem dost pracovala na čakrách, nyní si uvědomuji, že vše řídí hlava a myšlení. Ta
vysílá všechny signály jako centrála. Proto budu další práci na sobě směřovat na hlavu a na změnu její
energie na Světlo. Vnímám, že můj nejhlubší smutek pramení z odtržení se od Světla. Ve chvílích
spojení s Ním jsem Doma. Tam je naprostá harmonie. Najednou vidím zdroje Světla v srdcích druhých
lidí a naciťuji se na ně. Světlo vše spojuje.
Pokud chce být člověk léčitelem, musí být silný, moudrý a neočekávat cokoliv od druhých, být pouze
průtokem léčivých sil a nástrojem vyšších sil a nechat výsledek na jejich činění, plně procesu věřit.
Léčitel je však stále jen člověk a lidé často ne zcela chápou takový proces, chovají se hrubě, i když
léčitel ze sebe vydává to nejlepší. Jak se nezlobit, nepociťovat bolest a nebýt zarmoucený je dobře
popsáno v knize Mikuláše Štefana „Slunečnice“. Cituji z jeho knihy, kdy toto vyjádřil jako velekněz
chrámu:
„Ano, na chvíli mě to zarmoutí. Ale podívej se, jak se chová svíčka. Má se svíčka neustále bát, že ji
zapálí? Co když přijde den, kdy si někdo vzpomene, že ji potřebuje? Byla stvořená a vymyšlená, aby
přinášela světlo, teplo a naději. Dokonce může i očistit negativní energie v místnosti, zalepit obálku
a posloužit jako pečeť. A měla by hořet vždy, když někomu pomáháme, při léčeních a vždy, když
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mluvíme o duchovních věcech. Pokud si může vybrat emoce, je lepší, vybere-li si radost,
spokojenost a zadostiučinění. Když shoří, splnila svou úlohu, vykonala ji nejlépe, jak mohla,
navzdory nebo díky podmínkám, v kterých svítila. Ať už byl kolem úplný klid nebo průvan, pořád
dávala světlo, teplo a naději. Má být smutná nebo ublížená, že shoří? Má snad nenávidět toho, kdo
ji zapálil, toho, kdo ji použil na to, nač byla stvořená? Ano, může. Ale tím si znepříjemní čas, dokud
hoří. Anebo může s láskou a radostí poskytnout to, co od ní očekávají. Dokonce může být vděčná,
že její služby byly potřebné a mohla je poskytnout s láskou. Možná těsně před koncem, když zjistí,
že shořela s hněvem, bude jí to líto. Bude si přát vrátit čas a hořet s láskou a vděkem za to, že byla
zapálená. Pak se naučila, jak správně hořet. A pokud ještě bude mít možnost, řekne ostatním
svíčkám, jak krásné je hořet s láskou. Pokud to neodevzdá, nejen že si nebude pamatovat to, co se
naučila, ale nikdy se už nevrátí. Další svíčky budou ulité z jiného, dalšího vosku. Je zdravé si
uvědomit a neustále se ptát - Jak hoří moje svíčka? Jak hoří dnes? Jak hoří teď? – a pokud ne
s láskou, oddaně a s radostí, změnit to, dokud ještě vůbec hoří. Někdo kolem projde a rozvíří
vzduch, otevře dveře a udělá průvan, křičí, je nespokojený, vyvolává konflikt a ruší náš plamen.
Zvolme si tedy plamen lásky, radosti a spokojenosti a nechme ho hořet dál, dokud nedokončí své
poslání.“
Pracuji s duchovními průvodci na otevírání pramene Světla. Mají radost a užívají si to. Sdělují: „Raduj
se, svět je krásný!“
Dívám se do svého psychického těla a odevzdávám ho do rukou svých průvodců.
Je stále bílé s černými tečkami. Vstupuji svým vjemem do této bílé bubliny. Vnitřní dítě je již uvnitř a
vysílá do „bubliny“ Světlo.
Duchovní průvodci odepnou moje psychické tělo jako „motýla“ od mých ostatních těl a již s ním letí to
světelného kotouče a tam ho „vymáchají“ a nechají prosvítit Světlem, poté moje psychické tělo opět
připojí k mým tělům.
Nejprve je důležité naučit se ošetřovat a očisťovat sebe s pomocí vyššího Já a průvodců a poté
můžeme přistoupit k léčení druhých, abychom neprohlubovali svoje vlastní nezpracované a temné
části.
Pokud někdo hlásá, že se každý současný člověk může vyléčit jen s pomocí vlastní myšlenky, není
tomu tak. Může to ten, který je na to dostatečně připravený a sílu takové myšlenky již má, je
dostatečně očištěn a připraven si vědomě svůj život měnit. Dokud takovou sílu a víru nemáme, máme
možnost hledat pomoc u lékařů a léčitelů. Proč nevyužít jimi hozené lano, avšak vždy je dobré
promýšlet to, co si vybereme. Tvrzením o síle myšlenky bychom mohli druhé zavést a odvést je od
léčení, které by pro ně bylo vhodné. U každého je možnost v léčení jiná, každý má svůj osud a
možnosti, které má prožít a poznat. Někdy karma nedovolí jakoukoliv možnost léčení, jindy nějaký
způsob dovolí, někdy je člověk vyléčený doslova „zázračně“, všechno je možné. K léčení Světlem sebe
i druhých je třeba mít ke Světlu naprostou víru a odevzdanost.
Výsledek léčení je rovněž odvislý od toho, zda je pacient ochoten se změnit, neboť něco způsobilo
jeho nerovnováhu, jeho nemoc. Vyšší bytosti jsou připraveny nám pomáhat, pokud zatoužíme po své
nápravě.
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Co je myšleno tím „ být sám sebou“.
Rozhodně to neznamená být sobecký a sledovat jen vlastní potřeby. Je tím myšleno vnímat svoje
Světlo, být láskyplný a přirozeně radostný. Vyzařovat tuto sílu, která mění nás i naše okolí a náš vývoj
se posouvá kupředu.
Odevzdávám svoji nespokojenost. Jakou má barvu?
Vidím červenou – hněv a černou – bolest – smutek, proto lidé drží smutek v černém. Najednou je vše
pokryto bílým sněhem. Chlad - klid utišuje hněv a bílá barva ruší černou. Sleduji svoje nepříjemné
pocity a zalévám je Světlem – Láskou. Vnímám Světlo, Lásku, Sílu, Radost. Vědomě vnímám tyto
příjemné pocity.
Dlouho jsem odevzdávala svoje negativity, nyní více pracuji se ztotožňováním se s tím světlým.
Uvědomuji si BEZPEČÍ, SVOBODU a VÍRU. Naprosté bezpečí v oblasti solaru, svobodu v oblasti
hrudníku a krku, víru ve Světlo ve své hlavě. Minulost již nepotřebuji, jdu kupředu.
Zaměřuji se na svůj krk a na pocity viny.
Najednou necítím žádné obviňování druhých, ani vinu vlastní. Dochází mi, že pokud jsem se chovala
nerovnovážně v tomto životě, bylo to z velké části vlivem přivtělených bytostí, hlavně té, která
obsadila při mém narození moji hlavu z důvodu mého váhavého přístupu ke vtělení. Lidé vůbec netuší,
co je ovládá. Nyní jsem vjemem v oblasti krku a pátrám po důvodu mého sevření v této oblasti. Objeví
se „příšerka“ vypadající jako létající černý Batman (obr.26 Energetický parazit). Má velká ústa
s kusadly jako blecha. Moji duchovní ochránci jsou zde a navádějí mne na zvyšování mého Světla.
Vysílám ze srdeční čakry plamen Lásky. Hlava temné bytosti se přiblížila, ale vůbec ve mně nevyvolává
strach, připadá mi jako z pohádkového filmu. Svou vůlí rozdmýchávám plamen v srdci, ten doslova
bytost odrazí a v plamenu je bytost spálena na černý škvarek, který moji ochránci s pomocí svých
žlutých hůlek odvedou do kotouče Světla.“Co ode mne tato bytost chce, ptám se?“ „Tvoji sílu“,
přichází odpověď. Rozumím tomu, že toto není přivtělená bytost, ale energetický parazit. Takoví nám
odebírají sílu a my se cítíme unaveni. Přitahují je naše negativní pocity a emoce a živí se naší energií.
Všichni jsme ve vývojovém procesu a každý prochází svou cestou. Jedinou naší ochranou je zvýšení
vlastního Světla a proměna negativních emocí na pozitivní pocity. To je celé.
Na Zemi probíhají boje o energie všeho druhu. Lidé nemyslí stejně, jsou zde velké rozdíly a to je třeba
respektovat. Lidské energie využívají různí energetičtí parazité a není náhodou, že některé postavy
sci-fi filmů je připodobňují, vždyť všechno je možné, vše co vytvoří lidská mysl jako fantazii je buď
realitou v jiné dimenzi, nebo ukázkou budoucnosti a některé mysli mají schopnost toto zachytit a
svým způsobem to ukázat. I toto je dualita, na jedné straně andělé a na druhé straně bytosti temné. I
temní usilují o svůj vliv a jejich záměrem je mařit Světlo. Skrze vliv na citlivé jedince kazí lidské vztahy
tak, aby to mezi lidmi jiskřilo, namísto toho, aby žili v lásce a harmonii.
Spojuji se se svým vyšším já.
Nechávám své tělo vstoupit do „bubliny“ svého vyššího Já. Sleduji pocity ve svém těle. V solaru cítím
teplo – je to zdroj mojí síly a sleduji, jak Světlo působí na moji hlavu. Moje vnitřní dítě jásá. Podařilo se
mi spojení s vyšším Já, se svou celistvostí. Co dělá nižší já? Leží zde mrtvý „medvěd“, symbol mých
emocí a nabyté zkušenosti v oddělení, v mžiku je zaplaven Světlem. Již vím, že část mého vyššího já je
poslána do těla na průzkum života na Zemi, zažít to lidské hemžení.
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Cílem duchovní cesty není nic jiného než prožitek poznání stvořeného a zpětné napojení se na
Světlo.

Energetický parazit
Jak působí společné meditace.
Napojuji se na společnou meditaci a vidím, jak světelná vlákna „omotávají“ Matku Zemi jako klubíčko
vlny. Světlo vycházející z každého účastníka a napomáhá celku, pomáhají nám andělské bytosti,
zvyšují sílu Lásky, Země se prosvětluje, má to vliv na myšlení všech lidí, vývoj je neúprosný.
To co řídí náš život je naše vědomí a náš cit.
Je to vědomí toho, že jsme a uvědomujeme si souvislosti skrze myšlení. Myšlení je záležitostí hlavy.
Dále je zde cit, je to naše duchovní srdce, které usměrňuje myšlení a myšlení opět působí na srdce.
Do jaké míry je otevřené naše vědomí a naše duchovní srdce, od toho je odvislé jak jednáme a co
činíme. Samo myšlení bez citu je destruktivní, stejně tak pouhý cit bez přemýšlení. Stav našeho
současného vědomí je souhrnem myšlení, citu a dosaženého poznání. Vše je to energie, která vysílá
takové barvy jací právě jsme. Světlé barvy našeho vyzařování svědčí o naší jemnosti a lásce, temné
barvy vypovídají o absenci láskyplného citu. I člověk málo prosvětlený může být vnímavý nebo
přecitlivělý, avšak často je jeho srdeční čakra nebo její část zablokována a jeho nižší Já je
manipulativní a toužící po moci nad druhými. Takový člověk se dal na cestu ovládání a netuší, že je
ovládán sám, není svou pravou podstatou, nemá povědomí o Světle, nebo se Světla bojí, protože je
plný strachu, aby obhájil svoje postoje a své chtění. Láska strach prosvětluje a vede k mnohem větší
spokojenosti se sebou i se světem. Láska je klíčem ke všemu, její Světlo otevírá naši srdeční čakru a
léčí všechny naše bolesti a emoce, které sebou přinášejí nepříjemné pocity a vnitřní nespokojenost.
Nespokojenost a vnitřní odpor nás oddělují od druhých lidí a my jsme zmateni při hledání Pravdy. Bez
citového myšlení jsou naše „pravdy“ jen domněnky a skutečná pravda je zastřena oponou našeho
ega. Naše pravé Já se však nikdy nevzdá a ke skutečné Pravdě bez iluze nakonec vždy dojde, neboť
všechny cesty dojdou domů, do Světla a Světlo je Pravda.
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Pátrám po příčinách pocitu sevření na hrudníku a v krku.
Opět vidím nalepené černé „chobotničky“ v místech čaker. Jak je to možné?, ptám se, vždyť se
prosvětluji! „Musíš být stále spojena se svým vyšším Já“, přichází odpověď. Musím si přiznat, že tomu
tak není. Stále kolísám mezi nižším a vyšším Já. Musím být vytrvalá, pozorná a silná. Transformace je
souboj dvou principů uvnitř nás.“Chobotničky“ jsou neseny mými průvodci do Světla. Opět vidím
„rány“ na svých čakrách po jejich odtržení. Ihned cítím velkou úlevu. Musím zvýšit pozornost na své
myšlení v běžném životě, na to jak reaguji na chování druhých, to je to, co mne vrací zpět do energií
nižšího Já.
Spojuji se se svým vyšším Já. Probuzení.
Spojuji se se svým vyšším Já a najednou rozumím celému svému osudu. Vše co jsem v něm vnímala
jako špatné i jako dobré vedlo k mému probuzení. Proto je vše co se nám děje dobré. Záleží jen na
tom, jak se zachováme a co si z dané situace odneseme. Všichni jsme v osudu herci a hrajeme své role.
Děkuji všem zúčastněným. Prociťuji přítomnost Světla a vyzařuji ho.
Vysílám paprsek Lásky Matce Zemi.
Vysílám paprsek Lásky Matce Zemi a ten objímá celou zeměkouli. Matka Země bere moje vnitřní dítě
do náruče, do svého objetí (obr. 27 Objetí s Matkou zemí).

Objetí s Matkou Zemí
Jsem na dovolené na Kypru, je rok 2018.
Na obrázku je inspirace z kostela sv. Jana v Nikósii, nikosijské katedrály (obr. 28 „Nebe a peklo“).
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Ptám se, zda jsem na Kypru byla či žila v některém z minulých životů.
Vidím velkou loď s bílými plachtami přijíždějící ke břehu.
Jsem na výletě v zátoce Petra tou Romiou, na místě údajného zrozená bohyně Afrodité z bílé mořské
pěny, které se nazývá „Afroditiny skály“. Jméno Afrodité je odvozeno od řeckého slova „afros“,
překládaného jako „pěna“. To, že se zde Afrodité zrodila, oznamuje v zátoce nápis na kameni. Na
břehu je možné najít krásné bílé kameny a kamínky, které návštěvníci popisují svými jmény a
zanechávají je zde se svými přáními, ty vkládají do „mašliček“ a uvazují je na větvičky zde rostoucího
keře.
Nedaleko od tohoto místa leží vesnice Kouklia , je to místo „Afroditiny svatyně“. Ze svatyně je možné
vidět pouze pozůstatky základů v archeologickém parku, jehož součástí je i muzeum – pevnost
Covocle – kde se nachází kónický černý kámen – obelisk z Afroditina chrámu, údajně symbol její
plodnosti.
Přilaďuji se k tomuto místu a ptám se, co se zde odehrávalo.
Vidím ženu v bílých, splývavých šatech bez rukávů, na levé paži má v nadloktí lesklý, spirálovitý kruh.
Připomíná mi kruh na ruce kněžky ze Stradonic. Přichází k ní muž, bere ji za ruku a vede cestou k moři.
Kotví zde velká loď a žena s mužem na ni vstupují. Soudím, že je to Říman, voják nebo obchodník, jeho
nohy jsou holé, je obutý do sandálů, koženými pásky jsou zavázány po kolena. Ruce má také holé, je
oblečen do takových krátkých „šatů“, na horní části se lesknou jako kov, v pase jsou přepásané. Oba
jsou již na lodi, muž bude zřejmě bohatý, žena zde má svůj pokoj s postelí s nebesy. Plují na moři.
V přístavu spolu vystoupí, jsou na tržišti, prohlížejí si zboží nabízené prodejci a muž ženě kupuje dárky.
Potom opět nasednou na loď a plují zpět. Žena je vrácena zpět do chrámu. Zdejší ženy se
pravděpodobně věnovaly prostituci pro majetné muže.

Nebe a peklo
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Kdo je vyšší Já?, ptám se.
Je to naše intuice. Jestliže jsme si svého vyššího Já vědomi, nemusí být ještě vše v nižším Já
zpracováno, ale proměna díky přijímajícímu Světlu probíhá.
Stále cítím stažení uvnitř svého těla. Prosím o pomoc, nevím si s tím rady, vždyť se napojuji na Světlo
a prodýchávám se Jím!
Objevují se moji průvodci a v rukou drží černé „chobotnice“, které vytáhli z mého těla. Míří s nimi do
Světla. Budu sledovat, co se v mém těle změní.
Po několika dnech pozorování zjišťuji velké uvolnění.
Naprostá víra.
Vpouštím do sebe Světlo. Jsem spojena s vyšším Já. Světlo pracuje v mém těle samo, ví co je potřeba
udělat. Vždy mi v takových chvílích kručí v žaludku. Vyzařuji Světlo.
Jde o to dívat se na svět očima vyššího Já. Vše je jasnější, člověk je smířen s tím co se okolo něho
děje, již nebojuje, nevnucuje svou pomoc, cítí se svobodně, dělá to, co ho baví, jen vyzařuje,
uvědomuje si svoje Světlo uvnitř, svoje bezpečí, spočívá ve Světle.
Již nechci prožívat zbytečné strachy.
Vnímám, že mám prožívat svoje Světlo v solaru. Vstupuji do solaru a prožívám Světlo, vidím, že jsem
napojená na Zdroj Světla nebeského Otce, kde spočívá moje vyšší Já a nohama jsem napojena na
zdroj Světla Matky Země, která mne, svoje „dítko“ očekává s otevřenou náručí. Dítě se s Matkou Zemí
obejme, vnímám to spojení, to bezpečí (obr. 29 Napojení na Matku a Otce). Prociťuji ten stav.
Podívám se dolů z náruče Matky Země a vidím tam malé, ubrečené dítě, vnitřní dítě člověka, který
v současné době ruší můj klid. Dítě vřeští, a když mu pokynu ať se připojí do naší náruče utíká, bojí se,
ale vrací se zpět a nakonec se do našeho objetí připojí. Ještě se trochu stydí, to však přejde a
rozhlédne se. Vidí tu úžasnou výšku z níž se díváme jako z vrcholku hory. Rozradostní se. Potom
sklouzne dolů a vesle běží k ostatním, aby jim sdělilo, co i oni mohou zažít, poznat a sdílet.

Napojení na Matku a Otce
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Při pročisťování čaker pracuji s dechem.
Soustřeďuji se na dech. Dech a výdech. Je to příjem a výdej, rytmus. Soustřeďuji se na cítění energie.
Uvědomuji si, že mám v těle nejen hlavní energetický kanál, ale také dva kanály postranní, tzv. Idu a
Pingalu. Přijímám Světlo z Matky Země první čakrou a vedu ji do těchto kanálů. Na mojí pravé straně
je kanál více „ucpaný“. Mentálně sleduji, jak se cesta uvolňuje, jako když voda proráží ucpanou
trubku. Kanály jsou uvolněny a „nečistota“ vyvěrá mojí sedmou čakrou ven. Je to velká úleva! I moje
hlava se projasní a cítím to jako příjemný a hlavně přirozený stav, kdy je člověk radostný a má chuť
něco dělat, objevovat.
Pročisťuji se a vyzařuji. „Kudy chodíš, tudy vyzařuj!“, přichází do mé hlavy.
Jisté je, že o historii naší planety mnoho nevíme. V současnosti se začínají rozklíčovávat staré spisy,
což je dobrým znakem, že mnoho věcí je jinak než jsme mysleli, často jsou to však opět jen teorie o
odhalení a konspirace, ve kterých je jen část pravdy podané trochu jinak. Skutečná pravda může být
odhalena jen přímým nacítěním se a vhledem do určité doby a to ještě může být pro každého jedince
trochu odlišné, neboť každý máme svoji vlastní linii osudu. Proto budou-li se dívat dva na osud
někoho z historie, nemusí to být zcela stejné, neboť jeden osud může prožívat více lidských bytostí
v různých kvalitách. Všechny osudy ve všech dobách jsou stále otevřené a může je prožívat kdokoliv a
kdykoliv.Toto pro dnešního člověka není lehké si představit a přijmout to.
Napojuji se na své vyšší Já.
Vyšší Já je se se mnou spojuje, vplouvá do mého těla. Vytvoří takové „žluté vajíčko“ okolo mne (obr.
30 Spojení s vyšším Já). Najednou chápu co to je svatozář na starých obrazech! Není to nic jiného než
spojení s vyšším Já.

Spojení s vyšším Já
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Duchovní práce je o prosvětlování nižšího Já a spojení se s vyšším Já. V tom je jediná jistota, že
neděláme magii, ale přibližujeme se Světlu.
Čistá cesta nebo magie?
Jakékoliv rituály jsou cestou magie buď bílé, nebo černé. Pravou cestou je cesta přirozenosti,
vyzařování Světla. Přirozeně nechat bytosti z nehmotného světa, které sami s námi chtějí
komunikovat, s námi do kontaktu vstoupit a nepřivolávat nebo držet duše zemřelých v naší blízkosti,
neboť mají na druhé straně svoje úkoly a budou-li připraveni, mohou se stát našimi ochrannými
dušemi.
Osvobodit se znamená pohlédnout na věci z pohledu vyššího Já, jako na hru duality. Nachází-li se
vědomí člověka v nižším Já, je často plné hněvu a strachu, nezažívá svobodu, neboť je pod vlivem
svazujících emocí. Vždy záleží na tom, kdo se dívá. Pohled z Jednoty je vystoupení z toho, co dnes lidé
nazývají Matrix.
Jsem na turistickém výletě a myslím na to, že budu pracovat více na hlavě, neboť hlava všechno řídí,
tvoří.
Usedám na malou vyvýšeninu v blízkosti krásné skály (Skautská skála u České Lípy). Myslím na
otevření světelného pramene na tomto místě a moji duchovní ochránci Ámos a Darmos jsou zde se
mnou. Pramen vytryskl ze země a oba průvodci – andělé se po jeho paprscích sklouzli.
Náhle jsou průvodci u mne, jeden zezadu mého těla, druhý zepředu a ťukají svými žlutými hůlkami na
moji hlavu. Pozoruji co se děje a vidím, jak z mojí hlavy vytahují slabou „stuhu“, kterou odmotávají ze
špulky v mé hlavě. Stuha je nejprve černá, potom červená a nakonec bílá. Čekám, až se špulka odmotá
do konce, potom průvodci vše odhodí do světla. Moje staré programy jsou pryč.
Pramen tryská a ochránci se mne ptají, co cítím při soustředění se na pramen. „Cítím radost!“,
zajásám.
Uvědomuji si kolik práce na sobě mám a moje skutečná změna, změna, kdy již začínám cítit výsledky
ve vnímání sebe, nastává teprve teď.
Naciťuji se na Světlo v sobě.
Stále v sobě cítím těžkou energii. „Co s tím?“, ptám se. „Světlo si musíš stále uvědomovat!“, přichází
odpověď.
Už se léčím sama Světlem.
Dívám se do svého duchovního srdce, neboť tam cítím tíhu. Celkově se cítím šťastnější, ale stále
objevuji věci, na kterých je třeba pracovat, a je to tak, že mne to vede do pokory a do pochopení, co
vše musím na sobě napravit. Vidím černého „pavouka“ bolesti, chobotnici přilepenou na mém
duchovním centru. Je to výsledek mojí nelásky, nepřijímání reality takové, jaká je. U chobotnice již sedí
moje vnitřní dítě a vnímám, že jsou zde i moji drazí průvodci. Dnes mi sdělují, že musím pracovat
sama, jenom přihlížejí. Soustřeďuji na plamen Lásky v srdečním centru a svou vůlí rozdmýchávám
plamen Lásky. Napojuji se na Světlo Matky Země a duchovní Zdroj nebeského Otce, aby se plamen
lépe rozhořel. Vnitřní dítě zvedlo jedno „chapadlo“ chobotnice. Zvyšuji sílu plamene. Najednou se
chobotnice zvedne jako UFO a levituje do světelného kotouče. Vnitřní dítě ho ještě trochu postrčí a
ono zmizí ve Světle. Duchovní průvodci se radují a tleskají. Také mám radost, že se mi to podařilo.
Dále zvyšuji plamen Světla, aby skrze krk proudil do hlavy. Tam prosvětluji své myšlení a tmavé
mráčky kritiky vůči druhým. Uvědomuji si, že jsem jen chtěla, aby druzí lidé netrpěli, aby jim bylo
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pomoženo. Velmi mne zklamalo to, jaký je stav biotroniky pod vedením T. Pfeiffera. Vkládala jsem do
toho velkou naději. Věci se ale nedějí podle nás. Průvodci mi sdělují, že první je práce na sobě a to
platí pro mne, pro druhé i pro toho kdo druhé vede a záleží na lidech, jak tu šanci využijí.
Prohlížím celé tělo, jak to vlastně s „pavouky“ mám?
S překvapením zjišťuji další pavouky. Tak dlouho již na sobě pracuji a je pro mne neuvěřitelné co na
sobě stále mám. Kde se to vzalo, ptám se? „Buď jsi si to vytvořila sama, nebo ti to odevzdali druzí“,
přichází. Dochází mi, že musím komplexně změnit přístup k druhým a nenatahovat jejich problémy a
temné energie na sebe. Dělat soucítícího bez vlastní síly je zničující. Musím být silná v sobě i vůči
druhým, to je teď moje práce naplno. Chtít se zavděčit druhým znamená vstoupit do jejich chřtánu a
to již opravdu nechci. Musím zvyšovat svoji sílu, je to práce, která je na prvním místě. To platí pro
všechny. Mohu ukazovat druhým co je možné, ale vydávat jen když mi přebývá. Musím již pochopit,
jak energie fungují. Vím už hodně, ale v tomto jsem stále na počátku. Je to tím, že energie ještě málo
cítím. Ihned po nacítění se na druhého je nutné vstoupit do svého Světla. Odvádím „chobotnice“
přilepené na mém těle do Světla s pomocí mého vnitřního dítěte a mých průvodců. Pokouším se na
sobě pracovat již roky, teprve poslední rok moje práce skutečně zintenzivněla. Asi tak 5 dní v týdnu
medituji přibližně jednu hodinu.
Poznání a práce s energiemi musí jít společně, jinak nám hrozí zavedení sebe či druhých. Samo
poznání nestačí, nemá to vývod do praxe. Samotná práce s energiemi také nestačí, zvyšuje to ego,
které má přejít do pokory a vědomí se má rozšířit. Je to stále nerovnováha rozumu a citu.
Vlastní léčení vyžaduje velkou trpělivost a velkou víru. Při léčení hraje roli zákon karmy a to zda jsme
schopni pochopit příčiny nemoci. Je zde i možnost milosti. Jak bude vše probíhat záleží i na našich
rozhodnutích a na našem chtění, na vůli se nevzdat a pokračovat dále. Jak bude proměna probíhat, to
se odvíjí od těch „nahoře“, kteří nám předávají to, co je pro nás v tuto chvíli to nejlepší. Jim patří díky
za vše, v čem nás posouvají.
Léčím nervový pletenec v oblasti solaru.
Pletenec je rozžhavený a poplašeně rozvádí nervové vzruchy, nemá dostatek klidu. Impulzy z mozku z
minulých zkušeností přecházejí do samovolných reakcí často nevědomě. To je třeba změnit.
Vnořuji se do svého solaru, co v něm cítím?
Je to strach a již ho vidím. Hnědou kápi. Není černý jako před léty, kdy mne trochu vystrašil. Zvyšuji
sílu Lásky a kápě již putuje do Světla. Tam se promění v kápi zlatou, která se vrací ke mně a zahalí celé
moje tělo. Vnímám ten pocit, přináší mi radost.
Cítím více než dříve nepohodu v solaru a v srdeční čakře.
Vidím, jak ze srdeční čakry stoupá temný mrak do Světla. Ptám se, proč mám stále na sobě negativní
energie. Mám si dělat nějakou ochranu? „Stačí stále vyzařovat“, přichází odpověď. Světlo rozšiřuje
vědomí, čím více Světla, tím je bytost vědomější.
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Dívám se do hlavy.
Vidím červenou barvu. Je to žár. Přenáší se do sítě nervů a ty jsou v napětí. Ovlivňují orgány a ovlivňují
funkci srdce. Způsobuje to srdeční, nebo žaludeční neurózu a srdeční arytmii, je to nedostatek Lásky
k sobě. Vpouštím do sebe Světlo.
Cítím v sobě energie, které již nechci mít.
Napadá mne vpustit tuto energii do Světla Matky Země skrze nohy a ruce. Zvyšuji vůli touhy a
vnitřním zrakem sleduji, jak temná energie odchází končetinami do Země. Potom prosvětluji hlavu a
červená barva mizí.
Jsem na dovolené ve svých oblíbených Lázních Libverda. Jsou zde krásné Jizerské hory a dnes jsme
zamířili na osadu Jizerka, cílem je vrch Bukovec.
Usedám na kámen, zavírám oči a ptám se, zda je to zde dobré pro otevření světelného pramene. Moji
duchovní průvodci Ámos a Darmos jsou již zde a jen co se jejich žluté hůlky dotknou země, vtryskne do
výšky pramen. Průvodci se po něm sklouznou a udělají kotrmelec. Jsou radostní a hraví. Dívám se
vnitřním zrakem do podzemí, co se pode mnou nachází? Vidím jeskyni s drahými kameny. Dříve bylo
v blízkém Safírovém potůčku vyhlášené naleziště safírů, rubínů, chalcedonů a topazů. V jeskyni se
pohybují skřítci a hrají si s kameny. Ptám se, kdo jsou ti skřítci. „Jsou to duše zemřelých horníků, kteří
se nemohou od drahých kamenů odpoutat“, přichází do mojí hlavy. Ptám se, zda chtějí odvést do
Světla. Někteří z nich vztahují ke Světlu ruce, jiní se bojí, utíkají a schovávají se za skálu.
Druhá moje meditační návštěva v Jizerských horách směřuje na kopec Muchov u Dolní Smržovky.
O tomto kopci jsem se dočetla, že zde sídlí strážce Jizerských hor Muhu.
Moji duchovní ochránci otvírají s pomocí mé vůle pramen Světla, tentokrát je ale slabý. K mému
překvapení najednou vidím, že tryská pramen černý. Chvilku trvá, než se objeví „černý mrak“,
připomínající velkou, tmavou, průsvitnou personu. Ochránci pomocí svých žlutých hůlek odvádí mrak
do kotouče zlatého Světla a tam se rozplyne a přemění na Světlo. Přesunu pozornost na pramen,
v němž se objeví zlatá bublina. Ta vylétne ven jako špunt z láhve a pramen může volně tryskat.
Cítím bušení srdce, co to je?
Dívám se do svého těla a vidím červeno-žlutou barvu ve své hlavě. Je to hněv. Z čeho pochází? Prosím
o pomoc! Jdu do srdce. Vidím, jak ze srdce vystupuje velká, bílá bublina. Co to je? Je to bolest. Bolest
je příčinou negativních emocí, je počátkem strachu a hněvu. Bublina putuje do Světla. Zůstala po ní
rána v srdci, takový „kráter“. Jdu vjemem do dalších čaker, i odtud putují bubliny do Světla. Zalévám
tělo Světlem. Dokud nevyčistím všechny mne blokující emoce, nemohu zvýšit skutečnou citlivost, tu je
možné zaměňovat za přecitlivělost, která skutečnou citlivostí není. Citlivost umožňuje širší vnímání a
probudit citlivost vyžaduje cítit sílu Lásky v solaru a v srdeční čakře.
Vnímám citlivěji pocity ve svém těle a vnořuji se do srdeční čakry, ve které cítím neklid.
Ze srdeční čakry vycházejí „černé stuhy“ všeho temného z minulosti. Čím více na sobě pracuji, tím více
se to vylévá ven. Moji drazí ochránci mi pomáhají, odvádějí stuhy do Světla Zdroje. Spojuji Světlo
Země a Světlo Zdroje v srdeční čakře a vedu ho svým dechem. Spojuji se se svým vyšším Já. Ptám se
vyššího Já, zda má pro mne nějaký vzkaz. „Jsi úžasná, že jsi mne našla!“, přichází do mé hlavy
odpověď.
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Děkuji svým průvodcům za jejich pomoc. „I ty jsi naší součástí a dělá nám radost tě prosvětlovat“,
sdělují průvodci.
Začínám používat odvádění negativní energie z těla. Proč mne to nenapadlo dříve na tomto pracovat!
Odvádím všechny negativní energie ze sebe do Světla Matky Země a cítím, jak ze mne stéká tmavě
zelený sliz. Obrovská úleva, nadechuji se volně!
Jsem na výletě v blízkosti Pyšel.
Vystoupali jsme na kopeček, nachází se zde hřbitov. Najednou vyciťuji duši zemřelého člověka sedícího
na hrobě, nudí se, hlavu má opřenou o dlaň. Usedám do meditace a poprosím za duše, které zde
uvízli. Vidím proud duší, kteří s pomocí mých ochránců letí do Světla. Poté ještě pomáhám svým
chtěním otevřít světelný proud. Proud tryská.
Dívám se do svého solaru, cítím v něm tíhu.
Již vidím své ochránce, jak se snaží vytáhout ze solaru černou kouli. Jde to ztěžka, tak posílám do
solaru Světlo. Koule je vyproštěna, opět po ní zůstává „kráter“. Ochránci svými hůlkami prohledávají
kráter. Vylétnou další malé kuličky, práce ještě není u konce. Vidím bílý kořen, který se snaží ochránci
s pomocí hůlek vyprostit. Jakmile je kořen vytržen, připomíná mi bílou chobotnici. Je odnesen do
Zdroje Světla. Uvědomuji si, že jsem strávila v tomto životě krátký čas v sahadža-józe a mohou to být
její kořeny. Ochránci dále pracují v kráteru. Je zde ještě jeden bílý kořen, cítím, že má souvislost s mým
dětstvím. I ten je vytažen. Moje matka mi říkala, že jsem vymodlené dítě. V místě, kde jsme žily se
odehrávaly těžké události jako sebevraždy, vražda a smrtelná autohavárie mladé ženy v den svatby.
Možná to má souvislost s magií. Opravdu jsem v překvapení, co vše je ve mně temného. Toto poznání
mne vede do pokory. „Nejsi v tom sama“, sdělují průvodci.
Prosím o vyčištění hlavy.
Moji ochránci vytahují z mojí hlavy skrze sedmou čakru černou slizkou hmotu, potom kartáči čistí
mozkové záhyby a nakonec vlijí na mozek zelenou barvu a tím se zchladí rozpálené nervové spoje.
Začínám chápat, že je třeba nejdříve odvést temnou energii a poté prosvětlovat, ochránci mi říkají,
že jinak je práce zdlouhavá, neboť přijaté Světlo se mísí s tím temným.
To, co má největší cenu je práce na sobě.
Můj další plán je jasný. Čistit čakry, zesílit v solaru a srdečním centru, vyčistit hlavu. Nenatahovat na
sebe cizí problémy a energie, očisťovat se, upevňovat se ve vnímání stavu Lásky.
Jdu do druhé čakry.
Opět vidím růžový „kráter“ a z něho moji ochránci vytahují bílé vejce. Ptám se co je v něm a vidím
mokré ptáče (obr . 31 Magické vejce) Pod ním jsou bílé kořeny prorostlé do první čakry. Ještě se
dívám co je v první čakře, vychází z ní černá kulička. Jsem v šoku, co všechno ve mně je! Vše putuje do
Světla. Přichází mi, že to je jen imaginární představa, ale cítím, že je to moje historie bílé magie a můj
smutek. „Všechno je tvojí součástí!“, přichází. Vpouštím do sebe Světlo a pociťuji teplo v břiše. Každý
úkon očistění je velká úleva!
Prosvětluji se.
Vidím velký kořenáč a v něm je hodně rostlinek, malých, právě vyrostlých, svítí na ně slunce.
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Magické vejce
Dívám se do srdce, co je třeba vyčistit.
Vidím srdce jako orgán a stoupá z něho černá lesklá bublina, jako černá perla. Koule se lehce vznese
ke Světlu. Ve Světle praskne jako mýdlová bublina a zmizí.
Uvědomuji si, jak je srdce spojeno se solarem. Solar dodává srdci energii a to pracuje jako motor,
pohání krev, která posiluje orgány v jejich funkci.
Posílám Světlo do všech událostí mého současného života.
Potom si uvědomuji Světlo v solaru a rozšiřuji ho. Děkuji za všechny životní prožitky. Vlastní zkušenost
je nenahraditelná.
Mým cílem je Světlo! Vždyť už jsem léčitel!
Nejdříve jsem toužila být léčitelem. Později jsem usoudila, že na léčitele nemám. Potom jsem začala
pracovat na sobě a uvědomovat si, že Světlo vše léčí. Prosvětlovala jsem a neuvědomovala si, že to je
léčitelství, ten kdo pracuje se Světlem je léčitel.
Pokračuji v očistě těla, svých temných částí, teprve nyní vidím hloubku této práce.
Andělé mi odstraňují temné „tyče“ z mých holenních kostí a zacelují šitím a Světlem ránu v mojí
holenní kosti způsobenou v dětství zánětem kostní dřeně. Napadá mne souvislost s klečením
v modlitbách v některých z mých minulých životů. To „být pokorný“ vůči vyšším „instancím“ nemají
andělské bytosti rády, neboť nás považují za svoji součást. To jenom lidé se rádi klaní modlám lidským
a personifikovaným bohům.
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Pokračuji v práci na hlavě.
Dívám se do oblasti šesté čakry, do mozku, ale vidím tam jen blikající světýlka. Už to vidím! Na hlavě
mám velkou černou „chobotnici“, je to v oblasti sedmé čakry. Andělé ji uchopí do svých hůlek a již
putuje do Světla. Vrchol mojí hlavy ozáří Světlo. Na sedmou čakru jsem úplně zapomněla! Vpouštím
do těla Světlo, i do starých vzpomínek. Najednou si uvědomuji, jak myslím. Objeví se moje vize
z minulosti týkající se archetypů na mých čakrách. Najednou je mi moje myšlení více jasné, chápu,
jaké archetypy ho tvoří. Moje myšlení je více mužské. Mnich co přečetl hodně knih, šlechtic, bojovník,
avatar, toužící být o krok kupředu. Ženské inkarnace jsou v menšině, jeptiška a čarodějnice, která
svými kouzly sice pomáhala druhým, ale nerespektovala vůli Boha. Muži mne více inspirují. Matka
v mých archetypech není, ani se tak necítím. Lépe již chápu kým jsem.
Děkuji svým průvodcům. „Vždyť také prosvětluješ! Pokračuj v tom!“, přichází mi od nich.
Čištění pokračuje, čištění je nekonečná práce.
Jdu do oblasti krku, energetický parazit je pryč, nyní se dívám co se zde nachází, prosím duchovní
ochránce o pomoc. Již jsou zde a vytahují z mého krku tentokrát nikoliv černou, ale bílou kouli, dále
vytahují bílou nit, která se odvíjí jako nit ze špulky. Vše letí do Světla. Dívám se do „kráteru“ a moji
duchovní ochránci již usilovně pracují na odvedení temné energie, je zde i „černá perla“ podobná té,
kterou jsem měla v srdeční oblasti, ale malá, dále ochránci vytahují „kořeny“ vedoucí až do srdeční
oblasti a posílají vše do Světla. Velká úleva! Děkuji průvodcům, vidím, že jim to dalo zabrat. Posílám
jim paprsek Lásky, oni ho chytají a odlétají do Světla.
Vše temné je třeba odvádět do Světla. Andělské bytosti tak pracují. Šamani nabírají temné na sebe a
poté se očisťují. Ohrožují tím vlastní život a to myslím není třeba. Stejně tak duchovní prožitky je
možné prožívat zcela čistě bez jakýchkoliv podpůrných prostředků či drog, nehledě na to, že takovým
činěním můžeme přitáhnout nižší bytosti, hledající podobné prožitky či energie. Poznání šamanů
ohledně nehmotného světa i současné reality však může být mnohem větší než u běžného člověka a
mohou přinášet překvapivé a cenné informace. Jak s nimi lidé naloží, to je jiná věc.
Pokračuji v čištění, tentokrát je to zažívací trakt.
Andělé jsou zde a vytahují z mého břicha všechno temné. Ze žaludku černé závaží, na ostatní orgány si
vzali kbelík a nabírají do něho lepkavou černou hmotu. Všechno temné odnášejí do Světla.
Děkuji svým průvodcům za jejich práci. „I nám se odlehčí!“, sdělují. Vidím, jak se jejich modré košilky
mění na růžové, i oni postupují ve svém vývoji.
Skutečná pokora v nás může nastat až tehdy, kdy poznáme, kolik je v nás temného. Jen prosvětlením
mizí utrpení. Jen vlastním poznáním to může naše já – ego pochopit.
Vidím vznášející se padáček, který nese lesknoucí se krabici. Krabice se otevře a vylétne z ní bílá
holubice. Moje duše je svobodná (obr. 32 Bílá holubice).
Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu celou zemí (Archimédés).
Není pevného bodu. Život je taková jízda na kolotoči Země (obr. 33 Kolotoč života).
Moje citlivost se zlepšuje.
Cítila jsem přítomnost přivtělené duše od rozzlobeného člověka. Cítila jsem chvění a to, že něco přes
něho působí na můj solar.

62

Bílá holubice

Kolotoč života
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Pracuji na srdeční čakře.
Moji duchovní průvodci vytahují ze srdeční čakry černé karty a poté se objeví gejzír černé energie.
Prosím za odpuštění všechny v minulosti, kterých se moje temná energie dotkla.
Co způsobuje problémy neurotikovi?
Jsou to emoce, které ovládají tělo a mysl. Odevzdávám proto všechny svoje ovládající emoce.
Z mojí třetí a čtvrté čakry vychází proud černé a červené energie, problikávající modrou a žlutou
barvou. Černou vnímám jako strach, červenou jako hněv, modrou jako odstředivý fanatický altruizmus
a žlutou jako dostředivé sobectví. Pozoruji ji to stejně jako moji ochránci a ptám se, co na to říkají.
„Naše práce je u konce, už tě nebude řídit osud, uvidíš osud jinak“. Najednou chápu to, proč okolo
mne v posledních letech byli lidé, kteří mi moje emoce odráželi a já to stále neviděla. Emoční „mrak“
odplul do Světla a v mojí 3. a 4. čakře se rozlilo teplo. Světlo je klid a radost. To je cílem duchovní
cesty, proměnit temné energie na světlé. Děkuji svým průvodcům a posílám k nim otázku s přáním,
zda ještě budou se mnou. „Neboj se, všechno má svůj řád!“
Co se událo při mojí jízdě autobusem.
V autobuse jsem usedla na místo, kde jsou sedadla pro čtyři osoby. Přistoupili tři mladíci a obsadili
zbylá místa, aby seděli spolu. Přišli mi trochu hrubí, jedem měl v rukách sklenici s pivem, byli cítit
hospodou a nebylo mi to příjemné. Napojila jsem se na Zdroj a vyzařovala Světlo. Udála se
neuvěřitelná věc. Mladík na protějším sedadle vstal a šel si sednout na zadní sedadlo. Neujeli jsme ani
jednu stanici a ten, který seděl vedle mne se přesunul na druhou stranu od nás. Přišlo mi to opravdu
úsměvné. Síla vlivu funguje!
Stahuji ze sebe negativní energie.
Pročišťuji čakry, stahuji vědomím negativní energie a cítím, jak ze mne něco stéká do země, do Světla
Matky Země. Prozařuji se. Obrovská úleva! Rozšiřuji Světlo, posílám ho svým blízkým a také vládám,
aby jednaly moudře.
Jaké to je opustit tělo, vytělesnit se?
„S tím si zatím nehraj, na to je ještě čas“, přichází mi.
A co šamani?, ptám se.
Vidím obraz horolezce, který se šplhá na vrchol hory strmou cestou po laně bez zajištění (obr. 34
Cesta šamana). Čeká ho buď vrchol, nebo pád. Proč nejít raději pomalu a bezpečně?
Země je nebezpečné místo ve vesmíru díky lidem. Jsme lidé a máme ještě řadu zvířecích vlastností.
Bojujeme o to co nejlépe přežít. Dokud se lidé zvířecích vlastností nezbaví a nezačnou vyzařovat
Světlo, budou se stále opakovat podobné situace, které nás ke změně povedou. Naše duše niterně po
Světle – Lásce touží, je to její podstata.
Naplňuji se Světlem a vyzařuji ho. „Konečně jsi to pochopila!“, přichází od mých průvodců a já jim
děkuji za všechnu práci, kterou pro nás dělají. Lidé bez pomoci vyšších bytostí jsou odevzdáni osudu.
Je třeba přijmout skutečnost, že svět světelných bytostí existuje, potom nám mohou pomáhat. Na to
musí přijít každý člověk sám. Mohou nám pomoci uskutečnit změnu naší kvality, avšak samotné
chtění se změnit je jen na nás.
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Cesta šamana
Jak to vypadá s mým mozkem?
Andělé – moji ochránci nesou můj mozek na podnosu a míří ke Světlu. Z mozku odloupnou černou
krustu, kterou vytvořila moje žárová energie a nechají mozek osvítit Světlem. To je „osvícení“. Je to
vpuštění Světla do sebe.
Dívám se do oblasti své první čakry, co je třeba vyčistit.
Jsou tam zaháčkované černé energetické dráty, které vedou k mým bývalým sexuálním partnerům.
Jsou to další energetické šňůry kromě karmických vedoucích do solaru a světlých láskyplných
vedoucích do srdce. Prosím o jejich odpojení a dráty se odepnou a mizí zpět ke svým majitelům.
Hlavou mi bleskne případ „odháčkování“, které sliboval jeden muž ženám, který měl o této věci
zřejmě povědomí a využil to ke svému vlastnímu “zaháčkování“. Rádoby duchovní učitelé dokážou
využít opravdu ledacos v případech, kdy ještě nezvládají svoji sexuální energii a ženy jim uvěří, vždyť
přece pan „farář“ má vždycky pravdu.
O Svaté Hoře u Příbrami.
Jsem ta turistickém výletu a dorazili jsme na Svatou Horu u Příbrami. Cestou jsem neotvírala s mými
duchovními průvodci žádný světelný pramen a řekla jsem si, že to zkusím až na Svaté hoře. Usednu
do lavice v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, která je výjimečná v tom, že je vyzdobena velkým
množstvím stříbra, které se zde v minulosti těžilo. Zavřu oči a než stačím pomyslet na otevření
pramene, vidím, že již tryská! Pramen je zde otevřen. Tak by tomu mělo být ve všech kostelích, ale
obávám se, že tomu tak není. Proto lidé dříve vycházeli na kopce a silová místa a využívali prameny
Světla pro svoje posílení, cítili to. Později stavěli na těchto místech stavby na oslavu Boha, ale
65

povědomí o pramenech se vytratilo. Snad zůstalo v bájích a pověstech, nebo v hlavách mlčících
vědoucích. Lidé si vyprávějí o Svatém grálu, hledají nějaký zlatý poklad a přitom největším pokladem
je pramen božské energie, který vše oživuje, uzdravuje a dává sílu, je to proud Lásky, kterou všichni
hledáme. Stačí se jen rozpomenout, že všichni máme k tomuto Zdroji přístup a nikdo za něj nemusí
nic platit. Proto Ježíš vyhnal z chrámu všechny kupčící ve jménu Boha. Obchodovat s Bohem se nedá.
Ukládám se do meditace a moji průvodci jsou se mnou.
„Co budeme dnes dělat?“, ptají se. Odpovídám mentálně, že to dnes nechám na nich, neboť oni
nejlépe vědí, co je třeba udělat. Že mne to nenapadlo dříve! „Máte pro mne nějaký vzkaz?“, ptám se.
„Buď trpělivá!“, přichází odpověď a moji ochránci již pracují na mém těle. Působí na srdeční čakru a
vidím, že zde září kotouč jako žluté slunce. Z oblasti solaru vytahují temný zatočený pruh široké
„stuhy“ a dále vidím, jak kartáčují pomocí „štětky na nádobí“ moji sedmou čakru, aby energie Světla
proudila skrze moje temeno hlavy. Potom pracují na zadní straně mého těla a vytahují z páteře temný
„drát“. Čištění je u konce a andělé sdělují, abych se napojila na Světlo. Vyzařuji Světlo a posílám ho
Matce Zemi. Ona chytá moje vysílané paprsky a já posílám Světlo jejím ranám, které způsobili lidé
těžbou surovin na jejím těle. Vidím krystaly v zemi, které usměrňují a modelují tok energií. Lidé nosí na
sobě vzácné kameny a ani netuší, jakou mají sílu. Děkuji svým průvodcům za jejich práci. „Pracujeme
pro Světlo! Vždyť i ty!“, odpovídají.
Následující meditace.
Andělé jsou u mne. Čekají na moje vyjádření, co budeme dělat tentokrát. „Chtěla bych v sobě cítit
Lásku!“, sděluji. Andělé pracují na mojí třetí a čtvrté čakře. Z třetí čakry opět vytahují černý pás na
konci s černou koulí. Z mojí čtvrté – srdeční čakry vytahují tentokrát bílé pruhy a bílé kořeny zarostlé
co celé srdeční oblasti. Cítím, že to jsou kořeny bílé magie. Ani bílá magie není v řádu Boha, jediné co
skutečně proměňuje a tvoří dobro je Světlo. Andělé doplňují rukama Světlo do mojí srdeční čakry.
Cítím teplo v solaru. Ještě se napojuji na zdroje Světla a vyzařuji Světlo do prostoru, světlo má
neomezený dosah. Vidím, že barva šatů mých průvodců se změnila z modré na růžovou. „I ty se
měníš!“, reagují na moji myšlenku.
Najednou jasně vidím svůj cíl – je to Světlo! Světlo v sobě objevit, udržovat a vyzařovat!
Proč těla mrtvých světců vypadají stále jako živá a nepodléhají rozkladu tak, jak je to běžné?
Protože buňky těla jsou ještě dlouho oživované energií – Světlem, která zde zůstává, neboť tito lidé
vyzařovali za svého života Světlo.
Vstupuji do kontaktu s průvodci.
„Dnes bychom mohli někam letět“, navrhují průvodci. Andělé berou moje vnitřní dítě za ruce a já
sleduji vnitřním zrakem jejich let. Letíme mlhou, ta se pomalu ztrácí a moji průvodci s vnitřním
dítětem usednou na střeše zlaté kopule, která mi připomíná ruské kostely. Po střeše se sklouznou dolů
před vchod do kulaté stavby a vstupují do nevelké místnosti, uprostřed je bílý kamenný stůl tvaru
kvádru, za ním spíše než vidím, cítím velkou postavu anděla s býlími křídly. Pokropí moji postavu
vnitřního dítěte Světlem ze zlatého žezla a dává mu do rukou velkou knihu. „Máš za úkol dokončit
knihu!“, sděluje (obr. 35 Posvěcení knihy). „Nevím, co s tím mám dále dělat, lidem již moc nevěřím!“,
odpovídám. „Máš ještě hodně práce, někdo se objeví, kdo ti pomůže“, sděluje andělská bytost. Moji
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průvodci vezmou moji postavu za ruce a odvádějí ji zpět ke mně, splývám s ní a já vím, že se jí mohu
nechat vést.

Posvěcení knihy
Pozoruji práci mongolské šamanky. Co se odehrává?
Za jejím rituálem stojí božstvo známé z čínských chrámů, je to černo-zlatý drak. Vysílám k němu Lásku.
Vidím, jak paprsek letí a ztrácí se v jeho černém těle. Nemám z toho povznášející pocit jako u andělů.
Ptám se mentálně kdo to je? „Jsou to archetypální božstva, buď opatrná!“ Uvědomuji si, že nevím,
kdo za tím je.
Stahuji do Světla Matky Země všechny negativity ze svého těla.
Mentálně stahuji směrem od hlavy k patám všechny negativní energie z celého těla. Potom se
prosvětluji.
Odevzdávám andělům a Světlu svoji duši.
Andělé berou do rukou světelnou kouli – moji duši, trochu si s ní pohazují, hrají si s ní a nakonec ji hodí
do kotouče Světla (obr. 36 Andělé tvarují moji duši). Tam se prosvětlí a andělé – moji ochránci ji opět
vloží zpět do mého těla. Prociťuji svoji duši. Je to to, co mne oživuje. Rozumím tomu, že je to část
energie mého vyššího Já, které spočívá ve Světle. Mojí duší problikávají malinká barevná světýlka.
Duše je energie, která nese paměť všeho, co jsme v prošlých životech zažili, naučili se a nese kvalitu
toho, kde se v současné chvíli na duchovní vývojové cestě nacházíme.
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Andělé tvarují moji duši
Spojuji se svým vyšším Já, Světelnou koulí, která je větší než moje současná kulatá duše, vyšší Já
vstupuje do mého těla, i když je stále spojeno se Zdrojem. Obě koule spolu splývají. Prožívám ten stav
(obr. 37 Spojení dvou duší).
Najednou jsem ve vizi kamenné hradby, moje vědomí ji prochází po písčité cestě. Hradba je z obou
stran, je to takové kamenné bludiště. Pokračuji v cestě, až uvidím opravdu vysokou budovu,
postavenou ze stejných velkých kamenů, připomíná mi homoli cukru. Dovnitř skrze velký vchod
vstupují malé postavičky lidí. Uprostřed této „homole“ malým otvorem na vrcholu proniká Světlo a
tvoří na podlaze světelný kruh. Lidé jeden po druhém vstupují do tohoto kruhu a nechávají se jím
ozářit.
Cítím velkou tíhu na srdeční čakře, prosím Ježíše a anděly o pomoc!
Uvědomuji si, že na mne působí postava z temného světa. Čím více Světla v nás, tím větší odpor
z druhé strany. Moji průvodci jsou u mne. Naciťuji se na ně. Začíná mi hřát solar. Přecházím do oblasti
srdce a rozdmýchávám plamen srdce, zaplavuji jím hlavu. Plamen se rozšiřuje. Vysílám Lásku směrem
k temné bytosti již podruhé vypadající jako „Batman“. Jeho postava se kymácí jako ve větru pod
proudem Světla. Mění se na postavu bílou, která se „rozteče“ a promění ve Světlo. Děkuji všem, kteří
mi pomáhají. Po celý tento život se cítím na světě osaměle. „Musíš se zbavit iluze o světě!“, sdělují mi
průvodci.
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Spojení dvou duší
Jak mi moje masérka, která je citlivec na energie testovala moje energie.
Nejprve mi „osahala“ stav mých čaker, nebyly zablokované. Poté jsem se napojila na Zdroj Světla
Matky Země a začala Světlo vytahovat od spodní čakry nahoru. Když jsem byla v solaru, to se již paní
Štěpánka začala radovat, jak energie stoupá! Obě nás to rozradostnilo. Je to úžasné!
Stahuji vše temné z fyzického i energetických těl.
Stahuji svým vědomím ze sebe všechnu temnou energii a napojuji se na Světlo.
Dívám se na svoji duši.
Je to taková žluto-zelená koule a problikávají v ní malá, barevná světýlka. Její konce vypadají jako
ometené koště. Andělé drží ve svých rukách „hadice“ podobné hadicím na zalévání zahrady vodou a
duši sprchují světelným proudem.
Duši vnímám jako nesmrtelné vědomí a energii, v níž jsou uloženy všechny zkušenosti, kterými duše
prošla. Duši formujeme prostřednictvím svých myšlenek a skutků.
Pročišťuji psychické tělo.
Tělo vidím jako bílé, problikávají jím černé tečky. Andělé již na těle pracují. Odkrývají pod bílou barvou
barvu černou a stahují ji dolů z těla, jakoby svlékali černý kabát, který odnášejí do Světla. Pod ním je
„kabát“ červený. I ten stáhnou a objeví se opět bílé, trochu hubenější tělo. V něm vidím něco černého,
co se leskne jako antracit. Je to černá kostka, vnímám, že byla do těla vložena z důvodu magie. I
kostku odnášejí andělé do Světla. Poté posílám do psychického těla Lásku. Prozařuje se. Děkuji
andělům.
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Očisťuji emocionální tělo.
Emocionální tělo vidím jako bílé s barevnými tečkami. Co je pod ním? Andělé stahují bílý „kabát“
z emocionálního těla. Pod ním vidím zeleno-hnědo-černou barvu strachu a temných energií. Pod ním
je červeno-vínový plamen žárové energie. Jsou tu zakotvena celá historická období žárových dob jako
například taoizmus i temné doby nadvlády nad druhými a poté doby obětí válek, strachu, katolicizmu,
inkvizice a všeho toho, co vytvořilo takové emoce. Žárový „kabát“ mizí ve Světle a já již vidím jen něco
průsvitně vlajícího prozařovaného Světlem.
Očisťuji duchovní tělo.
Vidím červeno-fialovou barvu. Andělé tu svrchní část odvádějí do Světla. Pod ní je barva žluto-zelená. I
to putuje do Světla. Vidím, jak toto tělo prosvětluje bílá záře shora. Očišťuji ještě auru a hmotné tělo a
mám v úmyslu sjednotit těla. Najednou vidím a cítím, že něco z mých těl odlétá, jenom se to kmitne.
Má to obrys draka. „Vy svině, vyhráli jste!“ přijímám telepaticky a jsem trochu zděšena. Najednou je
mi jasné, co mi druzí lidé odráželi a čeho se musím zbavit. Je to strach, sobectví a magie. Tyto věci
ovlivňují vztah k sexu, penězům a moci ve hmotném světě. Dualita světa je nekompromisní. Vůbec
netušíme, čím jsme ovlivňování. Jsme zajatci v nevědomosti. Děkuji průvodcům za jejich úžasnou
práci! Přivtělené bytosti tedy mohou být nejen v auře, ale i v duchovních tělech.
Mágové a šamani pracují s různými stupni dračích „božstev“, dodávají jim sílu a vědomosti, avšak
nejsou to andělské bytosti nezištné Lásky a proto si vybírají svoji daň. Všechny boje jsou boji o
energie.
Zjišťuji, že nestačí Světlo do hmotného těla a jeho energetických těl posílat, ale je třeba odvádět
temnou energii. Je důležité temnou energii uvidět, ucítit a pochopit jak by vytvořena. Je to součástí
poznávacího procesu, abychom minulé chyby již neopakovali a pochopili do hloubky jaký dopad má
naše myšlení a naše činy nejen na druhé, ale také na nás samotné. Nestačí „očistit“ povrch, je nutné
jít do hloubky naší podstaty.
Odevzdávám strach z nemocí, ze smrti a ze zániku svého těla.
Již jsou zde moji drazí ochránci a vynášejí z mého hrudníku něco velkého, hnědého, vypadá to jako
kůže z medvěda a odnášejí to do Světla. Jeden z andělů má v rukou zlatou „hadici“ s jejíž pomocí
napouští do mého hrudníku Světlo (obr. 38 Načerpání Světla). Můj hrudník je plný Světla a já
dostávám pokyn se se Světlem ztotožnit. Vyciťuji Světlo a cítím volnost a chlad v oblasti hrudníku. Již
rozumím tomu, proč byl J. Zezulka tak klidný. Byl stále spojený se Světlem. „Udržuj ten stav!“, přichází
do mojí hlavy.
Stahuji negativní energie ze svého těla a své aury.
Stahuji negativní energie ze svého těla a pátrám po příčinách mých nepříjemných pocitů. Přivtělenou
bytost v auře nevidím. Naciťuji čím to je. Vidím svoje současné Já. Je to dospělý člověk, vypadá jako
nahá, stojící mrtvola, je trochu ušmudlaný, lehce do zelena, což symbolizuje strach a problikávají malá
červená světýlka hněvu. Jeho postava je schoulená, rukama stažená do hrudníku. Posílám Já do
Světla, aby se prosvětlilo. Vrací se „umytá“ postava a zaplňuje celé moje tělo.
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Načerpání Světla
Dnes nechávám práci na průvodcích.
„Doděláme čakry a potom se někam půjdeme podívat“, sdělují průvodci. Pracují na mých čakrách,
kromě třetí a čtvrté, a vytahují z nich bílé, červené a černé pruhy. Jsou to záznamy mých skutků,
myšlenek a řečí podobně jako na magnetofonové pásce. Všechny letí to Světla.
Po skončení letíme prostorem a přistaneme na kráteru, připomínajícímu kráter sopky. Usedneme na
jeho okraji a díváme se do jeho středu. Je plný Světla a Světlo z něho tryská. V jeho vodopádu se
ukazují obrazy všeho stvořeného na Zemi. Domy, auta, lidé, příroda (obr. 39 Zhmotňování). Ze světla
všechno vzniká, vše hmotné je zmaterializovaným Světlem. „I ty jsi jím, naciťuj se na Světlo!“, sdělují
průvodci. Naciťuji se na Světlo, užívám si ten stav a vyzařuji.
Jsem na poznávacím výletě, tentokrát v Rudné, kde se nachází kostel na vrcholu Homole, zasvěcený
sv. Jiří. Zajímavá je hlavně Homole, je to kuželovitý kopeček se schodištěm, které vede ke kostelu.
Nejprve otevírám světelný pramen. Jen co se objevili duchovní ochránci a dotkli se hůlkou země,
pramen vytryskl.
Přilaďuji se k místu a ptám se, co se zde odehrávalo. Vidím vozy naložené kameny, přijíždějí na toto
místo a z kamenů stavějí homoli. Co tomu předcházelo? Na tomto místě je planina, louka, sedí zde
žena v černých šatech. Vidím záblesk Světla. Žena zde dostála duchovního prožitku spojení se Světlem
– Bohem. Běží do vesnice sdělit tu skutečnost lidem zde žijícím. Lidé se na základě prožitku této ženy
rozhodli postavit zde mohylu.
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Zhmotňování
Odevzdávám svoji bolest.
Vidím svoji postavu – své vnitřní dítě, jak z jeho srdeční čakry vytéká do připraveného kbelíku zelená
tekutina. Andělé odnášejí kbelík do Světla. Učím se cítit energie a tak se naciťuji na své průvodce a
vpouštím si do solaru a srdeční oblasti Světlo. Prociťuji to.
Prosím anděly, aby mi byl ukázán můj stín.
„Je to bolest s tvých minulých životů“. Cítím to. Andělé přistavili k mojí postavě sud a napojili do mého
hrudníku trubičku vedoucí do sudu. Připomíná mi to domácí stáčení vína. Z hrudníku odtéká všechna
bolest do sudu. Po naplnění sudu andělé valí sud do Světla. Moji postavu bere jeden z andělů do
náručí a chová ji. Postava se změní v zářivou kouli – světelnou duši a anděl ji vkládá do mého těla.
Zaplňuji jejím světlem celé tělo, spojuji se s vyšším Já a prociťuji ten stav.
Co to jsou myšlenky?
Myšlenky jsou součástí všeho stvořeného. Pozoruji myšlenky a vnímám je jako obrazy. Buď mi je
posílají druzí, nebo vycházím z toho co znám a představuji si to.
„Schopnost ovládat život je prostě schopnost ovládat svou vlastní mysl. Chybujeme nejprve v
myšlení a teprve potom v činnosti.“ (Paul Brunton)
Našla jsem Boha.
Vpouštím do sebe Světlo. Kdo je to Světlo? Světelný Zdroj se vytvaruje do postavy Otce. „To jsem já!“,
(obr. 40 Kdo je Bůh? To jsem já!) komunikuje se mnou.
Druhým obrazem byly velké boty, polobotky se šněrováním. Už to nejsou ty malé boty, do kterých se
moje nohy nevešly v jednom mém obrazu z minulosti.
Účastním se akce s filipínskou léčitelkou Estelou Orbito, dává lidem požehnání.
Estela je v tranzu a přistupují k ní lidé, na jednoho po druhém působí. Najednou cítím tu obrovskou
bolest, kterou si lidé v sobě nesou. Estela se soustřeďuje na léčení srdeční čakry. Pokud se chceme
otevřít Lásce, je třeba srdeční čakru vyléčit.
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Již rozumím tomu proč se někteří lidé nadměrně myjí, nebo patologicky uklízejí, nebo se různými
způsoby zraňují. Je to velkou bolestí uvnitř nich, které se chtějí zbavit. Chtějí ze sebe dostat ty
negativní energie, očistit se a neznají způsob jak se jich jinak zbavit a ani netuší, že bolest uvnitř nich
je tou příčinou. Lidé často svoji bolest zablokují, aby ji necítili a nebyli druhými zraňováni, ale to
nepomáhá. To nejdůležitější pro lidstvo jako celek je rozvíjet terapie, naučit se vynášet vše temné ze
sebe ven a prosvětlovat se.

Kdo je Bůh? To jsem Já!
Co mám dělat se svými myšlenkami?
„Stačí do hlavy napouštět Světlo“, přichází. Napouštím Světlo do celého těla i do nehmotných těl.
Prožívám to. Vyzařuji.
„Co budeme dnes dělat?“ ptají se průvodci.“ „ Nechám to na vás“, odpovídám.
Průvodci odstraňují z mojí třetí a čtvrté čakry černé pavouky. „Proč stále vytvářím negativní energii?“,
ptám se. “Je to ještě slabý plamen Lásky v tvém srdci. Mysli na Boha – Světlo při každé činnosti!“.
Andělé mi plamenem „louče“ zvětšují plamen. Nechám Světlo proudit do hlavy. Úleva. „Stále na mne
doléhá dění z mého okolí“, stěžuji si. „Ty nezodpovídáš za to, co dělají druzí!“, přichází odpověď.
Jsem vjemem v hlavě a prožívám Světlo. Vidím, že temné myšlenky do hlavy nemohou vstoupit.
Odevzdávám všechny bloky v sobě, které mi brání zvýšit svoje Světlo.
Vidím černé čmouhy putující do Světla.
Odevzdávám všechna svoje citová zranění.
Moje postava má podříznutá zápěstí, z rány však nevytéká krev, ale zranění.
Uvědomuji si Světlo v sobě a radost prýštící z mého nitra.
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Odpouštím si všechnu svoji nedokonalost.
Odpouštím si všechnu vinu za svoji nedokonalost. Vidím, jak se moje duše – moje zářící koule rozzáří.
Spojuji svoji zářící duši se svým solarem a mozkem, potom nechám prozářit celé svoje tělo, auru a
psychické, emocionální a duchovní tělo. Jsem zářící koule. Pomyslím na svoji meditaci na J. Zezulku
z nedávné doby, kdy se objevil jako velká zářící koule. Ukazuji mu, že také zářím. „Mám radost!“,
přichází, „Udržuji si ten stav ať se děje cokoliv!“, sděluje. I já mám radost. Děkuji všem svým
ochráncům, Nebeskému Otci, Josefovi, svým duchovním průvodcům a Matce Zemi. Pomyslím na to, že
je život těžký, na Zemi je tolik zla a bolesti. „Je to jako hraný film“, přijímám telepaticky.
Dnes nechávám práci na andělských průvodcích.
„Uvědomuj si Světlo v sobě!“ „Co hlava?“, ptám se.“Mysli na Světlo!“ Pomyslím na Světlo a ihned
vidím, jak se přibližuji ke Zdroji Světla. Vplouvám do něj. Jsem v Něm. „Čím blíže budeš ke Světlu, tím
více ti můžeme pomáhat!“, sdělují andělé a očisťují moje tělo spočívající ve Světle.
Již chápu jak je Světlo důležité. Čím více budu moje myšlenky ze Světla, tím více budou pravdivé.
Prosím, aby se mně nedotýkalo chování druhých lidí.
„Musíš zvýšit svoje Světlo!“ Zvyšuji Světlo, prosvětluji tělo fyzické, těla energetická, spojuji je, spojuji
solar, srdeční centrum, hlavu, spojuji svoji duši – „světelnou kouli“ se svým vyšším Já – světelnou částí
Zdroje Světla. Jsem to všechno jako jedno, zářím!
Zvyšuje se moje stažení v oblasti krku.
Dívám se do oblasti krku a pozoruji, jak odtud vylétá černý pták. Pták se promění na postavu
vypadající jako čarodějnice. Je odvedena do Světla. Ptám se odkud ta bytost je? „Z temného světa“,
přichází odpověď.
Při focení auty mi bylo sděleno, že mám nadměrné množství energie v páté čakře, což může
znamenat, že se nadměrně a nevědomě nalaďuji na myšlenkovou komunikaci druhých lidí. Přejímám
jejich problémy a nestačím to čistit. Je nutné vše prosvětlovat a ve Světle stále být, jinak mne budou
stále trápit temné energie přijaté od druhých, nebo je mohu znovu a znovu vytvářet sama prožíváním
vlastních emocí, pokud je nezvládnu přetvářet na Světlo a vědomě se prosvětlovat. Znamená to učit
se prožívat klid a radost a nenechat se vtahovat do lidských dramat. Stále to nezvládám. Vše je o
energii, boje mezi lidmi a vzájemné manipulace jsou jen boje o energii. Většinou jsou nevědomé, ale
po pochopení toho, že vše je energie se toto dostává na vědomou úroveň. Prostřednictvím energií je
možné ničit i uzdravovat.
Podívala jsem se znovu na svoje čakry a orgány a opět na nich uviděla černé „pavouky“. Moji drazí
ochránci mi je odebrali a odnesli do Světla. Uvědomila jsem si, že moje Světlo je stále slabé. Musím si
zvědomit stálé prožívání Světla v každodenním životě.
Zvyšujeme-li svoje světelné aktivity, zvyšují se současně aktivity i bytostí temných, které o Světlo
nestojí. To co probíhá ve hmotném světě, probíhá i ve světě nehmotném.
Jsem v meditaci, andělé Ámos a Darmos jsou zde a ptají se co budeme dělat.
„Chtěla bych něco pro lidstvo a Matku Zemi“, přeji si. Andělé vzlétnou a já pozoruji, jak krouží kolem
zeměkoule a zasypávají ji zlatým prachem prýštícím z jejich rukou. Zlaté „vločky“ dopadají na Zemi a
každému z jejich obyvatel dopadne jedna do srdeční čakry. Země je celá zasypána zlatým prachem.
Vidím Matku Zemi jak je pro ni těžké nést všechny temné energie vytvořené lidmi na zemi. Je to jako
by měla závaží ve svém břiše. Je třeba ještě hodně udělat pro zvýšení vibrací planety.
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Pátá čakra.
Dívám se do páté čakry a vidím zde „černou kouli“, kterou vědomím a svým chtěním spouštím pomalu
do Světla Matky Země, v jejím Světle se promění v kouli zlatou. Prosím o pomoc své průvodce s touto
čakrou. Ti přiloží svoje žluté hůlky k mému krku a vytahují z této oblasti černou pružinu. Pružinu
odnášejí do Světla. Vidím, jak se v oblasti mého krku rozsvítí Světlo. Spojuji srdeční centrum, oblast
krku, hlavy a solar a rozdmýchávám Světlo v celé oblasti.
Pozoruji všechny nepříjemné pocity v těle.
Co nemohu strávit? Že se lidé nechovají podle mých představ, přichází odpověď. Propouštím všechny
představy o druhých a odpouštím jim. Odpouštím sobě, nenesu za chování druhých žádnou vinu.
Zalévám nepříjemné pocity Světlem. Míra Světla v nás se mění podle toho, co prožíváme. K udržení
stavu co nejvyšší úrovně Světla je třeba být opravdu silný a být schopen přijímat vše, co se okolo nás
odehrává. Neznamená to být pasívní a nic nedělat. Jde o vnitřní stabilitu Světla.
Opět pátá čakra.
Vidím v této oblasti oblouk, jako by byl z křoví a okolo něho drátěný plot. Uvnitř něho září bílé Světlo,
zvyšuji množství Světla. Andělé odstraňují oblouk z mého krku. Sdělují: „Můžeš jen to, co je možné.
Buď v realitě!“ Vidím svoje vnitřní dítě. Jde po cestě, která se zužuje a stoupá, po obou stranách cesty
je propast. Cesta vede do tunelu, cítím to jako temnou noc duše, najednou stojí přede dveřmi. Dveře
se otevírají do plného Světla.
Jdu do meditace a nechávám práci na andělech.
Andělé harmonizují moje tělo. Jeden stojí u mojí hlavy a druhý u nohou. Svými žlutými hůlkami potom
pracují na mých čakrách a vytahují barevné pruhy z mého těla. Jsou černé, červené, bílé a tmavě
zelené. Moje Světlo sílí, vnitřním zrakem sleduji, jak se rozšiřuje.
„Co cítíš?“, ptají se andělé. „Volnost a prostor v sobě“. „Rozšiřuj Světlo!. Rozšiřováním se násobí.
Pracujeme pro Světlo!“
Najednou plně chápu dřívější sdělení andělů, že jsme jeden tým. Skrze mne a moje vize a prožitky je
možné podat sdělení o tom jak se prosvětlit, jak rozšiřovat Světlo.
Dnes moji duchovní ochránci pracují na mých pocitech viny.
Vidím, jak moji ochránci vytlačují svýma rukama z oblasti srdce směrem do mé hlavy všechny pocity
viny, všechny události, které s pocity viny souvisejí. Promítají se do mojí hlavy, zvědomují se a já jsem
vyzvána k jejich prosvětlení. Vidím příběhy z tohoto života i příběhy ze životů minulých. Vidím, jak se
příběhy z minulosti neuvěřitelně opakují v podobných verzích, ale v tomto životě jsou o mnoho
mírnější, i když jsou svojí podstatou stejné a odehrávají se v jiném prostředí. Moji ochránci mi sdělují,
že všechny ty příběhy slouží ke zvědomění Boha. „Již je nepotřebuješ!“ Poznávám, že všichni ti
dominantní lidé v tomto mém životě sloužili k tomu, abych si uvědomila svoji cenu a to kým jsem a
kým chci být. Rozšiřuji Světlo svého srdce do hlavy. V oblasti svého srdce cítím volnost.
Přijímám do srdce svoji matku.
Andělé přivedli moji matku. Svěřuji jí, co jsem v dětství cítila. Bylo o mne postaráno, já ale cítila
samotu a strach. Vysílám Lásku k matce a beru ji do svého srdce. Chvilku přešlapuje, potom do mého
srdce vletí. Vzpomenu na svého otce, ten do srdce letí hned.
Přijímám do svého srdce sama sebe. Moje vnitřní dítě do mého srdce vstoupí.
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Na čem bych měla pracovat?
Na závislosti na penězích a partnerovi, přichází odpověď. Uvědomuji si, že závislosti tvoří strachy.
Odevzdávám tyto dvě závislosti a vidím, jak dvě černé koule letí do Světla.
Rozšiřuji plamen Světla v sobě.
Nechávám plamen a sílu Světla do sebe vlít silným proudem. „Neboj se toho, zasloužíš si to!“, posilují
mne moji ochránci – andělé. Plamen se rozšiřuje. Vidím obraz velkého plamene nad naším domem.
Vnitřním zrakem sleduji, jak před Světlem prchají všechny tmavé bytosti. Andělé mají velkou radost a
tleskají. I já mám radost! (obr. 41 Jsem zářící bytost).
Světlo je radost. Vnímám, že se mi již daří překonávat nástrahy, které přicházejí přes hmotné lidi i přes
duchovní bytosti. Nemusím se ničeho bát, Světlo má obrovskou sílu.
Již vím, že je úkolem mého života – probudit v sobě Světlo a sdělit to druhým, že je to možné a může
to udělat a jednou to udělá každý z nás! Je třeba dát jasně ANO Světlu. V tu chvíli se stáváme
pracovníky a pomocníky obrovské rodiny vtělených i nevtělených pracujících pro Světlo.
Děkuji svým drahým průvodcům, kteří mne skrze obrazy a krátká a jasná sdělení ke Světlu dovedli.

Jsem zářící bytost
Co je to deprese?
Deprese je způsobena nedostatkem víry v Boha, ve Světlo, které je uvnitř nás. Je to nedostatek Světla
v sobě, namísto kterého nastupuje strach. Jsem v naprostém bezpečí, jsem ve Světle - to je moje
mantra.
Chtěla bych více cítit Světlo.
Andělé odstraňují pružinu strachu z oblasti mého srdce. Místo se uvolní a vlije se tam Světlo. „Musíš
být trpělivá a stále si Světlo uvědomovat!“ Posílám Světlo Matce Zemi a Nebeskému Otci. Vidím, jak
na jejich spojených rukách sedí moje vnitřní dítě a oni ho houpají (obr. 42 Houpání od Matky a Otce).
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Houpání od Otce a Matky
„Co budeme dnes dělat?“, ptají se ochránci.
„Konečně hlava! Prosím prosvětlit hlavu,“ odpovídám.
Jeden z andělů má takový „vysavač“, který vsune do mojí hlavy a odsává z ní všechno „smetí“. Druhý
vloží do temene mojí hlavy žlutý trychtýř a naplňuje moji hlavu Světlem od Otce. V minulé meditaci mi
andělé odstranili pružinu strachu a nyní se v mém hrudníku rozlilo teplo. „Vnímej ve svém těle
Světlo!“, sdělují andělé. Cítím brnění v rukách a nohách. Jsou to napjaté nervy, které ruší klid mého
těla. Současně si uvědomuji, že je to pozůstatek genetiky mých předků, tedy i mne samotné, jejich
bolesti. Vpouštím do všech částí těla Světlo, do historie rodu i do budoucnosti tohoto mého života.
Věřím si, jsem silná a zářící bytost!
Najednou cítím bezpečí, vnímám, že se mi nic hrozného nestane. Andělé mne navádějí, abych
vpouštěla Světlo do svých rukou tak dlouho, až ucítím teplo. Povzbuzují mne v tom, abych to cvičila.
Odevzdávám všechny pocity viny, které ve mně druzí vyvolávali, aby mne ovládali.
Život na Zemi je v převaze boj jednoho s druhým ať na fyzické či mentální úrovni. Je to o tom, kdo
koho ovládne. Vývojový stupeň dovoluje jen části populace chovat se jinak. Ti, kteří již nechtějí
bojovat a touží žít v lepším světě, ve světě kde je více Světla – Lásky jsou ze stavu světa smutní.
Všechno je však naší součástí a všechno se vyvíjí ruku v ruce, proto je třeba to zde na Zemi zvládat.
Naše myšlenky a naše emoce jsou tvořeny energiemi a ty dělají zápisy do DNA buněk našeho těla.
Buňky tvoří orgány a ty rozhodují o jejich stavu. Čím je buňka zářivější Světlem, tím jsme zdravější.
Všichni jsme více či méně nemocní, nebo neharmoničtí. I já nejsem v harmonii.
„ Proč si vybrali andělé právě mne k nápravě?“, ptám.
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„Je možné to skrze tebe ukázat, vnímáš to“, přichází odpověď.
Přemýšlím o Plejáďanech. Ptám se kyvadla, zda se mohu ptát na Plejáďany. Přichází odpověď, že ne.
Ptám se tedy na pozemšťany, zda mohou být Plejáďany.
Lidé, kteří o sobě soudí, že jsou vtělenými Plejáďany na Zemi jsou lidé, které si Plejáďani vybrali jako
media pro svá sdělení, neboť jsou dostatečně citliví a otevření k tomu sdělení přijímat, touží pomáhat
a touží po vzestupu lidstva. Bytosti z jiných planet se nemohou vtělovat do lidských těl, výjimku tvoří
Ježíš a jeho inkarnace přicházející na Zemi zhruba za 2000 let. Ježíš a jeho inkarnace jsou andělskými
bytostmi vracející se na zemi pomoci vývoji lidí. Jednou z takových andělských bytostí je i Budha.
Vědomí těchto lidí se otevře a oni vidí Pravdu. Každý živý tvor na Zemi prochází vývojem a ten se
odehrává na jeho domovské planetě, s ní prožívá i její vývoj a její posun. V tuto chvíli je nejvyšší druh
na planetě Zemi člověk. Přijdou další, vývoj pokračuje. Bytosti z jiných planet nám pomáhají,
abychom všichni společně postupovali. Dokud budeme lidské vtělené duše, budeme žít na své rodné
planetě, ale v budoucnosti budeme moci jiné planety navštěvovat a s mimozemšťany spolupracovat a
vnášet do vesmíru Světlo, což slouží návratu do Jednoty do Boha, Zdroje odkud vše vzniklo a kam se
vše vrací. Po ukončení vývoje v hmotných tělech se staneme bytostmi bez těla – duchovními ochránci
a anděly, kteří dále pokračují ve svém vývoji jako bytosti nevtělené. To, že se lidé považují za vtělené
mimozemské bytosti, např. Plejáďany způsobuje jejich zvýšená citlivost a schopnost naciťování se, cítí
spřízněnost s energiemi Světla, Lásky, po které jejich duše touží, cítí Jednotu s nimi, vždyť všichni
jsme jedno. Je to probuzená touha žít ve světlejších energiích než na Zemi v tuto chvíli jsou.
Ptám se zda je mojí součástí kromě vyššího já ještě více bytostí, odpověď zní - ne. Jsem tedy Já a moje
vyšší Já. Budu mít v budoucnosti více Já? Odpověď opět zní - ne. Ptát se na to, zda nějaké moje jiné Já
žije na jiné planetě je hloupost. Já se nemnoží, ale rozšiřuje tak, že postupně já vnímá druhé jako
sebe. Potom je možné říci, že jsme součástí i bytostí na jiných planetách, či v jiných dimenzích.
Kdo všechno je léčitelem?
Ten, kdo se pročistí a napojí na Zdroj Světla a Světlo vyzařuje. Stačí jen zářit, nechat Světlo skrze sebe
proudit.
Ten, kdo se stane médiem některé z vysokých bytostí – andělů a ta skrze něho léčí.
Ten, kdo je ve spojení s anděly, žádá je o pomoc a oni léčení vykonávají sami.
Léčení musí být vždy v souladu s božím záměrem. To lidé sami neurčují.
Pracuji na naciťování Světla v sobě.
Andělé mi pomáhají se naplnit, zharmonizovat. V energiích Světla se cítím šťastně! Světlo se rozšiřuje,
má nekonečnou možnost šíření. Proto k pozdvižení energetických vibrací Země stačí 20 % osvícených
lidí.
Andělé pracují na mém partnerovi.
Napojila jsem se na Zdroj Světla a nechala rozhořet světlo ve svém hrudníku, solaru a hlavě. Vyzařuji
světlo a vyzařuji Světlo na svého partnera. Pomyslím, zda je třeba sejmout jeho temné energie a již
vidím své průvodce, jak z něho stahují temné „kalhoty“, „čepičku“ na jeho temeni a „kabátek“ z těla.
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Jak vypadají buňky, když se jim pošle Světlo.
Napojuji se na Zdroj a vpouštím do těla Světlo. Buňky se naplní a napnou, jako když se uvadlá rostlina
zalije. Buňky jsou jako malé vesmíry, v nichž se rozlilo Světlo. Světlo uvádí činnost buněk do harmonie.
Druhá světová válka byla válka mágů.
Černá magie hitlerovců proti bílé magii Židů. Magie chce vždy ovládat, ovládat druhé, ovládat situace,
ovládat hmotu. Hitlerovci praktikovali černé rituály a byli ve spojení s temnými bytostmi. Vše co se
týkalo Boha likvidovali. Magii dělají i nevěřící, kteří chtějí mít nadvládu nad druhými bytostmi, neboť
zasahují a ovlivňují jejich osudy. Tomu je třeba se bránit, abychom se nestali oběťmi magie a také je
třeba si hlídat, abychom se sami nestali mágy. To co skutečně pomáhá v řádu Boha je Světlo. Světlo
pročisťuje vše temné a vrací vše do harmonie a radosti.
Kdy můžeme posílat Lásku? Když sami v Lásce jsme. Náš mozek musí být ve Světle, abychom mohli
myšlenku Lásky vyslat. Je to prosté. Pracovníci Světla v tibetských horách vysílají Lásku a udržují
harmonii světa. Každý živý tvor má nějaké poslání a může naplňovat cokoliv, ať je to dobré nebo není.
Vše slouží k poznání jak svět funguje.
Napojuji se na Zdroje Světla a koupu se ve Světle (obr. 43 Koupel ve Světle).

Koupel ve Světle
Pracuji na hlavě.
I když již prožívám stavy světla a volnosti ve své hlavě, stále mne něco brzdí. Co to je?
Chvilku nevidím nic, jakoby to bylo zastřeno, abych neviděla a cítím obavu co to je. Potom vidím
průvodce, jak z mojí hlavy vytahují něco temného, démonického a nasazují na to pytel, který po
naplnění svážou a hodí do Zdroje Světla. Co to je?, ptám se. Démon, který ti zastírá myšlení.
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Jsme v dualitě a tak na nás působí vše, síly dobré i temné. Učíme se přes temné i světlé. Učíme se
přes negativní prožitky, dokud plně nepochopíme, že se můžeme opravovat a nalaďovat na Světlo,
uvádět se do harmonie, prožívat Světlo, učit se a poznávat skrze Světlo. Tento proces vyžaduje čas.
Dále na nás působí vliv druhých lidí a jejich myšlení, proto mudrcové odcházejí do míst, kde je nic
neruší, do hor a osamělých lesů.
Co to jsou vlastně myšlenky? Jsou to stvořené přítomné energie. Myšlenky můžeme přebírat od
druhých lidí, od andělů, temných bytostí, svého vyššího já, nebo výjimečně přímo ze Zdroje. Náš
charakter pouze udává směr tomu, co sledujeme a jak myšlenky vyhodnocujeme. Každý myslí jinak a
to je třeba přijmout. Můžeme druhému to, jak myslíme vysvětlovat, ale když naše myšlenky nepřijme,
nedá se s tím nic dělat, je to jeho volba. Proto je mezi lidmi tolik nedorozumění. Z toho důvodu je
rovněž těžké prosadit nějakou novou myšlenku od člověka, který ji již „chytil“. To je úděl objevitelů,
kteří dlouho zůstávají nepochopeni, než se situace zvrátí a více lidí je schopno nové přijmout.
Všechny myšlenky jsou stvořeny a člověk sám nic nevymýšlí, pouze přijímá a naplňuje určitou
myšlenku. Co jsou lidé schopni přijímat, určuje jejich stupeň vývoje. Co se v tuto chvíli považuje za
vysoký stupeň poznání, může být zítra úplně jinak. Jediné jisté je to, že je vše v pohybu a ve vývoji.
Ptám se svých průvodců, zda mám ještě na sobě nějaké temné energie.
Průvodci setřesou temné „pavouky“ z mých čaker a malých čakřiček do pytle a pytel hodí do Světla.
Cítím, že ty pavouky vytvářím svými myšlenkami. Co s myšlenkami, které nechci?, ptám se. „Odmítni
je!, přichází odpověď. „Musíš stále myslet na Světlo!“ „Je to pro mne těžké uhlídat, nejen ve mně ale i
okolo mne je stále mnoho negativních myšlenek a emocí“, sděluji. „Je to dobrý trenažér!“, zní
odpověď.
Raduji se s průvodci. Ptají se, zda chci někam letět. Souhlasím.
Andělé vezmou moje vnitřní dítě a já sleduji jejich let. Letíme ke Slunci. Z povzdálí pozorujeme světelné
bytosti, které se ve Slunci pohybují. „Co dělají?, ptám se. „Udržují chod vesmíru. Slunce je chladná
energie a až jeho paprsky, které letí atmosférou se promění na teplo“, učí mne průvodci. Chvilku
pozoruji Slunce, potom vidím, jak se průvodci s vnitřním dítětem vrací ke mně a vhodí ho do mne.
Napouštím se Světlem a průvodci mi dávají pokyn, abych vyzařovala. „Dělej službu svému okolí!“,
sdělují a odlétají.
Průvodci se zajímají o to, co budeme dnes dělat.
Napadla mne psychiatrická léčebna a nemocnice. Průvodci již chytají do pytle zbloudilé a temné duše
a pytel hází do Světla. Přeji si, aby se pacienti nejen vyléčili, ale také prozřeli. Andělé jim posílají
Světlo. Děkuji průvodcům za jejich práci. „Baví nás to!“, vzkazují. I mne to baví.
Co se nachází v podzemí naší Matky Země?
Naše zeměkoule je protkaná chodbami. Je to pozůstatek jedné z minulých civilizací. Ještě to bude
odhaleno.
Posílám Světlo našemu městu, Praze.
Prosím za naši vládu, ať prozře, posílám Světlo všem, kdo se zabývají nekalou činností, ať prozřou a
Praha se stane skutečným duchovním centrem. Vidím duchovní průvodce, jak sypou vločky Světla ze
svých „rohů hojnosti“ na Prahu (obr. 44 Prosvětlení Prahy).
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Skuteční duchovní nekonají zlo, nejedí živé bytosti, nejsou nemocní, neboť se umí opravit, nežijí na
úkor druhých a neparazitují na společnosti. Máme ještě mnoho práce změnit stav pozemské
společnosti.

Prosvětlení Prahy
Prosím, ať dojdu k poznání o problému v páté čakře.
Vychází ze mne černý mrak. Jsou to pozůstatky pocitů vin ze všech životů, které si stále nesu. Mrak
odchází do Světla.
Do mé hlavy přichází: Chceme-li změnit celek, musí se změnit každá buňka.
Pracuji na hlavě.
Hlava všechno řídí, myšlenky spouští naše emoce. Vpouštím do hlavy Světlo. Vnímám to Světlo a
prociťuji ho srdcem.
Prosím očistit psychické tělo.
Moji ochránci nesou mé psychické tělo do kotouče světla, vlaje jako trochu zaprané prostěradlo.
Vhodí ho do Světla a „vymáchají“ ho v něm. Tělo vynesou ze Zdroje, je zlaté a vrací ho do mého těla.
Stejně tak to udělají s emocionálním a duchovním tělem. Vidím, že barvy mých energetických těl
vybledly. Ptám se jak se vypořádat s lidmi, které na mne působí nepříjemně. Odpověď přichází:
„Jenom miluj!“ Děkuji průvodcům za všechnu jejich trpělivou práci se mnou.
Napouštím svoje tělo Světlem a cítím ve svých rukách teplo!
Stále cítím blok v páté čakře.
Moji duchovní ochránci vytahují z páté čakry bílou destičku, která blokovala průchodu Světla.
Najednou se na mojí čakře objeví světelná koule a prosvětluje ji. Je to moje světelné Já. Prociťuji skrze
světelné Já pocity v čakrách. Vnímám, že v čakrách jsou zaznamenány všechny naše emocionální
prožitky. Jsou to moje prožitky z dob, kdy druzí soudili moje slova a byla jsem za ně obviňována. Ve
své hlavě se snažím udržet jedinou myšlenku a to „Světlo“, jako bariéru otravným myšlenkám, které
teď nechci promýšlet. Světelná koule je v sedmé čakře. Opět cítím staré nepříjemné pocity, které
všechny vychází z nespokojenosti a ta pramení z oddělenosti od mého vyššího, světelného Já. Tuto
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bolest, kterou jako lidé cítíme, tu si promítáme do lidí a považujeme je za příčinu našeho utrpení.
Všechno utrpení je jen nedostatek Světla v nás a oddělenost od naší světelné duše.
Jsem svým vjemem v hlavě.
Vidím ve své hlavě světelnou kouli. Moje vyšší Já je zde. Sleduji myšlenky. Některé se snaží vniknout do
mysli. Zkoumám, čím se má mysl zaobírá. Jsou to všechno moje prožitky. Minulé, současné a budoucí.
Mysl stále myslí na to, co chce prožívat, co se jí líbí a nelíbí. V tuto chvíli chci prožívat Světlo.
Přijímám své vyšší Já. Vnímám jaké to Světlo vyššího Já je. Najednou se světelná zářící koule rozlije do
celého mého těla. Jsem s „koulí“ spojena a zářím.
Odpouštím svým rodičům, především své matce, že mi nedala Lásku, po které jsem toužila.
Uvědomuji si, že ani ona nedostala Lásku od svých rodičů.
Prožívám všechny pocity z té odloučenosti. Potom vpouštím do sebe Světlo a ošetřuji tu bolest.
Posílám Lásku rodičům. V tu chvíli vyběhne moje vnitřní dítě směrem k nim a oni ho hladí. Dítě vezme
rodiče za ruce a vede je do Světla. Děkuji za možnost poznání v tomto životě všem, kteří mi ho dávají.
Je to skutečné osvobození duše.
Spojuji se se svým vyšším Já. Stává se mnou. Odevzdávám se Světlu. Vyciťuji Světlo.
Chci se podívat na svou největší temnou část. Moje citlivost se zvýšila a stále více cítím v těle stažení.
Čím to je?
Vidím černého čínského draka. Je mojí součástí. Nyní se ukázal a dívá se na mne. Vůbec se ho
nebojím. Jsem v naprostém klidu. Prosím Boha a všechny anděly o pomoc. Vidím Otce, jak vysílá
paprsek Světla směrem k drakovi a tím ho umrtví. Drakovo tělo bezvládně leží. Moji duchovní ochránci
odvalí velké tělo do plachty, uchopí plachtu s tělem do rukou a odnesou ten „náklad“ do kotouče
Světla a tam ho vhodí. „Proč se to odpoutání stalo až nyní?“, ptám. „Dostatečně jsi prokázala svoje
chtění pracovat pro Světlo“, přichází odpověď od průvodců. Najednou je mi jasné, že všichni zde na
Zemi jsme na jedné lodi. Není třeba nikoho soudit. Posílám Světlo do všech svých pocitů viny. Vše
souvisí s mými rodiči a čínskou inkarnací. Vidím je tam oba společně se mnou. Tam jsem se spojila
s temným božstvem draků, kteří mi dodali svoji sílu. To spojení přetrvalo dodnes a teprve dnes bylo
odpojeno, díky mému uvědomění. Řada lidí, se kterými jsem se v tomto životě potkávala, mi tuto
temnou stránku odrážela, jenom jsem to nechtěla vidět. Iluze, kterou ego o nás tvoří nám to dlouho
nedovoluje. Vidím své duchovní ochránce, jak se radují. Je to úžasný proces poznání. Opět mne to
utvrdilo v tom, že je vždy třeba hledat chybu v sobě. Hledáním chyb u druhých není možné nic
posunout kupředu, vše co se děje okolo nás je naším dílem. Proto se mi dosud nedařilo vyciťovat
energie, byla jsem stále paralyzována touto démonickou bytostí.
Tyto vazby vznikají smlouvami, které lidé uzavírají s různými bytostmi a božstvy za účelem dodávání
jim síly. Tyto vazby potom přetrvávají věky.
Prosím o vyčištění energetických těl.
Andělé nabírají moje těla jedno po druhém a „vyperou“ je v kotouči Světla. Psychické tělo je trochu
potrhané, vypadá jako obnošená bílá košile s malými černými tečkami od bláta. Emocionální tělo již
vybledlo a vidím tam světle zelenou a růžovou. Duchovní tělo je červené se zlatými čtverečkovými
„vločkami“. Všechna těla se ve Zdroji promění na zlatá a andělé je vrací zpět k mému tělu. Poté ještě
„vyperou“ moji nervovou síť, která je trochu nažhavená do ruda, ta se opět promění ve zlatou a je
vrácena do mého těla. Andělé mne nabádají, abych více prožívala stav klidu. Napouštím tělo Světlem
a vyciťuji ho.
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Pracuji na své psychice.
Procházím všechny nepříjemné pocity z prožitků tohoto života. To, co mne stále brzdí, jsou strachy a
pocity viny z toho, že něco neudělám dobře. Jsou chvíle, kdy mne to doslova paralyzuje. Počátek všeho
je minulém životě, kdy jsem nezachránila sebe a svého synka jako Židovka před nacisty a zahynuli
jsme na konci války při náletu. Tyto pocity mne provází i v tomto životě a přitahuji si situace, které
odpovídají těmto pocitům. Procházím myslí znovu tyto hlavní prožitky a duchovní ochránci mne vedou
a nabádají k prosvětlování těchto pocitů. Temný „mrak“ z oblasti krku svojí vůlí pomáhám odvést do
Zdroje Světla. Již nechci tyto pocity prožívat. Vím, že v tomto životě mám za úkol toto v sobě
zpracovat a pomoci i druhým, aby nalezli cestu ze svého utrpení. Andělé mi sdělují: „Prožívej Světlo!
Jiná cesta z utrpení nevede.“
Poslední rok trpím bušením srdce a stahuje mne oblast krku. I když se stav zlepšil, nemohu se
dopracovat k příčině. Prosím o pomoc.
Vidím jak přes moji oblast hrudníku a krku leží jedna velká a jedna menší chobotnice. Tyto nejsou
černé jako ta, které jsem viděla na čakrách, ale vypadají jako živé. Chobotnice putují do Světla.
Napadá mne, že musím více pročisťovat prožité události v tomto životě. Vybavuji si postupně všechny
citově silné události a posílám do nich Světlo. Jsem v dětství. Posílám tomu osamělému dítěti, sama
sobě, Lásku z oblasti svého hrudníku do hrudníku jeho. Objímám se s ním a přijímám ho. Touží po
přijetí a Lásce. Tolik ho miluji.
Vyléčit sebe je to nejdůležitější jak pro nás samotné, tak pro to moci léčit druhé. Jinak léčí nemocný
nemocného. I to je postup, ale celý proces klopýtá, hrají zde roli nezpracované temné stíny a
nafouklé ego a toto brání pravdivému poznání toho co je skutečně dobré dělat, nebýt využíván ani
nevyužívat druhé. K nalezení Pravdy je nutné rozšířit svoje vědomí, vše temné v sobě pročisťovat,
nabývat vlastních zkušeností a být opatrný v hodnocení a posuzování čehokoliv. Cílem celé této praxe
je dosáhnout stavu vnitřního klidu a stavu Světla ve svém nitru ať se děje cokoliv. Všechny
nezvládnuté emoce jako strachy, bolesti a hněvy způsobují, že stále vidíme nepřítele vně sebe. Toto
oddělené duální vnímání je třeba skládat do Jednoty, do Lásky. To je cesta z utrpení, které je uvnitř
nás.
V knize “Léčení Světlem“ od Barbary Ann Brennan jsou zmíněny hlavní bloky z prožitků v minulosti a
to:
- Všechny druhy chronického či iracionálního strachu, například strach z utonutí, stísněných
prostorů, výšek, hmyzu, hadů atd.
- Pocity nejistoty
- Chronická deprese a nedostatek energie
- Fobie
- Problémy se sadomasochistickým chováním
- Pocity viny a komplex mučedníka
- Materiální nejistota
- Poruchy příjmu potravy
- Nehody
- Násilí a tělesná brutalita
- Dlouhodobé vleklé rodinné problémy
- Sexuální problémy
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- Negativní a agresivní sexuální chování
- Závažné manželské problémy
- Chronické zdravotní potíže
Barbara ve své knize popisuje věci, které viděla svým rozšířeným mimosmyslovým viděním. První je
příběh rabína praktikujícího karate. Tento rabín nejprve provedl obřad s recitací posvátných veršů.
Jeho energetické pole zesílilo. Objevily se dva proudy energie okolo jeho páteře. Pomocí výkřiku,
který se v karate používá, si natáhl energii do svého třetího oka. Dále pohybem ruky, směrem ke
dvěma škvárobetonovým tvárnicím, skrze kterou mu proudila vlna energie do jeho pravé dlaně,
sestoupila tato energie do středu tvárnic, které stály na sobě. Energetický bod se uvnitř
s obrovskou silou rozšířil do všech stran. Tvárnice se otřásla zevnitř a spadla na zem. Rabín to
nazýval „měkkým dotekem“. (Napadlo mne, že podobně se mohlo pracovat při stavbě egyptských
pyramid.)
Druhý příběh mimosmyslového vnímání Barbary je pozorování energetických operací filipínských
léčitelů. Léčitel vnořil prsty do těla, asi 2 cm hluboko do jater pacientky s rakovinou. Poté vytvořil
na konečcích prstů silnou sající energii a začal vysávat rakovinovou tkáň do svých prstů. Z kůže
pacientky se poté vynořila 2 – 3 cm tmavě červená zapáchající hmota, která vypadala jako kus
tkáně. Léčitel ji vhodil do misky s vodou. Barbara sledovala více těchto operací a viděla při nich
spolupracující duchovní průvodce. Zajímavé je, že zhmotněné „tkáně“ byly údajně testovány a prý
se nejednalo o lidské buňky. (konec Barbařina popisu)
Svůj vlastní vjem z filipínské operace jsem již popsala dříve. Viděla jsem, že filipínský léčitel byl
nástrojem anděla, který využíval jeho ruce k této práci. I zde soudím, že záleží na kvalitě léčitele, jak
taková operace probíhá a zda je vše v božím řádu a rukách andělských bytostí.
Nedávno jsem byla přítomna léčení, při kterém léčitel používal krystaly, které pokládal na čakry
léčeného. Říkal, že on neléčí, ale nechává práci andělům. Vnitřním zrakem jsem viděla dva anděly,
kteří pracovali na těle léčeného.
Cítím, jak mne moje temné energie tíží.
Opět pracuji na odpuštění sama sobě za svoji nedokonalost. Objímám se se svými rodiči a přeji si, aby
mezi námi proudila Láska.
Andělé pracují na mojí srdeční čakře a vytahují z ní všechno temné. Vyndají moje srdce – srdeční sval –
a pošlou ho Světla prozlatit. Potom ho vrátí zpět do mého těla. Po této „operaci“ dostávám pokyn
k naplnění se Světlem. Vpouštím do oblasti hrudníku Světlo. Do volného prostoru se Světlo vlije a já
sleduji zlatou hladinu jezera. Je to úžasná volnost!
Stále sleduji pocity viny.
Provázejí mne celý současný život. Že dělám něco špatně, že jsem nedokonalá. Jdu do posledního
minulého života. Židovka, která nezachránila sebe a svoje dítě. Obrovská vina, strach ze smrti. Špatná,
nedostatečná Židovka. Jdu k počátku. Inkarnace Číňana, který se spojil s temnými draky, aby získal
sílu. Nakonec byl nepřáteli uškrcen na provazu za klusajícím koněm. Vracím pozornost do svého krku a
nalézám zde „pečeť“ vloženou v té době temnými draky. Duchovní ochránci mi ji odeberou a v krku
zůstává rána. Vpouštím do krku Světlo. Ještě je mi odebrán černý „drát“, energetický otisk provazu
zaříznutého do krku Číňana. Vůlí posouvám Světlo ze srdeční oblasti do krku, až se Světlo „vlije“ do
hlavy. Odpouštím si všechny svoje viny a odpouštím všem, kteří mi tuto slabost připomínali, abych
zesílila. Jsem zářivá bytost!
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Dokončuji svoje odpuštění.
Vpouštím Světlo do svých minulých životů. Jsou zde moji ochránci a dávají mi pokyn k opakování:
Odpouštím vinu všem svým minulým inkarnacím. Odpouštím vinu všem svým rodovým liniím po
otci i matce. Odpouštím všem, kteří mne svým necitelným chováním dovedli k tomuto aktu.
Naplňuji se Světlem – Láskou svého vlastního srdce a to navždy!
Cítím jak do mého těla, do všech buněk proudí chladivé Světlo. Celé moje tělo je v plamenu Světla.
Moji ochránci se radují a tleskají (obr. 45 Vítězství Světla). Děkuji jim za jejich pomoc. „Je to naše
společná práce!“, sdělují. Děkuji také všem lidem, kteří mi na cestě v tomto životě pomohli svým
láskyplným přístupem. Odpuštění je nutné na cestě postupu. Bez tohoto opravdového aktu není
možné prožívat Lásku.

Vítězství Světla
Odevzdávám strach ze smrti.
Dívám se tam, kde se nalézá strach ze smrti. Je to v solaru. Solar málo září a je obklopen černými
mráčky. Jak vypadá smrt? Vidím, jak duše opouští mrtvé tělo a bere si sebou svůj solar, zářící kouli,
zdroj svého života (obr. 46 Co je to smrt). Kam duše zamíří po opuštění těla záleží na tom, jak to má
se svojí srdeční čakrou. Je-li uzavřena a má temnou energii, zůstává v nízkých, temných oblastech. Čím
více Světla, tím výše duše stoupá do oblastí Světla. Jestliže srdeční čakra září, vchází do oblasti Světla.
Přijímám svoji sílu.
Prosvětluji svůj solar Světlem. Temné stíny mizí a solar se zvětšuje. Spojuji solar se svou srdeční
oblastí, s hlavou a prosvětluji celé tělo. Moji drazí ochránci mne nabádají k vyciťování. Cítím teplo
v některých částech těla. Moje síla se mi vrací. Prosím, abych již nikdy svou sílu nezneužila! Vidím
hrdiny, kteří jdou s odhodláním do boje. Mají sílu, ale nesoucítí. Vidím temné mágy, kteří touží ovládat
druhé, ale nesoucítí. Soucítění nás vede k tomu využívat svoji sílu k léčení druhých a pozvednutí jejich
temné energie na Světlo. To je rozdíl v použití síly. Pokud svoji nabytou sílu zneužijeme, bude nám na
dlouhý čas odebrána, dokud nepochopíme jak ji správně používat.
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Co je to smrt
Miluji se.
Jdu do svého dětství a beru do náručí to nešťastné dítě. Objímám ho a posílám mu Lásku. Dítě se
rozveselí a vyroste v mém náručí v dospělou ženu. Ta žena se stává mnou, sjednocujeme se. Jsou zde
přítomni moji ochránci a zvyšují stav Lásky. Splývám se svým vnitřním dítětem stejně tak, jako mi to
ukázali oni v jednom obraze, jak spolu splývají, když se milují. Miluji sebe. Pomyslím na své vyšší Já a
již je s námi. Velká zářivá koule mne prosvětluje. Vyciťuji co se ve mně děje. Cítím v těle teplo. Andělé
mi napravují některé problémy v těle, posílají paprsek Světla do mého pravého ramene a ten zde
působí jako laser, opravuje můj kloub. Ještě chvilku vyciťuji Světlo.
Chci změnit svoje myšlení.
Jdu se podívat do hlavy, co se v ní děje. Je zde zelená, žlutá a trochu červené. Moji andělé mne však
převedou k mojí duši. Je to žlutá „koule“, jejíž součástí je i průsvitný temný stín. Andělé berou moji
duši a odnášejí ji do kotouče Světla, tam ji nechají „osprchovat“ Světlem. Zářící duši vloží do mého
těla. Prociťuji duši. Jdu do hlavy a vidím tam jen bílé Světlo. Ve svých duších máme zaznamenány
všechny prožitky, všechny svoje myšlenky. Kvalita naší duše způsobuje to, jak myslíme.
Již vím, že moji duchovní ochránci Ámos a Darmos jsou mojí součástí. Ptám se jak to s nimi v tomto
smyslu je? „Jsme součástí více lidí“, odpovídají.
V poslední době mám pocit jako bych se neposouvala, jako by se moje nepříjemné stavy v těle více
projevovaly, to ale způsobuje to moje zvýšená citlivost, která více vnímá co se v mém těle děje. Dříve
jsem to necítila, a proto jsem tomu nevěnovala pozornost. Čakry mají mnohovrstevnatou paměť
z mnoha životů, a proto není jednoduché vše očistit.
Pracuji na solaru, na zvýšení svojí síly.
Mými dvěma hlavními strachy jsou strachy o život a strach, že v něčem selžu. Kořeny jsou v minulých
životech a v tomto životě v dětství. Andělé mi radí jít do dětství, poslat Lásku zraněnému dítěti. Jdu
proto do dětství a vezmu to osamělé dítě do náruče. Trpí, neboť ho nikdo do náruče nevzal, posílám
mu svoji Lásku. Dítě se začne usmívat. Potom jdu do solaru. Jsou zde moji průvodci a vytahují ze
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solaru černé pásy temné energie vytvořené ze strachů a obav. Posílám do solaru Lásku. Solar se
rozsvítí a já pociťuji v solaru teplo. Jakmile se rozzáří solar, rozsvítí se moje hlava. Solar a hlava jsou
spolu spojeny. Vyzařuji a prožívám Světlo. Mám velkou radost! Moji ochránci se také radují. Sdělují,
že moje radost je pro ně ta největší odměna.
Pracuji na druhé čakře.
Uvědomuji si svoje minulé vztahy. Odpouštím si chyby, které jsem udělala ze své psychické
nerovnováhy a prosím za odpuštění ty, kterým jsem ublížila. Přichází mi, že to nebrali tak vážně, abych
se tím netrápila. Posílám Světlo do všech událostí a objímám sama sebe ve chvíli, kdy jsem se cítila
nejvíce osamocená. Posílám Světlo do druhé čakry a vidím v ní takové „háčky na lanech“, které moji
ochránci vytahují z této oblasti. Jsou to háčky, se kterými jsem spojena s lidmi, s nimiž jsem vytvořila
vztahy. Nejsou to ani silné karmické šňůry, ani láskyplná spojení ze srdce do srdce. Jsou to energetické
vazby vytvořené ze vzájemného ovlivňování a dominance a různých lidských „hrátek“.
V tuto dobu prožívám něco jako „odhalení“. Poznávám pravdu o sobě.
Přeříkávám si odpuštění: Odpouštím si všechny svoje viny a nechci již prohlížet svoje temné stíny!
„Budeš prohlížet temné stíny druhých, musíš být silná!“, sdělují průvodci.“Všechno byly pouhé role,
které tě dovedly ke Světlu!“
Prosím za očistění psychického a emocionálního těla. Andělé vyzdvihnou obě těla jedno po druhém ke
Světlu a Otec k nim vyšle paprsek Světla, který těla prosvětlí a vypadají jako bílé, vyprané košile.
Andělé „košile“ vrátí mému tělu.
Jdu opět do oblasti krku. Vidím tam černý „špunt“, krk je zablokovaný podobně jako špunt
v umyvadle, kterým nemůže proudit voda. Stejně tak nemůže proudit Světlo skrze můj krk. Andělé
„špunt“ vytáhnout a vhodí ho do Světla. S co největší vlastní vůlí posílám Světlo ze srdeční čakry skrze
krk do hlavy. Cítím uvolnění a také to, že na tom ještě musím pracovat. Myslím, že toto je skutečný
přechod do pokory. Zjistit, že jsme Světlem je úžasné. Zjistit, že jsme také Tmou je opravdové
poznání skutečnosti a Pravdy o sobě sama.
Rozsvěcuji se.
Stahuji ze svého těla všechny temné energie a posílám je do Světla Matky Země. Odesílám do Zdroje
Světla všechny potlačené energie a svoje bloky. Vidím jak velká, barevná koule míří do Světla a za ní
takový „žebřík“, černé bloky - příčky svázané provazy, které andělé vytáhli z mého těla. Poté se
naplňuji Světlem. Začínám od chodidel nohou, přes první čakru až k sedmé, skrze sedmou čakru, která
září jako slunce poté do krku a rukou. Všechny čakry září. Můj solar září. Jsem v naprostém bezpečí a
miluji se. Uvědomuji si svoji duši, žlutou „kouli“ ve středu svého těla. Pomyslím na svoje vyšší Já a již je
zde. Moje duše vplouvá do vyššího Já, nastane velký výbuch Světla. Celé moje tělo je ve světle (obr. 47
Čakry září). Prožívám to. Je to obrovská úleva! Konečně Svítím! Již nepotřebuji projevy lásky od
druhých lidí. Sama jsem Láskou a vyzařuji Ji. Andělé se radují! Já také. Tak dlouho mi to trvalo,
pomyslím si. „Čas nehraje roli“, sdělují moji průvodci.
Hledám pahorek Žiži na Pražském hradě.
Jsem na třetím nádvoří hradu a usedám na zídku chrámu sv. Víta. Ptám se, co se zde odehrávalo.
Nejprve vidím krále v červeném plášti s bílým lemováním. Na hlavě má královskou korunu, v rukou
žezlo a jablko. Je obklopen pány s měřícími nástroji v rukách, soudím na architekty a astrology
Karla IV. Z úhlu, ze kterého se na ně dívám, nevidím žádnou stavbu jen takovou náhorní plošinu.
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Čakry září
Zajímá mne, co se zde odehrávalo ještě dříve.
Vidím dívky – ženy s květinovými věnci na hlavách jak tančí okolo doutníkového kamene, z jehož
vrcholu tryská energie. Součástí kamene je opracované sedátko. Přichází stařešina ve světlém,
dlouhém, zřejmě lněném oděvu vypadajícím jako dlouhá noční košile a usedá na sedátko. Jeho vlasy
jsou bílé, dlouhé, má dlouhé bílé vousy. Sedí na této kamenné židli a promlouvá k přítomným lidem.
Připomíná mi to věštkyně jaké jsem viděla ve Stradonicích. Zde je to muž, moudrý, vědoucí stařešina,
který vede svůj lid.
Stále mne stahuje krk. Kde je počátek?
Vidím oběšeného muže. Je to muž, který se vypravil se svou rodinou rýžovat zlato. Došlo ke sporu,
zřejmě o území a muže připravili o život. Duch muže zděšeně pobíhá okolo mrtvého těla, je silně
rozrušený, hněvá se a má pocity viny za to, že nezabezpečil rodinu. K čemu došel? Bohatství je špatné
a lidé jsou zlí, lidí je třeba se obávat.
Odevzdávám strach z lidí.
Do kotouče Světla putuje černý mrak strachu. Najednou vidím, jací jsou lidé doopravdy. Jejich Světlo je
zakryto temnými energiemi a z toho vyplývá způsob jejich chování. Dokud se lidé neprosvětlí,
nepoznají, jací ve skutečnosti opravdu jsou, tak není možné očekávat, že se věci změní k dobru samy.
Přijímám, že takto to na Zemi je.
Odevzdávám svoji roli.
Již nechci hrát hry duality. Nechci ubližovat sobě ani jiným. Je tolik bolesti a agrese na Zemi. Prosím,
ať zavládne na Zemi Láska! Vidím loutku, která letí do Světla.
88

Odpuštění všech vin.
Odpouštím si všechny svoje viny, které jsem v sobě cítila. Prosím za odpuštění všem, kterých se dotkly
moje nedobré činy a chování. Prosím Boha za odpuštění, že jsem se kdysi uchýlila k temným silám za
účelem získání síly a moci a za to, že jsem se odklonila od Světla. Prosím, ať mne na mojí cestě provází
jen Světlo! Poprvé cítím sama se sebou soucit.
Stále cítím v oblasti 3., 4. a 5. čakry stažení.
Duchovní ochránci se mne ptají, zda jsem připravena na to vidět to. Souhlasím a již vidím temný balík
uvnitř svého těla, vypadá to jako „čarodějnice“. Andělé mne vyzívají, abych rozsvítila srdeční čakru.
Mentálně to provádím. Čarodějnice se vyděsí, chce se ukrýt, avšak je již vytahována mými průvodci ke
Světlu a v něm mizí (obr. 48 Ukrytá čarodějnice). Tato temná bytost se ke mně připoutala v některém
z minulých životů. Andělé vyzdvihnou moje tělo do světelného kotouče, aby se trochu prozářilo.
V oblasti krku mám stále ránu po odstranění pečetě ze smlouvy s temnými draky. Nebeský Otec posílá
do mého krku Světlo, aby se rána zacelila. Rozsvěcuji svoje čakry a ty září jako velké hvězdy. Moje
vnitřní dítě se neskonale raduje. Posílám červená srdíčka Ježíši, svým průvodcům a Nebeskému Otci.
Otec je rozmnoží do většího počtu. Všichni sdílíme radost. Trochu se stydím za svoji temnotu, kterou
musí moji ochránci stále čistit. Sdělují, že vše cítí jako svoji součást a rádi to čistí. Děkuji jim za jejich
práci.“Také se buš dívat do temnoty druhých“, přichází mi.

Ukrytá čarodejnice
Co mají společného blázni a léčitelé.
Je to magie. Tito lidé mají zkušenosti s magiemi různých druhů.
Jak vyléčit psychicky nemocné?
Psychicky nemocní jedinci mají svoje těla obsazená přisedlými či energetickými bytostmi. Přisedlé
bytosti jsou duše zemřelých, kteří s námi v nějakém aspektu ladí a ten spolu s námi prožívají.
Energetické bytosti nejsou duše zemřelých, jsou to tvorové vytvoření z energie, kteří nemají duši a žijí
z energií vytvářených našimi nezpracovanými emocemi, temnými stíny a bloky a to vše potom brání
proudění světelné energie v nás. Toto je problém psychicky nemocných a jediným skutečným lékem
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vedoucím k uzdravení je odstranění bloků a prosvětlení, odvedení připoutaných bytostí do Světla a
přijetí Světla – Boha v sobě.
Léčitelem se člověk nestane náhodou. Všichni máme za sebou zkušenosti s nějakou formou magie a
právě léčitelé z takové své zkušenosti lépe rozumí duchovními světu a duchovním vědám, magii se
v minulých inkarnacích věnovali, avšak přešli již více či méně na stranu Světla a cítí, že je třeba jít
touto cestou a pomáhat v tom druhým. To však neznamená, že mají všechno temné v sobě
zpracované. Léčitelství je pro ně příležitost toto doladit a prostřednictvím služby druhým vše nedobré
z minulosti v sobě vyrovnat. Stále jsou ještě v nebezpečí, že se mohou jejich energie zvrátit, a pokud
nedodrží etické zákony, jejich ego opět naroste a dostanou se zpět do iluze vlastní velikosti, která se
má procesem prosvětlování proměnit na vědomí sounáležitosti se vším stvořeným, pokud jdou tou
pravou cestou.
Něco jiného je velké ego a něco jiného je rozšířené vědomí. Velké ego vytváří pocit nadřazenosti nad
druhými a chce druhé manipulovat k obrazu svému, rozšířené vědomí umožňuje věci chápat z širšího
pohledu, je to větší pochopení proč se co děje a vede to k většímu soucitu se sebou i s druhými lidmi,
je to vpuštění Světla do sebe. Světlo je to co léčí a posouvá nás ve vývoji kupředu. Kdybychom se
podívali na minulé životy psychicky nemocných i léčitelů, jistě bychom tam inkarnace mágů a
čarodějnic našli. Duše chce prožít všechno. Záleží jen na tom, do jaké míry má člověk tyto zkušenosti
zpracované v tuto chvíli a od toho se odvíjí jeho další osud. Není třeba být na něco namyšlený, neboť
se všichni na této planetě dříve nebo později osvobodíme z pout činů, které nebyly nebo nejsou
v souladu se zákony a kvalitou Světla – Boha, jiné cesty není. To, nakolik se od Světla odkloníme,
natolik potom prožíváme těžké životy. Spočíváme v nevědomosti tak dlouho, dokud nepochopíme co
pro nás ani pro druhé není dobré dělat. Rozhodování umožňuje svoboda naší duše, avšak my
potřebujeme opustit chybné přesvědčení, že si můžeme dělat co chceme. Čím je duše vyspělejší, tím
více odpovědnosti cítí. Vyspělá duše slouží Světlu a neslouží ze strachu nebo z povýšenosti, ale
protože již pochopila kdo je, jaká je její cesta a jaká je cesta všech duší, zkrátka protože VÍ.
Je opět 30.3., dnes je rok 2019. Přilaďuji se k J. Zezulkovi.
Vidím bílou, zářící postavu zahalenou do bílého pláště, pod ním září jeho energické centrum v srdci
zářivou bílou barvou. Postava vezme moje vnitřní dítě do rukou a roztočí ho jako čamrdu. Myslím, že jí
dodává prvku odstředivosti. Potom mi dítě vrací, já ho beru k sobě a vkládám ho do těla. V oblasti
hrudníku mám pocit „prázdnoty“ – volnosti – svobody.
Co jsem slyšela ve spánku.
Podobně jako jsem před mnoho lety slyšela ve spánku slova, jako by ke mně někdo skutečně mluvil a
to: „Buď vegetariánem!“, tak tentokrát jsem slyšela: „Moje dcera zemře!“ Trochu mne to zaskočilo,
ale cítila jsem to jako sdělení z opačné, temné strany. Nechci být již dcerou Tmy.
Zářím skrze svoje čakry.
Od chvíle odvedení temné „čarodějnice“ necítím v těle stažení. Narodila jsem se na levé tváři
s červenou bulkou – hemangiomem, který mi byl odoperován. Ve středověku by mne považovali za
čarodějnici a teď chápu, že na těch znameních něco je.
Jsem po filipínském léčení. Léčitel Lino mi pročistil oblast krku opravdu důkladně. Třetí den po léčení
vstupuji do meditace a prosím, ať jsou moje činy a myšlení v souladu s Bohem. Naplňuji čakry Světlem
a pozoruji je vnitřním zrakem. Čakry září jako hvězdy. Světlo čaker je bílé. Pokud vidíme na čakrách
barvy, je to způsobeno shluky energií, které zastírají jejich skutečné světlo. Nad srdeční čakrou vidím
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ještě tmavěmodrý „obláček“, na krční hnědý, nad šestou čakrou bílou energii. Duchovní průvodci
odvádějí s pomocí svých žlutých hůlek energie do kotouče Světla. Vidím obraz malého narozeného
miminka, vypadá jako opravdové a živé, je zabaleno do zavinovačky. Moje čakry září, vychutnávám si
ten pocit. Moji ochránci se radují nad zářícími čakrami. Najednou zahlédnu, že se ode mne směrem
pryč mihne cosi temného, jako bych viděla kus pláště. V tu chvíli si vzpomenu na slova ze spánku o
smrti dcery. Pro tuto bytost jsem zemřela. Díky Bohu.
Rozsvěcuji čakry a prozařuji energetická těla.
Rozsvěcuji svoje čakry a světlem čaker prosvětluji těla. Prosvětluji auru, která žloutne, psychické tělo
září stříbrně-šedou barvou, emocionální tělo kovově růžovou a duchovní kovově-vínovou. Propojuji se
se svým vyšším Já, uvědomuji si svou duši. Duše se nafukuje jako balón, jakoby chtěla dosáhnout
velikosti vyššího Já – velkého žlutého oválu.
Ptám se svých průvodců, jak vypadají ve skutečnosti? Obraz své podoby přizpůsobili mému nejlépe
vyhovujícímu vjemu, vidím je v meditaci jako pohádkové bytosti. „Jsme energetické bytosti v
barvách duhy“, přichází odpověď.
Odevzdávám svoje traumata.
Již vidím své drahé průvodce. Vidím jejich žlutou hůlku ve své srdeční čakře, která paprskem Světla
hloubí „jámu“. Po chvilce práce moji ochránci postaví postavu na nohy a já pozoruji, jak se z její
srdeční čakry sypou tmavé saze. Průvodci je chytají do nádoby stojící na zemi a nádobu se sazemi
nakonec vhodí do kotouče Světla. Postavu vytáhnout do světla a nechají „ránu“ prozářit. Ještě prosím
o krční čakru. Cítím, že to stažení krku již nesnesu. Ochránci opět vyhloubí důlek a skrze něho vylétají
černé „saze“. Potom z něho vytáhnout bílou „hmotu“, je to zřejmě energie bílé magie. Prosím dále o
pročistění všeho. Následuje vytažení černé „hmoty“ a ještě „chobotnice“, které se tvoří na čakrách,
tato byla zřejmě prorostlá do krku. Vidím probíhat některé části svého života, je to jako neskutečný
film. Všechno trápení na Zemi je z naší nevědomosti. Cítím volnost ve svém hrudníku a poprvé
v oblasti krku. Posílám do krku všechno Světlo-Lásku, kterou mohu ze srdce a ze Zdroje Světla. Posílám
Světlo Matce Zemi, Nebeskému Otci, všem lidem na Zemi a prosím za prosvětlení Země a všech jejích
obyvatel.
Posílám svému muži Světlo do srdeční čakry.
Vidím tam temný mráček, který se vlivem Světla rozpouští. Vidím malou kuličku – srdeční čakru a ta
začíná zářit.
Jak se mám zbavit toho kritizovat druhé?
„Stále prosvětluj svoje zraněné a temné části“, přichází odpověď.
Jdu do první čakry.
Zkoumám první čakru. Chybně jsem se domnívala, že první čakra vyzařuje stejně jako čakry 2. – 6.
Skrze dva „kornouty“. Věnovala jsem první čakře malou pozornost. Nyní zjišťuji, že je směrována dolů
jedním kornoutem. Viděla jsem to tak proto, neboť moje první čakra byla vychýlená dopředu.
Znamená to, že jsem nebyla plně uzemněná. Již jsou zde andělé a narovnávají čakru směrem dolů
k Matce Zemi. Najednou vidím svoje tělo jako energetický systém.
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Čakry nabírají a vysílají energii před svoje „kornouty“. Komunikace mezi lidmi probíhá vyměňováním
energie přes tyto kornouty. Nejvíce je to mezi blízkými a sexuálními partnery. Čakry manželů a
partnerů žijících spolu celý život jsou spojeny tak silně, že při smrti jednoho z nich dojde buď
k poklesu energie, nebo jejímu nárůstu podle toho, jaké energie mezi nimi proudily. Totéž se děje při
rozvodech či rozchodech. Hladové čakry nabírají energii kde mohou z okolí. Z toho vznikají závislosti
na energetických dárcích. Boje o energii potom probíhají na psychické úrovni formou manipulací
nebo sexuálních hrátek. Ukončení her a osvobození se vyžaduje napojení se na nekonečné zdroje
energie Matky Země a Nebeského Otce, to znamená zajistit si vlastní „solárko“. Proto se v některých
případech lidé odpojí od lidí a odejdou do samoty po tom, co uskuteční to co měli ve hmotě
uskutečnit, a odevzdají se zkoumání světů energie a ducha.
Všechno léčení vede k jedinému cíli a to k nalezení Světla – Lásky v sobě a vzájemnému sdílení. Je to
cesta ke svobodnému tvoření v duchu Boha – Tvůrce.
Jdu do druhé čakry.
Zjišťuji stav svojí druhé čakry. Je stažená. Je to problém tohoto a hlavně minulého života a to strach ze
smrti a z toho, že jsou lidé nebezpeční. Posílám Světlo do minulosti, odpouštím všem zúčastněným a
odpouštím sobě, že jsem sebe a svého syna v minulém životě nezachránila. Druhá čakra je spojena
s pátou s pocity viny a také se třetí, s pocitem bezpečí. „Jsem v naprostém bezpečí, jsem ve Světle“.
Mozek není to, co myslí.
Jdu svým vědomím do mozku. Kdo vlastně myslí? Je to vědomí. Vědomí je nesmrtelné, vždyť po smrti
těla dále myslíme tak jako v těle. Myslíme podle toho, kolik jsme nabrali v prošlých životech
zkušeností a jak s nimi dokážeme nakládat. Mozek je tím, kdo zprostředkovává myšlení ve hmotném
těle a řídí funkce těla skrze nervovou soustavu. Narodí-li se někdo ochrnutý, je to zapsáno v jeho
DNA, která vytvoří poškozený mozek. Ochrneme-li v průběhu života například vlivem úrazu, je
přerušen tok energie v nervových vláknech, nebo je porušen sám mozek či mícha. Zázračné vyléčení
těchto zranění znamená obnovení toku energie.
Jdu do svého mozku a napouštím ho Světlem, Světlo posílám dále po nervových vláknech postupně do
jednotlivých částí těla. Cítím, jak se vše uvolňuje.
Vnímám, že takto je možné léčit například arytmii srdce. Problém začíná v mozku, který přijímá signál
nějakého ohrožení, člověk pociťuje strach, hněv nebo je citově zraněný. Signál „poplachu“ se přenáší
nervy do srdce, srdce „tluče jako na poplach“. Lékař může utlumit tento stav nějakým prostředkem
na uklidnění nervů. Záleží však na uklidnění mysli, přejít do myšlení „jsem v bezpečí“ a změnit kvalitu
energie strachu, hněvu či bolesti na energii Světla - Lásky. Je třeba poslat Světlo do zraňujících
událostí, které se odehrály v minulosti a uvolnit tím bloky a chybná a neláskyplná přesvědčení o tom
kdo nese jakou vinu. To nás blokuje v tvůrčím smysluplném projevu prospívajícímu všemu a všem.
Prosím za očistění řek a pramenů, za očistění Matky Země, za to, aby lidé pochopili, že Matku Zemi
nemají ničit, neboť tím ničí sami sebe.
Co bych měla na sobě změnit? Ptám se.
„Musíš si věřit. Neprožívat svoje stíny, bolesti, hněvy, ale prožívat Světlo. Dát do toho vůli a
nadšení, požívat opravdovou radost!“, sděluji průvodci. Prosvětluji se. Miluji se se svými chybami.
Miluji druhé s jejich chybami, miluji jejich božskou podstatu.
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Odhalení pokračuje.
Stále mám nepříjemný pocit v hrudníku. Prosím z celého srdce své průvodce o vyřešení.
Vidím ve svém srdci zabodnuté temné šípy, aby bylo moje srdce uzavřeno. Vidím temný šíp v oblasti
krku, je zde zabodnutý, abych nemohla mluvit. O čem? O temném vědění, které spočívá v mojí hlavě
jako temná koule? Dívám se do spodních třech čaker a vidím napojení na něco temného, co dodávalo
mému solaru energii (obr. 49 Spojení s temnou silou). Solar byl posilován z temné části. Je to
pozůstatek z jednoho z minulých životů, kdy jsem uzavřela jako muž smlouvu s temnými silami. Prosím
anděly o odstranění této připoutanosti. Ani odstranění pečetě temných draků nestačilo k vyřešení.
Temné spojení mizí ve Světle. Nyní vidím ruku, která mi nabízí průsvitnou kouli nového vědění ve své
ruce. Poprvé nevím jak se mám rozhodnout, bojím se bílé magie. Již nechci nic magického provozovat.
Andělé proto vynesou moje vnitřní dítě do kotouče Světla, tam se koule promění na zlatou a dítě ji
přijme.

Spojení s temnou silou
Pokání.
Prosím o odpuštění sama sobě a božímu dílu za to, co jsem kdy pod vlivem temné síly vykonala
špatného. „Už se tím netrap, je to minulost, prožívej radost!“, přichází do mojí hlavy. Uvědomuji si
svoje rodinné spojení s lidmi takto pracujícími v minulosti. Prosím o odpoutání všech karmických
vazeb s těmito lidmi. Už chci být svobodná! Cítím v solaru teplo, karmické šňůry jsou odpojeny.
Najednou si plně uvědomuji kolik lidí s temnou karmou čarodějnic a mágů okolo mne v tomto životě
bylo! Prosím již nechci mít s těmito spojeními nic společného. Vím, že budu takové lidi potkávat a vidět
jejich temné stíny, ale chci být bytostí na straně Světla a působit silou Světla. Dělám jasný krok do
Světla! Vidím, jak moje dítě vychází z tunelu a je oslněno Světlem. Světlo je tak silné, že to jeho oči
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těžko zvládají. Ve Světle je zástup andělů a ti se s vnitřním dítětem vítají, vyzvedávají ho vzhůru, dávají
mu „hobla“. Je to můj vítězný den, jsem Doma…(obr. 50 Krok do Světla)(14.4. 2019) Děkuji svým

průvodcům a všem andělských bytostem za jejich pomoc.“Děláme to rádi, je to naše
poslání!“, sdělují průvodci.

Krok do Světla
Čistím psychiku.
Již jsou zde moji drazí průvodci a odvádějí z mého těla velký, barevný mrak emocí. Mrak se promění v
„gejzír“, emoce mizí do Zdroje Světla. Napouštím tělo Světlem a vidím v oblasti čaker nervové
„pletence“, ty jsou ovlivňovány zablokovanými emocemi a způsobují „nažhavení“ nervové soustavy.
Nervy jsou takové energetické vodiče. Posílám do nervové soustavy Světlo, rozžhavení mizí a nastává
klid v mém těle. Ještě mi andělé odvádějí z hlavy černou „pružinu“, ta brání rozšíření vědomí a udržuje
myšlení v zaběhnutých vzorcích. Posílám Světlo do celého těla. Vyzařuji Světlo!
Prosím za všechny psychicky nemocné, aby došli k poznání sebe sama,aby nabyli schopnost změnit se
a prosím za odvedení přivtělených duší, které je ovlivňují a trápí, ty parazitují na jejich
nezpracovaných emocích a podporují jejich závislosti a chybné myšlení. Ať se vše děje v souladu s boží
vůlí!
Na čem bych měla pracovat?, ptám se.
Na své psychice. Vidím psychické tělo, je trochu potrhané.
Co dělá psychika?
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Zaznamenává všechny děje i s emocionálními prožitky a od toho se odvíjí náš úsudek o světě. Vracím
se do některých svých prožitků. V mojí psychice je přesvědčení že „lidé jsou nebezpeční“, moje vztahy
s lidmi jsou provázeny po řadu životů strachem. Musím zesílit ve svém Světle, posílám do starých
prožitků Světlo, vytvářím stav klidu, stahuji ze sebe vše temné do zdroje Matky Země, prosvětluji se.
Meditace.
Vidím svoji zářící, sedící postavu na břehu moře, vidím letící talíře – plavidla mimozemšťanů. Jeden
vedle mne stojí. Vypadá jako rytíř v zářivém, stříbrném brnění. Uskuteční se to?
Dále pracuji na odpuštění.
Odpouštím sobě svoji nedokonalost. Prosím, ať odpustím druhým jejich nedokonalost. Posílám do
tohoto přání Světlo.
Odstraňuji ze svého těla stres.
Stahuji ze svého těla za pomoci průvodců stres. Je to černá pružina stahující celé moje tělo. Pružina
putuje do Světla.
Pokud chci být odolná vůči stresu, je třeba se dívat na probíhající děje jako na divadlo a rozdané role.
Není možné, aby mne vzrušovalo chování druhých, je to nedostatek pochopení proč se co děje. Je
třeba naučit se dívat na vše a přitom být ve svém vnitřním klidu, cítit bezpečí uvnitř sebe a vždy
zodpovídat sám za sebe.
Znovu cítím, jak mne tíží temné energie.
Trubice, skrze kterou mnou prochází Světlo, dnes použiji jako odvod všeho temného do Světla Matky
Země. Temné mráčky sklouznou dolů do Světla a již jsou zde moji průvodci s „vědrem“ Světla a prolijí
moji trubici Světlem, to vlévají z vědra sedmou čakrou podobně jako když čistíme potrubí. Trubicí
Světlo protéká a rozsvěcuje čakry, ty září jako malá slunce.
K čemu sloužila pyramida v Gíze?
Vidím pyramidu a okolo ní chodí lidé v bílých krátkých „šatech“, přepásaných koženými pásky, ty mají
také na rukách. Dva lidé nesou nosítka, na nich leží nemocný člověk. Vstupují s ním do pyramidy, aby
se zde léčil prostřednictvím energií, které jsou v pyramidě přítomny. Ještě vidím dalšího člověka,
kterého do pyramidy vedou, je velmi rozrušený, zřejmě psychicky nemocný. Nakonec vidím v pyramidě
vědoucího, který zde sedí za účelem rozšíření vědomí, aby lépe spravoval svoji zem.
Také mne zajímá sfinga. Moje pozornost je ihned zaměřena na její oči. Jsou do důlků vloženy černé
kameny, ihned mne napadne spojitost s očima mimozemšťanů, šediváků, kteří jsou zobrazováni
s podobnýma očima. Cítím, že skrze oči byly přijímány informace, či energie. Dále vidím černý kotouč,
vypadající jako hokejový puk. Na něm jsou zřejmě uložena data. Pátrám po tom, kde je disk uložen,
ale není mi to ukázáno. Uvědomuji si spojitost v předávání informací s lidmi u nás v Čechách v období
Praotce Čecha, princip dorozumívání skrze menhiry a kamenné stavby je stejný. Toto je pro naše
chápání světa a technické myšlení těžko srozumitelné.
Odevzdávám všechny pečetě, přísahy a sliby navždy.
Vidím, jak do Světla putuje svazek smluv, jsou ovázané pečetěmi (obr. 51 Odevzdání pečetí).
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Odevzdání pečetí
Prosvětluji vše, co mne napadne.
Prosvětluji tělo, prosvětluji emoce jako hněvy a bolesti, prosvětluji minulé prožité nepříjemné události,
prosím o schopnost odpouštět (obr. 52 Ptáček pije nektar Světla).
Posílám Světlo do své hlavy.
Mozek vše tvoří. Odevzdávám všechny myšlenky, které tvoří hněv, zbytečné strachy a bolesti vznikající
z nepochopení světa, všechny pocity jako žárlivost, ukřivděnost a další. Pokud mozek nepřijímá tyto
myšlenky, nemohou vznikat poškozující emoce a člověk může pociťovat radost ze života. Je to tak
jednoduché! Ještě posílám Světlo do první čakry a prosím: Kéž jsem schopna odpustit druhým i sobě!
Již odmítám prožívat temné stránky působící utrpení, tisíckrát ANO SVĚTLU!
Co bych měla změnit ve svém chování?, ptám se.
„Dívat se na svět jako na božskou hru. Chceš, aby se věci děly podle tvých představ a to způsobuje
stres a nevoli.“, sdělují průvodci. Odevzdávám všechny MANIPULACE! Je třeba respektovat boží
zákony a nechat se nést proudem božské inspirace! To je pokora. Cítím, jak se ve mně cosi uvolňuje,
jakoby ze mě spadl těžký kámen.
Dnes jsem se vzbudila a cítím nepříjemně svůj žaludek.
Mentálně se vyzvracím a stahuji ze svého těla všechny „provazy“, které mne stahují. Nesnesu již na
svém těle tyto energie, potřebuji se jich zbavit, odstranit je ze sebe.
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Ptáček pije nektar Světla
O otevírání pramenů v krajině.
Některé prameny jdou otevřít snadno, dokonce mohou tryskat i samy, v některých místech je to
naopak nemožné.
Jsem na dovolené ve svých oblíbených Mariánských Lázních a vyjíždíme do okolí města. Při návštěvě
Lorety, která byla postavena naproti zámku v Boru mne čekalo opravdu milé překvapení. Uprostřed
zrekonstruované stavby v jejím středu, v modlitebně, kterou místní nazývají „svatou chýší“ pramen
Světla proudil ihned, jakmile jsem na něj pomyslela a zavřela oči. Pramen nejen že proudil, ale ještě se
uprostřed něho objevilo červené srdce.
Následující den jsme vyjeli do vesničky Prameny a odtud vyrazili na horu Vlčí kámen. Na vrcholku hory
jsem se usadila a pozorovala vnitřním zrakem práci průvodců při otevření světelného pramene zde.
Měli opravdu dost práce, neboť pramen byl doslova „zašpuntovaný“. Průvodci vytáhli „zátku“ pomocí
světelného lana jako špunt z láhve. Nejprve vytrysklo černé “bahno“ a potřísnilo postavy průvodců.
Poté se objevil zlatý pramen Světla a andělské průvodce očistil. Ptám se, co způsobilo tu temnotu?
Vidím dvě postavy „vlčích lidí“, jedna je shrbená a její záda jsou zahalená do pláště z listí. Dělají zde
rituály s ohněm.
Nechávám meditaci volný průběh.
Vidím svoje vnitřní dítě, jak běží po duchovním žebříku vzhůru ke kotouči Světla. Na jeho okraji sedí
moji drazí průvodci. Dítě má purpurovou barvu. Naciťuji se na průvodce a toužím se s nimi spojit.
Najednou vidím, že stojí u mého fyzického těla a již je nevidím jako pohádkové postavičky, ale jako
světlé „obláčky“, kterými problikávají růžové, modré, zelené a žluté tečky (obr. 53 Světelní průvodci).
Pracují na mém těle a po ukončení práce se vrací zpět do kotouče Světla. Vnitřní dítě do mne vletí.
97

Ptám se mentálně, na čem bych měla pracovat. „Budeme ti pomáhat čistit temnotu“, sdělují průvodci.
Ráda bych viděla svoji auru, odesílám myšlenku. Vidím, že střed aury je zářivě žlutý, okolo něho jsou
oranžově- hnědé obláčky, prosycené léčivou zelenou barvou. Při posledním focení aury jsem v ní měla
hodně zelené, takže ozdravování pokračuje.

Světelní průvodci
Stále mne stahuje krk. Myslím, že roste moje schopnost vnímat své pocity.
Dívám se do oblasti krku a vidím takový černý disk obepínající můj krk, vypadá jako „okruží“. Disk
putuje do Světla. Byl vložen v některé inkarnaci magickou cestou, aby oddělil srdce od mozku, tedy cit
od rozumu. Energie zde nemohla správně proudit a spojit ty dva principy. Magie netouží po citu, ale
chladném kalkulu.
Učím se dívat na projevy druhých lidí jako na božskou hru. Rozluštila jsem jeden svůj příběh.
Když jsem se měla před několika lety setkat s jedním ze členů rodiny, kterého jsem neznala, ještě
před naším setkáním to ve mně vyvolávalo strach, co to způsobí. Vůbec jsem to nechápala, proč se
cítím v ohrožení. Jako bych se musela bránit, chránit a přitom napravovat to co já sama napravit
nemohu a mohu mu pomoci jen natolik, kam mne ten druhý pustí. Zjistila jsem totiž, že tento člověk
není v psychické harmonii.
Vstupuji do meditace a dívám se do minulých životů, čím jsem s ním spjata. Vidím šermířský turnaj na
koních. Oba dva jsme muži. Po souboji to vypadá jako usmíření, nikdo nebyl zraněn. Nasedáme na
koně a jedeme k nějakému sídlu. Jdeme po cestě dovnitř kamenné stavby. Beru soupeře za ramena a
věřím v usmíření. Sedíme společně u stolu, naše družina je nalevo, soupeřova napravo. Pije se víno
z plechových džbánů. Víno je otrávené. Všichni muži naší skupiny se v křečích svalí na zem a pod
dřevěným stolem leží mrtví.
Zaplavuji svoje tělo Světlem. Světlo zaplavuje moje srdce, hlavu a krk. Zaplavuji Světlem všechny svoje
pocity viny, které cítím ze současné situace s tímto člověkem, protože vztah nefunguje ve vzájemné
empatii. Uvědomuji si, že to není dnes již mým problémem, co se okolo mne odehrává a nechci se
nechat vtahovat do vzteků a manipulací. Prosím o oddělení karmické šňůry s touto osobou. Šňůra je
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přeseknuta, uvnitř je modrá a kape z ní červená krev. Toto spojení je karmické, modrá krev
šlechtických rodů je poznamenána červenou krví vražd.
Naplňuji svoje tělo Světlem, prosvětluji ten příběh. Je to obrovské uvolnění nechat se zaplavit Světlem.
Jsem jen pozorovatelem božské hry…
Na čem bych měla dnes pracovat?, ptám se.
„Nic neřeš, jen prožívej Světlo!“. Prožívám Světlo uvnitř sebe, spojuji se se svým vyšším Já a Světlo
rozšiřuji do energetických těl. V duchovním těle se mi objevila zlatá a černá barva. Černá byla překrytá
barvami, které jsem viděla dříve. Již jsou zde moji průvodci a odčerpávají temné „trubičkou“ do Světla.
Černá mizí. Budu moci lépe a nezkresleně přijímat duchovní věci. Děkuji průvodcům.
Vylévám ze svého srdce všechnu bolest.
Sleduji, jak se z mého srdce sype vše bolestné do připraveného kyblíku. Odpouštím sobě i druhým a
moji ochránci pročisťují moje psychické a emocionální tělo od temných a divokých barev, odsávají
energie pomocí „trubičky“ do Světla.
Ptám se svých průvodců:
„Jste mojí součástí?“
„Vždy jsme byli a vždy budeme!“
Naciťuji se na průvodce, na jejich energii, kvalitu, na jejich Lásku.
Dívám se na svou psychiku, jaká je a co ji v tomto životě ovlivňovalo.
Někdy jsem cítila, jako by mne něco nutilo dělat některé věci a nebylo to z mojí hlavy. Byly to
přivtělené bytosti, které mne ovlivňovaly. Také jsem byla řadu let trochu „mimo“, neboť moje hlava
byla mimo, nebyla nasunutá do těla. Až po jedné regresní terapii došlo k nápravě. Dále mne
ovlivňovaly emoce, strachy, hněvy, bolesti. Proto nemohlo být moje myšlení jasné.
Vidím pádícího koně, na něm jezdec oblečený do tmavého oděvu. Kůň se zastaví před ohradou, jezdec
sestoupí z koně, přeleze ohradu a vstoupí na čistou, zelenou louku. Svlékne ze sebe tmavý oblek, pod
ním má „šaty“ červené, pod nimi zelené a žluté. Kráčí do středu louky a přijímá proud Světla na něho
zářící, ten ho očistí. Vrací se zpět oděný do bílé košile. Hodí svlečené šaty na koně, koně vezme za uzdu
a ten se nechá poslušně odvést do Světla (obr. 54 Jezdec se očisťuje). Potom se otočí a já vidím, že je
to moje vnitřní dítě, které do mne vběhne. Prociťuji ho a vidím svoji zářící duši – žlutý míč bez mráčků
a prožívám to Světlo uvnitř sebe.
Napadá mne, že moje problémy s krkem souvisejí i s tím, že mám pocit, že nemohu o duchovních
věcech mluvit.
Vidím muže na kazatelně v tmavém dlouhém oděvu. Nevím, zda to je kněz, prostředí nevidím jako
kostel. Vidím jen, jak ho dva muži stahují dolů z kazatelny a odvádějí pryč. Dělají mu něco zlého, aby
ho oněměli. Naciťuji, že je to v období husitství.
Prosvětluji krční čakru a ona se rozsvěcuje.
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Jezdec se očisťuje
Dále pracuji na krku a se srdeční oblastí.
Rozsvěcuji postupně čakry, aby zářily. Jsou to mnohorozměrné koule bílého Světla, nosiče informací.
Doputuji do srdeční čakry a vidím tam černého pavouka, je proměněn na zlatého a odnesen do Světla.
Dále postupuji do krku. Napojím se vůlí tak, jak jen mohu, aby do čakry proudilo Světlo z Matky Země
i z Nebeského Zdroje a čakra se rozsvítila. Vidím v ní temné pruhy, takové provazy, které moji průvodci
vytahují ven. Nechávám čakru prozářit.
„Rozsvěcuj svoje čakry!“, přichází od průvodců.
Rozsvěcuji svoje čakry a prohlížím si energie, které v nich vidím. Barvy čaker jsou různě barevné,
v některých je stále ještě trochu černé, překvapila mne šestá a sedmá čakra. Šestá je bílá a sedmá
problikává jemnými paprsky čtyř základních barev. Problém teď více vidím v nižších čakrách. Andělé
jsou při tom a pomáhají moje čakry prosvětlovat. Pokaždé cítím při takové práci úlevu. Děkuji jim za
jejich pomoc. „Je to jako bychom čistili sebe!“, sdělují.
To, co je opravdu důležité v našem životě, je přijímání.
Přijmout sebe, přijmout druhé a přijmout Světlo.
Vpouštím do sebe Světlo a prosím, ať jsem schopna odpustit sobě a druhým. V mojí hrudi se rozlije
krásný pocit volnosti.
To, jaké dostáváme rodiče a jaké jsme děti závisí od našich minulých inkarnací a činů v nich a od toho,
co máme v daném životě zpracovat.
Dívám se do minulého života se svou matkou a ptám se, proč mám doposud v sobě pocit nepřijetí.
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Opět jsem ve své čínské inkarnaci dynastie Ming. Byli jsme největší nepřátelé a bojovali na šavle. Já
jsem nechala zabít nepřátelského vůdce, oni se mi odměnili stejnou mincí. Vidím muže na koni, který
vleče moje tělo uvázané za krk za koněm po zemi, až jeho duch opustí tělo.
Matka mi v tomto životě řekla, že jsem vymodlené dítě, přesto jsem se cítila nepřijatá. Cílem
rodinných vztahů je vyrovnat karmu. Děti přinášejí rodičům takové problémy, které rodiče způsobili
kdysi sami a děti dostávají rodiče ze stejných důvodů, aby svoje činy napravili a začala vzájemně
proudit Láska. Dokud však člověk necítí Lásku v sobě a sounáležitost s Tvůrcem – Bohem, nemohou
se vztahy dostatečně pročistit, i když se nepříjemné situace obrušují. Lidé si zaměňují Lásku za
závislost, nebo hledají ve vztazích sobecké výhody a tím mezi nimi vznikají půtky a nedorozumění.
Milující je silný a nezávislý. Za své činy je odpovědný Bohu a ten určuje jeho další osud takový, aby ho
dovedl k Němu zpět a pochopil, jak božské zákony pracují a to, že přelstí-li člověka, Boha přelstít
nemůže.
Jsem na výletě ve Zbečně, dorazili jsme do vesničky Jablečno, kde trávil Josef Zezulka prázdniny. Dům
ve kterém pobýval je v rekonstrukci, ale jsou ještě vidět kamenné základy, dům má číslo 31.
Usedám na lavičku a přilaďuji je k němu. „Jsem stále s tebou. Ničeho se neboj! Buď opatrná a
všechno promýšlej! Jsem s tebou i s průvodci. Všichni jsme jedno“, přichází ke mně telepaticky.
Telepatie je budoucnost v komunikaci. Bytosti ve vývoji dále než my takto komunikují běžně.
Na čem bych měla dnes pracovat? Ptám se. „Na srdeční čakře“, přichází odpověď.
Prohlížím svoje čakry. Pokaždé je vidím jinak. Vpustím-li do čaker Světlo, jsou to bílé zářící koule. Jinak
ale vidím barvy, jakými se projevuje moje energetická kvalita. Opravdu je dnes vidím jako základní
barvy z obrázků knih a k nim jsou ještě přimísené barvy z energetické nerovnováhy asi takto: 1.
červeno-černá, 2. žluto-zelená, 3. červeno-vínová, 4. zeleno-oranžová, 5. modro-žlutá, 6. bílo-fialová,
prohlížím 7. čakru a vidím zde dva černé provázky vedoucí k černé kouli v 6. čakře. Prosím průvodce o
její odvedení a jen sleduji, jak koule letí do Světla. Vracím se zpět do 1. čakry, zde nacházím zaseknuté
černé provázky jako kořeny. I zde prosím o odvedení. V srdeční čakře rozpoutávám plamen Světla.
Ptám se, proč mi trvalo tak dlouho, než jsem uviděla v sobě to temné? „Dříve jsme ti to nemohli
ukázat“, sdělují průvodci. Moje pletky s magií v jedné minulé inkarnaci souvisejí i s lidmi, které
potkávám v tomto životě, kteří mi to připomínají a jakoby nevědomě pracovali na tom stáhnout mne
zpět dolů. Jak se mám proti tomuto vlivu bránit? Znovu se ptám. „Stačí jen vyzařovat Světlo!“
Najednou je mi jasné, že tito lidé jsou nástrahy na mojí cestě, které mne stále prověřují jak se
zachovám a ukazují, že musím být opravdu silná toto v tomto mém životě zvládnout a poznat Pravdu.
Andělé nemají rádi, pokud se před nimi ponižujeme.
Jakékoliv zbožňování a přijímání obětí nemají andělé rádi, neboť nás vnímají jako svoji součást a
pokud na nás nebo s námi pracují, dělají to pro celek, cítí nás jako svoji součást. Radují se, jestliže se
radujeme my a společně tvoříme dobro. Pokud vysíláme Lásku, je to pro ně ta největší odměna.
Rozsvěcuji svoje čakry.
Rozsvěcuji svoje čakry, jsou to bílé, zářící koule, spojuji se svým vyšším Já (obr. 55 Rozzářené čakry).
Čakry jsou koule, zářící z přední i zadní strany těly. Jsou to energetické „koule“, které můžeme vidět
vnitřním zrakem různě. Svatozáře na starých obrazech vypovídají o lidech, kteří se s vyšším Já svou
duchovní prací spojili. Snažím se myslet na Světlo ve své hlavě, ale stále do ní přicházejí nechtěné
myšlenky. V běžném životě mne stále obtěžují myšlenky na to, že se druzí chovají jinak, než bych si
101

Rozzářené čakry
přála a nedokážu to vidět s pochopením a nadhledem. „Je to stále málo Lásky k sobě. Prožívej Světlo!
Nic jiného není třeba.“, radí mi průvodci.
Harmonizuji čakry.
Vidím čakry jako velké, bílé, zářící míče. Vpouštím do nich Světlo a pozoruji je. Procházím jednu po
druhé a tvořím v nich harmonii svým přičiněním, svojí touhou. Vytvářím v nich stav klidu a
soustředěně pozoruji, co se odehrává. Rozpínám je a sleduji s radostným očekáváním, co probíhá.
Projdu všemi čakrami a vzniklý pocit rozšířím v jeden celek. Nastává pocit volnosti. Najednou se mi
v mysli objeví jasně ozářené zelené vrcholky hor. Vidím i rozkvetlý strom. Vnímám, že stojím na
vrcholku hory a dívám se daleko na obzor. Tentokrát je to opravdu jako živé. Cítím, že vše co se
odehrává pod horami jsou dětské hry nerovnovážných lidí. Ten pohled mi dává nad tím nadhled.
Jak se vyhnout pádu v duchovnu.
Pokud se vydáme v duchovních oblastech za získáváním schopností namísto toho, abychom usilovali
o to vytvořit v sobě změnu, znamená to dříve nebo později pád z hory zpět na počátek cesty.
Opouštím svoje „pohaněče“, ty, kteří mi svojí manipulací pomohli dojít ke Světlu.
Vidím tunel a moje postava běží ke Světlu. Je v něm a je svobodná, necítím již závislost, ani
nepotřebuji nikoho manipulovat a o Světle přesvědčovat, stejně kdo nechce, tak neslyší. Je to osobní
cesta každého z nás. V tunelu zůstávají lidé, kteří se do Světla neodváží a zakrývají si oči před Jeho
světlem.
Myslím na Světlo a udržuji tuto myšlenku ve své hlavě, hlava se rozsvítí žlutým světlem.
Dnes mne napadlo, zda bych mohla v meditaci léčit někoho jiného.
Vstoupila jsem do meditace a čekám, zda se někdo objeví na léčení. Nechtěla jsem na někoho myslet
konkrétně, abych nedělala něco bez souhlasu druhého. Objevila se postava, vnímala jsem ji jako
vnitřní dítě, tentokrát ale nebyla moje. V tu chvíli zde již byli moji průvodci, stáhli z postavy černou,
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huňatou zvířecí kůži a nahou postavu posypali zlatým prachem z „rohu hojnosti“. Bylo to stejné, jako
když pracovali na mě. Ještě se objevili další postavy a vše proběhlo stejně.
Jaká jsem?
Po dlouhé době jsem si udělala automatickou kresbu na čakry. Moc tuto schopnost nerozvíjím. Stav
čaker 1. – 5. stále není nejlepší. 6. a 7. čakra je hodně otevřená a má hodně energie. Proto se mohu
kontaktovat s duchovním světem. Stále více cítím velkou tíhu na sobě, budu se zaměřovat na svoji
psychickou stránku, kterou je třeba očistit a zvyšovat stav lásky, milovat sebe. Proces transformace
není snadný a uvědomit si kdo opravdu jsme a přijmout to je opravdu to nejdůležitější. Peklo je v nás
a peklo vytváříme v tomto světě, nic jiného to není. Otevření duchovních poznatků má sloužit
především pro naši očistu.
Jsem na hoře Říp a pokračuji v průzkumu období Praotce Čecha.
Dívám se, co se zde v tu dobu odehrávalo a již vidím skupinu lidí ve světlých oděvech z režného
materiálu, v takových košilích, lidé kráčí směrem na vrchol hory. Vede je stařešina opírající se o hůl
z větve stromu. Dívám se na průvod a hledám, zda jsem i já zde přítomna v této době. Můj pohled
doputuje skoro na konec průvodu a zastaví se u malého chlapce s tmavými vlasy a pronikavýma
tmavýma očima. Putující dosáhnou vrcholu hory, hora není pokryta porostem jako je tomu
v současnosti. Dívají se do dálky, poté usednou do kruhu, uprostřed sedí stařešina. Domlouvají se na
tom, co budou dále dělat, je to taková porada moudrých.
Dále mne napadlo, zda je otevřen a proudí zde pramen Světla. Vnímám, že byl otevřen a proudí.
Najednou mne napadlo, že podobně jako pracovali Egypťané se svými hůlkami, i zde je možné
převádět světlo takovou „hůlkou“ a působit jeho pramenem na cílená místa.
Uvědomuji si svoje myšlenky.
Naplňuji svoji hlavu Světlem. Je třeba, abych si uvědomovala svoje myšlenky v průběhu dne. „Mysli
pozitivně!“, sdělují mi průvodci.
Odevzdávám všechny pocity viny, již neunesu tu tíhu v oblasti krku.
Moje vnitřní se objeví před Otcem. Toto může omilostnit jen Otec. Prosím o vysvobození svého krku.
Otec vytrhne z mého krku „hřeb“ a vloží do vzniklé prohlubně svoji žlutou hůlku. Moje vnitřní dítě se
skácí, letí dolů ze Zdroje Světla a upadne na zem vedle schodů vedoucích do Zdroje, k Otci. Na zemi se
probere, vyskočí a radostně Otci zamává, on mává také. Okolo postavy stojí lidé a postava jim vypráví
o tom, co právě u Otce prožila.
Je možné se vyčistit úplně?
„Vždy je to možné v nějaké míře“, přijímám odpověď. Čím více budeme rozšiřovat svoje vědomí, tím
více uvidíme, co vše je třeba čistit, že se stáváme stále větší a větší součástí všeho. Rozdíl je však ve
vnitřním vnímání sebe. Běžně než dojdeme k uvědomění si sami sebe, svoji vnitřní část téměř
nevnímáme. Později ji vnímat začneme a začnou nám vadit naše temné části. Započneme svoje
prosvětlování. Časem se vnitřní část prosvětlí a naše vědomí se stává rozšířenějším, to způsobí lepší
vnímání všeho temného okolo nás a nastartuje to touhu celkovému prosvětlení pomáhat. Můžeme
druhým posílat Lásku, ale je důležité, aby druzí projevili vlastní chtění, vlastní touhu se prosvětlovat a
došli k vlastnímu poznání. To má význam především.
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Prosím, ať ode mne odstoupí všechno z černé magie.
Vidím černý kmen s uťatou korunou, je součástí mého těla, jeho černé kořeny vedou do černého
Zdroje temného světa, který je opakem Zdroje Světla. Svým vědomím působím tak, že se kořeny
přetnou a oddělí se od kmene. Kmen uvnitř svého těla prosvětlím a vidím, jak se černé kořeny stahují
do černého zdroje, vrací se tam, odkud vzešly (obr. 56 Temné kořeny).
Zvyšování našich vibrací slouží k tomu, abychom viděli to, co jsme dříve vidět nemohli, svět energií.
S energií Světla je možné uzdravovat a navracet vše do Lásky. Temné energie slouží moci ega a
zavádějí nás do temnoty, z níž se všichni dříve nebo později očistíme, abychom se navrátili do našeho
původního Zdroje Světla, odkud vše vzešlo a kam se vše opět navrací. Vše co je magie, není Světlo.
Duchovno nemůže být magií. Magie vede k napojení se na síly Temna.

Temné kořeny
Jsem na hoře Klíč v blízkosti vesnice Svor.
I tato hora má tvar pyramidy, v této oblasti je jich opravdu hodně. Usedám na vrcholu a jen pomyslím
na pramen Světla, již vidím, jak proudí. Jsou zde již moji průvodci (obr. 57 Průvodci otevírají prameny
hor). Vzpomenu ještě na tmavě fialovou kouli, kterou jsem viděla ve své hlavě a již jen pozoruji, jak
jedna hůlka mých průvodců vyráží kouli z hlavy ven a ta letí do Světla. Konec hůlky v mojí hlavě zajiskří
a zacelý prostor který „koule“ opustila.
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Průvodci otevírají prameny
Dnes se hodně hovoří o přechodu vědomí na naší planetě z 3D do 5D. Zaujalo mne srovnání
Miloše Matuly v článku “Vzestup do 5D“:
Ve vědomí 3D je naše hlavní motivace přežít, ve vědomí 5D je motivací jednota. Ve vědomí 3D je
naše zkušenost s časem lineární, ve vědomí 5D je naše zkušenost s časem cyklická a zažíváme stav
tady a teď. Ve vědomí 3D jsme zažívali dualitu, ve vědomí 5D vidíme příčinu a důsledek akcí,
myšlenek a pocitů, bez hodnocení a strachu z dělání chyb. Uvědomujeme si volbu a odpovědnost
za svůj život, naše postavení v rodině, společnosti a planetě. Ve vědomí 3D jsme tvrdě pracovali, ve
vědomí 5D pracujeme s vášní a radostí, děláme, co nás opravdu baví a pro co máme talent.
Sledujeme, kam nás vede vyšší Já. Děláme věci s lehkostí. Nerozdělujeme práci a naše koníčky.
Jsme spojeni na duši a víme, co je třeba udělat. Ve vědomí 3D jsme hodnotili sebe a okolí, ve
vědomí 5D se věnujeme tomu, co je pro nás důležité. Sledujeme, co nás baví, a ne to, co společnost
považuje za důležité. Ve vědomí 3D je důležité mít neměnný názor a mít svou pravdu, ve vědomí
5D sledujeme, jak se pravda vyvíjí. Ve vědomí 3D následujeme toho, kdo má charisma a chce nám
„pomoct“, komu dáváme svou sílu a odpovědnost, ve vědomí 5D si uvědomujeme svou sílu,
odpovědnost a proces rozhodování, ceníme si své cesty i cesty ostatních. Následujeme své vedení.
Ve vědomí 3D věříme jednomu člověku, ve vědomí 5D nasloucháme lidem a integrujeme to, co
s námi souzní. Ve vědomí 3D je komunikace s duší nevědomá a necháváme se vést podvědomím,
což často vede k tomu, že se cítíme jako oběť vnějších událostí, pokud věci nedopadnou, tak jak
jsme si naplánovali. Ve vědomí 5D jdeme s proudem, chápeme sled událostí, jsme připraveni
kdykoli změnit směr a neustále přijímáme svět takový, jaký je. Ve vědomí 3D potřebujeme mít ve
společnosti vytvořenou organizovanou hierarchii náboženství, ve vědomí 5D zažíváme vědomé
spojení s duší. Jsme si vědomi sebevědomí duše. Ve vědomí 3D je člověk, který se od nás liší, divný,
ve vědomí 5D se odlišuje a je to v pořádku. Jsme si vědomí volby, že jsme si vybrali bytí na daném
místě a s danými lidmi. Ve vědomí 3D pociťujeme vinu a nedostatek. Často druhé viníme za to, co
nemáme, a často se pro něco obětujeme. Ve vědomí 5D žijeme ve vnitřní a trvalé radosti, vděčnosti
a hojnosti. Pokud vidíme, že druzí lidé trpí, ve vědomí 3D jim přispěcháme na pomoc,
zachraňujeme je nebo je ignorujeme. Ve vědomí 5D vidíme jejich lekce, víme, že si vybrali zažívat
určitou zkušenost, a s tímto vědomím nasloucháme, co je potřeba udělat. Ve 3D je dualita, kdy
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proti sobě bojuje mužský a ženský princip, a tyto principy nejsou schopné se domluvit. Ve vědomí
5D je polarita, tedy rozdíl potenciálů, kdy mužský a ženský princip jsou dvěma vyjádřeními
jediného principu. Tento rozdíl potenciálů je tvořivý, protože z rozdílů napětí pak vzniká tvůrčí
proud. Ve vědomí 3D je život vnímán jako hmota, ve vědomí 5D je život vnímán jako světlo. Vhledy
z vědomí 5D nejsou nic nového. Jsou to rady moudrých babiček z pohádek. Je to naše vrozená
laskavost a moudrost. Jsou to obecná pravidla, která na Zemi platí odjakživa. V současnosti máme
velkou šanci si vybrat, kudy se vydáme. Je to velká příležitost pro duše.
Transformace strachu.
Dívám se do svého solaru a hledám, co je v něm temného. Vidím černou kouli a ptám se, odkud se
vzala? „Je to tvoje vystrašené Já“, přichází do mé mysli a již vidím zelenou postavičku symbolizující
strach. Postavička vezme černou kouli do náruče a já sleduji, jak s ní letí do Zdroje Světla. Tam se
zelená postava a černá koule promění a stávají se zlatými. Zlaté Já letí se zlatou koulí do mne (obr. 58
Transformace mého Já). Vidím svoje vnitřní dítě, je celé posypané zlatým prachem. Je v mém náručí a
já ho s láskou chovám.

Transformace mého já
Z čeho se skládá moje Já?
Moje Já je v celku jedno, je to část Boha - Světla. V tomto rozděleném duálním světě a v této
inkarnaci jsem mohla poznat tři části svého Já, které prohlížím v oddělení. Je to moje nižší část, k níž
patří energie jako moje emoce, temné stíny a část Světla, je to já, které existuje bez uvědomění si
sama sebe. Dále je to moje nesmrtelné Já, které vnímám jako svoje vnitřní dítě, které si je vědomo
všech svých inkarnací, je to moje moudrá část. Třetí je moje vyšší Já, moje světelná část spočívající
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v jednotě s Bohem – Světlem. Převtělováním a svým vývojem postupně objevujeme svoje části a
skládáme je do celistvosti, tím se naše vědomí rozšiřuje. Stále je co objevovat.
Jak vypadá moje Já?
Moje Já září. Nohama se ale brouzdá v bažině, neboť se ve svém myšlení stále zabývám problémy
druhých a nedokážu přijímat odlišnost druhých. Přijímám odlišnost druhých. Jakmile vložím do hlavy
tuto myšlenku, obraz se změní a moje Já stojí v kytičkách.
Zde na Zemi žijeme převážně v emocích. Na vyspělejších planetách toto není. Emoce jsou nižší
energie, které vytváří vzrušení, ale ubírají na klidu a možnosti prožívat Světlo – Lásku, soucit a radost.
V prožívání emocí se můžeme na Zemi opravdu vydovádět. Je třeba na to takto nahlížet. Učím se více
vnímat dění světa jako božskou hru.
V našem hrubohmotném světě je třeba se stále pročišťovat.
Udržet si svoje Světlo v naší realitě není snadné. Většinou ani netušíme co vše má na nás vliv. Jsou to
vlivy druhých lidí, naše karmické zátěže, dále to jsou přivtělené a temné bytosti. To vše je třeba mít
na mysli, neboť to tvoří překážky pro náš růst. Jediné co je možné dělat pro udržení své celistvosti a
nezávislosti je prosvětlování. Přijímat Světlo, vyzařovat Světlo, stávat se Světlem. Mít na mysli že:
„Jsem světelná bytost…“
V knize Pavlíny Klem „Světelná poselství z Plejád“ se v jedné kapitole se mluví o nebezpečí temných
sil, a to z důvodu přechodu z 3D do 5D:
V době třetí vědomostní dimenze, přibližně do konce roku 2012, nebyly světlé osoby pro tmavé síly
žádným nebezpečím. Stačilo se pročistit zlatým světlem univerza nebo se člověk ve světle uzavřel.
Nyní, v období páté vědomostní dimenze se ale časy změnily. Tmavé síly vidí nebezpečí v každém
koutě a snaží se zabrzdit a podupat vše světlé, co jim přijde do cesty. V mnoha případech jsou lidé
tmavými silami vyloženě napadáni a energeticky blokováni. Tím, že se celá planeta pomocí svých
akupunkturních bodů čistí, pročisťují se i dimenze a paralelní světy, které byly v třetí dimenzi
uzavřeny. Otevírá se svět negativního šamanizmu, čarodějnictví a satanizmu. Tyto dimenze neměly
možnost se v dřívější době otevřít a transformovat na světlo. Vše, co vaše společnost a ostatní síly
vyprodukovaly, se nyní dostává na povrch světa a působí obyvatelům planety nemalé potíže.
Rituály, které byly vykonávané po celá tisíciletí a držely se pod pokličkou třetí dimenze, se nyní
frekvenčně napojují na obyvatele planety, kteří měli s těmito rituály nebo jinými negativními činy
co do činění, ať již v jakékoliv inkarnaci. Momentálně se transformuje ve světlo neskutečné
množství negativit. Pokud patříte k lidem, kteří v sobě nesou i jen malou část tmavých
nahromaděných energií, je zcela pravděpodobné, že se na vás část těchto negací nabalí a zatíží vás.
Negativity uvolňující se ze zeměkoule vystupují jako tmavá oblaka, proplouvají krajinou a éterem a
čekají na transformaci. Popřípadě se napojí na tmavě smýšlející jedince jako magnet.
Mnoho lidských jedinců zažilo v této době jistě nejpodivuhodnější úkazy a mnozí z vás měli
možnost vidět bytosti, které nebylo dříve lidskému zraku možno zahlédnout. Pročištěním planety
se uvolňují nejrůznější formy života různých dimenzí. Mnoho z nich se manifestuje do původní
podoby, aby jim bylo pomoženo a mohly po tisíciletích uvěznění v různých dimenzích odejít a
transformovat se ve světelnou formu – její esenci.
V knize „Poselství z Plejád“ věnují Plejáďané také pozornost jedení masa. Dnes je ještě mnoho lidí
zajímajících se o duchovno a ezoteriku, kteří nepovažují za důležité toto řešit, jak o tom Plejáďané
smýšlejí:
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Maso. Jak to zní. Maso, svaly, tkáně, vnitřnosti zvířat. Pro vaši společnost více než normální, pro
nás nepochopitelné. Vaše lidské tělo je naprogramováno původně na rostlinnou stravu. Maso jste
začali pojídat v době nouze nebo oslav. Rozumíme vám. Nyní ale, v době páté dimenze, je tento
názor překonán, a to by vám mělo být jasné a podle toho byste se měli také chovat. Kolik
zpustošení vaší planetě chovný průmysl již přinesl, nemusíme zdůrazňovat. Celá území a plochy
jsou tím zasaženy, ovzduší zamořeno. Neuvěřitelné nízkofrekvenční pole zabíjení a týrání zvířat
určených na porážku. Zvířata, která prožívají svůj ubohý život v miniaturních prostorech, zvířata,
která jsou vyšinutá na mysli. Zvířata, která dostávají denně uklidňující a utišující prostředky.
Zvířata, kterých jsou milióny, „žijí“ s vámi na jedné planetě. Jste propojeni frekvenčně s nimi a mezi
sebou. Zvířata, která sníte. Celá energetická pole těchto ubohých zvířat jsou tak nízká, že pokud vy
přijmete tuto mrtvou matérii do vašeho těla, zůstáváte ve spojení s tímto nízko kmitajícím polem
ještě několik týdnů nebo měsíců. V případě, že toto maso pozřete jen jednou. Co ale lidé, kteří se
vyživují převážně masem, jakou frekvencí jejich tělo kmitá? Je jejich duše schopna se s takovým
tělem spojit a udržet s ním absolutní spojení? Je takové tělo schopné se napojit na kosmické
zákony, které jsou spirituálně a energeticky čisté? Toto negativní energetické pole zabíjení zvířat
zatěžuje celou vaši planetu více, než si myslíte. Všichni, opravdu všichni, co mají s „mrtvým“
masem co do činění, nesou tuto frekvenci v sobě. Celý tento průmysl a lidé k tomu příslušní. Vaše
ubohá planeta Gaia jsou otřeseny vaším chováním. Též špatné ovzduší s tímto spojené, zamořené a
znečištěné planetární plochy spojené s masovým chovem zvířat, je velice zatěžující. Na tyto
negativní frekvence a energetická pole těchto systémů jste vy, strávníci masa, napojeni. Jak se
máte uzdravit a je vůbec možné se z tohoto vleku dostat? Začněte jako vždy, každý u sebe a
oprostěte se od konzumace mrtvého masa. Snad vám je již jasné, že pokud přestanete maso jíst a
začnete se zdravě vyživovat, přestanete navštěvovat lékaře. Přestaňte do svého těla dodávat
chemické preparáty a váš celý tělesný systém se ozdraví. Začněte pojídat více přírodních darů a
přestaňte jíst to, co je živočišného původu. Mléko a přemíra mléčných produktů zatěžují též vaše
tělo, ale maso a masné výrobky vytvářejí v těle největší katastrofu. Přestaňte se zabývat požitky
z pojídání masa zvířat a zamyslete se nad jiným smyslem. Pokud své tělo ozdravíte, uvidíte, že se
ozdravuje i mysl a tím se vám otevřou obzory nevýslovných parametrů! Záleží na vás, zda chcete
nové horizonty poznat a prozkoumat.
V knize je dáván důraz na práci na sobě, na věnování se sami sobě, na zharmonizování těla s duší:
Nejprve se zaměřujte na sebe, na svou duši, na své tělo, pak teprve na ostatní. Jedině tehdy, až
budete se sebou absolutně spokojeni, můžete prokazovat služby ostatním a pomáhat. (konec
citace)
Co se odehrálo na vedené regresi.
Již delší dobu pociťuji „škrcení“ okolo krku a myslím si, že to sama nezvládám. Vyhledala jsem
terapeutku Simonu Láskovou. Paní Simona vše u druhého člověka vidí a cítí a tak se na mne naladila a
ihned zjistila, jak na tom v současnosti jsem, že prožívám určitou osamělost z toho, že mi lidé
nerozumí a vede to k mému oddělování od nich a uchýlení se do samoty, jako do vězení. Souhlasila
jsem s ní a postěžovala si, že mám pocit, že se přes veškerou práci na sobě fyzicky neposouvám,
naopak vnímám nepříjemné pocity v těle, které jsem dříve necítila. Bylo mi vysvětleno, že je to proto,
že se dostávám v sobě do větší hloubky a je nutné to zpracovat pro vstup do Nové doby.
Vstoupila jsem do regrese a vnořila se do oblasti krku. Cítila jsem v krku blok, nějakou dřevěnou
desku. Co to způsobilo? Začal běžet film jednoho z mých minulých životů: Jsem ve vězení, jsem žena
v roztrhaných cárech šatů, připoutaná řetězem na dřevěném obojku jako uvázaný pes a plazím se po
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kolenou. Jsem šílená. Moje již zemdlené tělo je dovlečeno na pranýř a oběšeno. Dívám se na sebe a
říkám si: „To jsi to dopracovala!“. Díváme se na začátek příběhu. Odehrává se to ve Francii v době
revoluce. Jsem ženou šlechtice. Miluji jízdu na koni, tu rychlost, vítr, který mne ovívá, tu svobodu.
V našem domě se schází skupina mužů, kteří řeší politiku a shromažďují peníze na podporu vlády. Já
mám ale jiné kontakty a to s lidmi, kteří chtějí změnu, chtějí rovnost a svobodu. Tajně jim předávám
zprávy po poslovi. Dům je přepaden odpůrci vlády a někteří z přítomných mužů jsou zajati. Manžel
pochopí, že za tím stojím já a hrozně se hněvá, vyčítá mi, že si nevážím toho co mám, a že jsem nás
ohrozila, srazí mne ze židle na zem. Jsem v pokoji a úplně sama, všichni mne opustili. Vidím přijíždět
kočár, odváží mne do vězení a k soudu. Zařídil to můj manžel. Jsem odsouzena za velezradu soudci
v bílých parukách. Po popravě a opuštění těla mám výčitky svědomí vůči manželovi. Chodím za ním již
jako duch a vysvětluji, proč jsem to dělala, avšak marně, neslyší mne…
Potom jsem na pokyn terapeutky vjemem opět vstoupila do oblasti krku, odstranily jsme překážku a
dále jsem sledovala, co zde vidím. A byla to černá koule temné energetické bytosti. Tato problikávala
světýlky a měla na vrcholu malý světelný hřebínek, vypadala jako „černá slepice“. Požádaly jsme o její
odvedení a odputovala do Světla. Bytost se ke mně dostala tím způsobem, že jsem se zkoušela
naciťovat na problém druhého člověka, nemám však ještě dostatečnou sílu toto dělat a tak využila
můj energetický blok a pocity viny, které si nesu z minulých životů a působila na nás obě živé bytosti.
Požádaly jsme proto o zvýšení mojí ochrany. Vstoupila jsem do smaragdového obalu a najednou jsem
viděla, jak se ke mně podobné bytosti snaží dostat, ale přes ten obal nemohou. To mne rozradostnilo.
Musím více dbát o svoji energetickou ochranu, čemuž jsem dosud nevěnovala příliš pozornosti. Potom
jsem vstoupila do oblasti srdce, rozdmýchala plamen Světla a již jsem sledovala, jak stoupá do krku a
jak to jiskří. Cesta byla volná a energie proudila.
Dále jsme hledaly, kde mám ještě v těle problém. Cítila jsem brnění v chodidlech: Cítím, že stojím na
bahnité zemi a pod nohama mám bílou energetickou desku. Je to deska bílé magie. A náhle jsem
v minulém životě bylinkářky (v tomto životě jsem již v regresi byla), která pomáhala lidem rituály a
skončila úplně stejně, jako žena v předchozím příběhu popravou v období honu na čarodějnice. Také
ještě dlouho chodila jako duch za soudcem, který ji odsoudil a snažila se mu vše vysvětlovat, ale
neslyšel ji… Nakonec to vzdala. Provedly jsme s terapeutkou na závěr pomocí formulky žádost o
odpoutání od všech vazeb s bílou magií navždy.
Mohu teď klidu přemýšlet o tom, co mi to vše sděluje. Cítila jsem v poslední době, že na sobě již
nesnesu temné energie. I když mám spojení s duchovním světem, z vnějšího světa ještě energie moc
necítím a teprve se začínám učit je vnímat. Více již cítím energie ve svém těle a zjišťuji, že přes tyto
pocity v těle je možné se vším co nás brzdí pracovat, ony nás k problému dovedou a nemusíme
odhadovat, kde je náš problém, tělo to samo ukáže. Je třeba být sám k sobě citlivý.
Doma jsem ještě podobným způsobem poprosila i o ukončení všech vazeb s černou magií a přišlo mi
sdělení: „Tvoje karma je ukončena“. Konečně jsem pochopila, proč mi bylo teprve nyní umožněno
vidět to temné v sobě, teprve teď mám sílu to vidět a přijmout.
Docházím k poznání, že je ve mně stále málo síly – Světla. Jak se mám ochránit proti vlivům z vnějšího
světa?
„Představ si sebe sama jako zářící postavu. Je to tvoje Světlo. Nic jiného není potřeba.“
Představuji si sebe sama jako zářící postavu a vysílám Světlo. Musím si to častěji uvědomovat,
uvědomovat si ten stav naplno, naciťovat se na své průvodce a Otce, na Zdroj Světla. Všechno to
vlastně vím, ale převedení do reality jde po krůčkách. Pro vytvoření trvalého stavu spojení se svým
vyšším Já je třeba být očistění, jinak to není možné a stále budeme vtahováni do takových problémů,
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které nám budou nevyčištěné části ukazovat. Každý musí dojít k pravdě o sobě sám svým vlastním
úsilím a chtěním. Je to zkrátka škola ducha.
Naplňuji se Světlem a přijímám. Přijímám existenci duality, to že existuje jak svět Světla, tak i Temna.
Jsou to dvě části, které spolu tvoří Celek. Přijímám, že i druzí mají svoje temné stíny. Naplňuji se
Světlem, je to obrovská úleva.
O očkování.
Dlouho jsem přemýšlela o očkování, zda se dát očkovat či ne. Asi obojí je pravda. Někdy je očkování
vhodné a opravdu ochrání, někdy je zbytečné, například očkování proti chřipkám, to je možné
nahradit lepší péčí o tělo a mysl. Někteří lidé očkování vůbec nepotřebují, pokud je jejich energetická
ochrana tak silná, že jsou přirozeně odolní. Dále hraje roli karma, což znamená, že ani očkování
člověku nepomůže, nebo tělo onemocní jiným způsobem. Někdo může mít na očkování silnou
následnou reakci. Pokud nejsme vědoucí, je těžké se v tomto rozhodnout správně. Je to podobné
jako s tím, kdo nás má léčit. Zda lékař, nebo léčitel, nebo problém zvládneme sami. Pro někoho je
dobrý lékař, pro někoho léčitel, někoho vyléčí andělé, které požádá o pomoc a někoho nevyléčí nic,
v daném životě již nemůže osud změnit. Pro každého z nás je vhodné něco jiného. Je to cesta
osobního poznávání.
Vysílám Lásku ze srdeční čakry.
Posílám Lásku ze srdeční čakry svým blízkým a Matce Zemi. Jsem spojena se svým vnitřním dítětem.
Dítě ze mne najednou vyletí a letí směrem k Otci. Otec je přijme do náruče a spolu s ním jsou zde moji
průvodci Ámos a Darmos. Dítě má v rukou pohár Světla. Namíří ho směrem k Zemi a z poháru prýští
světelný prach a zasypává Zemi (obr. 59 Světelný prach se sype).

Světelný prach se sype
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Můj pocit.
Dnes se mnou moji průvodci dělají psychoterapii. Navádějí mne na uvědomění si svého pocitu
v hrudníku. Není tam volnost. Cítím tam bolest, strach, hněv a další pocity, které mi odráží lidé z okolí.
Všechny problémy jsou z mého pocitu. Stále jsem závislá na chování druhých, oni však mají uvnitř
sebe podobné pocity a proto si často nerozumíme. Očekáváme od druhých to, co nám samým chybí.
Moji duchovní průvodci zesilují světlo uvnitř mého hrudníku. Sama se napojím na Zdroj Světla a
nepříjemný pocit v hrudníku mizí. Volnost, svoboda! Děkuji průvodcům za jejich úžasnou práci a
posílám jim Lásku, spustí se déšť červených srdíček. „Takto choď mezi lidmi!“, sdělují průvodci.
Moje kolena.
Poslední dobou pociťuji bolest v kolenou. Dívám se do kolen a jsou na nich černí „pavouci“, takoví,
jaké jsem viděla na čakrách. Nejsou to energetické bytosti, ale energetické útvary. Duchovní průvodci
odnášejí „pavouky“ do Světla. Dívám se do minulosti, co to způsobilo a vidím dva svoje životy. Život
jeptišky a mnicha, kteří často klečeli na kolenou. Pokora je něco jiného. Pokora je stav, kdy
respektujeme boží zákony a nemusíme při tom klečet. Ještě vidím své průvodce, jak opravují moje
kolena. Mají v rukách takové pistole – světelné svářečky a opravují moje kosti.
Rozhovor o vině.
Je mi líto, že mezi lidmi není více Lásky. „Dokážeš přijmout tu realitu?“, ptají se průvodci. Sděluji, že to
přijímám, ale je mi z toho těžko. „Máš z toho pocity vlastní viny?“. „Cítím to jako svoji vinu a usiluji o
to napravit to“, odpovídám. „Jdi ke kořenům avatara!“. Vidím muže v dlouhých bílých šatech bez
rukávů, má světle hnědé vlasy ani ne po ramena, na hlavě něco jako římský věnec. Místo je podobné
římskému paláci, ale je to v Atlantidě. Muž je mluvčí Světla, ale jsou zde dvě strany. Ta druhá je strana
Temna. Muž není pevný ve svém postoji a obdivuje sílu temné strany. Otevře se jí a tato síla ho zničí.
Vidím, jak leží mrtvý na mramorové podlaze paláce. Toto mne provází řadou životů od Atlantidy.
Uvnitř sebe toužím po Lásce, Světle a Svobodě. Lákají mne ale úspěšní lidé, kteří umí mluvit, jsou
něčím výjimeční. Nechávám se stahovat do jejich temných stránek a tím ničím sama sebe. „Jediné co
musíš udělat je zvýšit svoje Světlo!“, opět připomínají průvodci.
Představa o sobě.
„Vytvoř si představu, jaká chceš být!“, přichází od průvodců.
„Jsem silná, odvážná, soucitná, zářící bytost…“
Problémem mého krku je i štítná žláza, na které se nachází uzel.
Se svými průvodci jdu opět do krku. Nevěřím si. Neprotestuji. Nemluvím. Jsem vyzvána průvodci,
abych si vytvořila představu světelné koule v oblasti krku. Vidím, jak průvodci pracují na mém těle.
Otvorem v krku vsunou trubičku do mého těla a vysají z něho temnou energii do připraveného džberu.
Z mého krku vypadne „kulička“ a džber odnášejí průvodci do Světla. Soustřeďuji se na prozařování
krku světelnou koulí. Posílám Světlo Matce Zemi a mým průvodcům. Smějí se, že je to lechtá. „Jste
úžasní!“, sděluji k nim. Obejmou se a spolu splynou.
To, že se nám otevře kanál pro spojení s duchovním světem, nebo že se napojíme na Světlo ještě
neznamená, že se nám všechno hned uzdraví. Je to trpělivá práce. Je zde vliv okolí, karmické zátěže a
osudové události. To vše utváří náš život.
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Mám alergii a dusím se. Je to asi týden po tom, co jsem prošla vedenou regresí. Zřejmě jsem
prodělala virózu. Při virózách se mi alergie objevuje. Co to způsobuje?
„Máš strach z lidí jako z virů“, sdělují průvodci. Jdu se podívat do psychického těla. Je tam černá
postavička, již známá jako strach a putuje do Světla. Dále vidím opět červenou postavičku hněvu. I on
putuje do Světla. Třetí postavička je zelená. Nevím co to je. „Zeptej se!“, radí průvodci. „Kdo jsi?“.
„Svědomí“, přichází odpověď. Dělám odpuštění sobě a všem lidem, kteří mi kdy ublížili. „Vše se děje
jen pro tvoje poznání, je to taková hra“, sdělují průvodci. „Rozšiřuj Světlo v hrudníku!“ Rozšiřuji Světlo
a nastává velká úleva, volnost. Vysílám Světlo k lidem a průvodcům. „Posílej Matce Zemi!“ Vysílám
Světlo matce Zemi. Vidím lidské postavičky jako blechy na těle Matky Země. Jsme na jejím těle také
jako viry.
Odblokování mých kolen.
Na kolenou mám znovu černé pavouky. Pátrám pro příčině zablokování. Je to z důvodu přísah
náboženským organizacím a klečení na kolenou. Prosím o zrušení všech přísah náboženským i jiným
organizacím. Vidím velké nůžky, které přestřihávají nitky spojující mne s těmito organizacemi
přísahami. Děkuji za osvobození.
Stále mám alergické projevy dušnosti, je mi jako bych chtěla vyskočit z kůže.
Napadá ne, že alergie souvisí s mojí potlačenou agresivitou. Odevzdávám agresivitu a již vidím temně
červenou naježenou a zubatou postavičku jak putuje do Světla. Tolik se snažím a mám pocit, že v sobě
objevuji stále horší věci. Anděle mi sdělují, že je to nutné poznat pro získání pokory a proto, abych lépe
porozuměla druhým lidem. Je ve mně převaha dostředivosti a žáru. Je to zničující. Andělé mne obalují
do světle modré energie odstředivosti. Nadechuji ji a vpouštím do celého těla. Odstředivost je
uvolňující.
Andělé na mně pracují a vedou mne do nitra. „Jak se cítíš?“, ptají se.
„Svázaně“. A již vidím motýla, který má svázaná křídla, je obepnutý černými obručemi. Průvodci mne
nabádají, abych se naplňovala Světlem, jak nejvíce mohu. „Nic jiného než Světlo tě nevyléčí!“, sdělují
andělé. Naplňuji se Světlem a nadýchávám jej co mohu. Postupně praská jedna obruč po druhé. Křídla
motýla se rozvinou a motýl vzlétne. Letí a je svobodný. Dívá se na Zem, co se tam odehrává. Motýl má
zlaté „nitky“ a tak jimi ovine svoje nejbližší do takových motýlích, zlatých kukel (obr. 60 Zlaté kukly
bližních). Pohledem dovnitř kukly v ní vidím malou, bílou larvu. Před léty andělé zakuklili „moji
postavu“ stejným způsobem. Posílám zlaté nitky Matce Zemi. Vidím, jak Matka Země trpí, jak trpí lidé
na ní. Je mi líto jí i lidí. Nechám vletět motýla do svého těla a stávám je jím. Posílám zlaté nitky svým
průvodcům.
Zkoumám, co způsobuje stažení mého hrudníku.
Je to deprese a již vidím její „mrak“ letící do Světla. Co ji způsobilo? Vidím postavu, která drží šňůru
kolem mého krku. Není to přivtělená bytost, ale je to temná část mého Já. Vidím nůžky, které
přestřihnou provaz, postava se skácí, je bezvládná a odnesena do Světla. Spolu s ní ještě putuje do
Světla černá kostka z mojí hlavy.

112

Zlaté kukly bližních
Prosím jen o jediné – o naplnění se Světlem.
Všechny naše problémy jsou jen z nedostatku Světla v nás. Naplňuji se Světlem a zalévám celé svoje
tělo. Vidím, jak z mého těla padají černá závaží. My lidé jsme destruktivní k sobě, k druhým a
k planetě Zemi.
Naplňuji se Světlem.
Napouštím do svého těla Světlo. Vidím žlutý pohár, který se naplňuje zlatou tekutinou.
Chci být již navždy jen pracovníkem Světla! Prosím o prosvětlení všech svých těl!
Vidím zemdlené tělo vnitřního dítěte. Již jsou zde moji drazí průvodci a trochu tělo proplesknou. Hlava
ožije. „Konečně jsi se probudila!“, sdělují. Andělé vezmou tělo – moje vnitřní dítě za ruce a vyletí
vzhůru. Užívají se ten let, tu svobodu. Vnitřní dítě se usmívá. Letíme směrem ke Slunci. Je zde všechno
zlaté. Pohybují se zde zlaté bytosti. Moje vnitřní dítě se postaví do řady a čeká, až postoupí ke zlaté
bytosti, která přítomné čekající postupně jednoho po druhém zasypává zlatým prachem ze zlaté
nádoby (obr. 61 Na Slunci). I moje vnitřní dítě je takto posypáno a raduje se. Průvodci ho znovu
vezmou za ruce a letí zpět. Předají ho do mých rukou a já ho držím ve svém náručí, obdivuji ho jak je
krásné a říkám mu, že ho miluji. Dítě splyne s mým tělem a já ho vyciťuji uvnitř sebe. Je spokojené a
leží jako miminko ve zlatém prachu. Vidím teď svoje tělo jako velké a světelné. Všechny temné
energetické bytosti před ním prchají. Světlo je to, čeho se bojí nejvíce.
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Na Slunci
Po řízené regresi, kterou jsem popsala výše, se můj zdravotní stav po prvotním zlepšení dost zhoršil, a
to projevy astmatické alergie a nesnesitelným pocitem v hrudníku, jakoby mnou procházel elektrický
proud. Čím to je?
Vidím další energetickou bytost, vypadá stejně jako ta při řízené regresi, není však černá, je červená.
Červená „slepice“. Již jsou zde moji průvodci a odnášejí bytost do Světla (obr. 62 Energetické bytosti
putují do Světla).
Při vedené regresi nebyla červená bytost odvedena. Cítila jsem již tehdy, jakoby ve mně něco zůstalo.
Tato bytost ovlivnila funkci mého brzlíku, který řídí imunitu a nachází se právě v oblasti hrudníku a
moji štítnou žlázu v oblasti krku. Žárovou energií způsobila poruchu mojí imunity (brzlík začal
nadměrně produkovat ochranné látky, které působily proti mně) a opravdu mi to dalo zabrat. Při
pátrání po příčině jsem v meditaci viděla bílé tečky, jejichž množství se po odvedení bytosti za několik
dní zmenšilo a současně se mi udělalo dobře. Na Internetu jsem našla, že ty bílé tečky jsou
T- lymfocyty, které brzlík produkuje. Parazitické bytosti využijí vše, aby odvrátili cestu ke Světlu
a využijí každou naši slabost, nevědomost a chybu. Myslím, že jsem tu červenou bytost regresí hodně
podráždila.
Takže andělé bytost odvedli, dále odnesli do Světla temný „plát“ z mého solaru a vložili do mého
hrudníku bílý krystal (obr. 63 Krystal).
Andělé pokračují v práci na mém krku.
Andělé vykopali pomocí rýče bulku na mojí štítné žláze, vypadala jako kulatá „řepa“ s prorostlými
kořeny. Naložili „řepu“ na kolečko a odvezli ji to Světla. Andělé ještě odnesli do Světla prosvětlit můj
brzlík a štítnou žlázu, nechali je posypat zlatým prachem, a poté je vrátili do těla. Velmi se mi ulevilo a
v mém hrudníku se rozlito Světlo.
Nechápu, že mne dříve nenapadlo v hrudníku hledat a přisuzovala jsem zdravotní problémy jen
viróze. Je to pravděpodobně z důvodu mého poznávání, na vše musím přijít sama, to má největší
cenu. Zřejmě má vše svůj čas pro průchod jednotlivých událostí. Budu sledovat, jak se léčení na mém
duchovním těle projeví na těle hmotném. I to má svůj čas průchodu.
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Energetické bytosti putují do Světla

Krystal
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Dále prozkoumávám psychické tělo, které s mými problémy souvisí.
Vidím tam dva černé puntíky, co to je? Týká se to mne a mých rodičů. Odpouštím rodičům, že jsem
necítila jejich Lásku. Odpouštím sobě, že sem necítila Lásku k sobě. Přijímám rodiče do svého srdce,
přijímám sebe do svého srdce. Miluji se.
Pracuji na svých energiích.
Cítím v sobě nerovnováhu. Vytvářím pocit klidu a odstředivosti. Vizualizuji si zelenou barvu klidu a
modrou barvu vzdušného prvku odstředivosti. Stahuji se sebe všechny negativní energie a napětí do
Světla Matky Země. Udržuji mysl v ochraně, udržuji Světlo v sobě. Neotvírám se negativním vlivům a
nenabaluji na sebe problémy druhých. Nejsou to moje problémy! Chybně je cítím jako svoje a snažím
se je se zápalem řešit. Mohu druhým poradit co mohu, ale nesmím se s jejich záležitostmi ztotožňovat.
Odpouštím si nedobré činy ze všech svých minulých inkarnací a odpouštím všem, neboť vše vedlo
k mému poznání a návratu ke Světlu, domů.
Mým posledním velkým poznáním je to, že není možné podceňovat světelnou OCHRANU a OTVÍRAT
SE negativním energiím. Takové energie jsou zničující. Jakmile v sobě máme nějaký blok, či cokoliv
nedořešeného, temné bytosti ihned využijí svou příležitost. Jde jim o „potravu“ a o to překazit naši
cestu ke Světlu. Je to stálý souboj dvou principů. Je třeba na OCHRANU myslet a neotvírat se. Přichází
mi obrazy: Zasazuji novou cibulku, aby z ní vyrostla bílá květina. Jsem na střeše a dívám se dolů, jak
tam lidé žijí. Je důležité přistupovat k příběhům druhých s NADHLEDEM a SOUCITEM, ale NEOTVÍRAT
se vlivům druhých lidí. Andělé nám pomáhají jak nejlépe mohou, ale rozhodovat se musíme VŽDY
SAMI.
Jsem světelná bytost, vpouštím do sebe Světlo a tvořím si ochranu. Cítím to (obr. 64 Světelná
ochrana).

Světelná ochrana
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Přilétám na řecký ostrov Korfu a těším se na pobyt u moře. Miluji pohled na moře. Co vidím! Opět
pyramidální hory! Ostrov je opravdu hodně hornatý.
Místo, kde jsem ubytována je od jedné pyramidální hory nedaleko, každý den se na ni dívám. Takže
se na horu jednoho rána vypravím. Hora je zalesněná a k vrcholu špatně přístupná. Usadím se tedy
pod vrcholem. Moji průvodci již otevírají pramen, který opravdu silně tryská. Přilaďuji se k tomu, co se
na této hoře odehrávalo a vidím dvě postavy v černých šatech, které táhnou na nosítkách ženu
s miminkem, cítím, že jsou oba v ohrožení života a tak je vynáší na vrchol hory k ozdravění.
V hlavním městě ostrova Korfu jsem navštívila kostel sv. Spyridona, je to patron a ochránce ostrova.
Narodil se na Kypru (r. 270?), byl pastevcem, později knězem a biskupem. V době invaze Turků na
Kypru, byly jeho ostatky převezeny na Korfu a tělo uloženo v kostele. Jeho tělo je prý z části stále živé.
Sv. Spyridonovi se přisuzují čtyři zásluhy a to dvakrát vyhnání Turků, odvrácení epidemie cholery a
také hladomoru, kdy se objevila v přístavu loď s jídlem. Inspiroval mne obraz v kostele a tak jsem ho
namalovala (obr. 65 sv. Spyridon rozmlouvá s archandělem).
Jsem v kostele a přilaďuji se ke sv. Spyridonovi:
Již ho vidím. Muže v černém kněžském šatu té doby, na hlavě s černým jednoduchým, vysokým
mnišským kloboukem, má dlouhé, šedé vousy.
„Co si přeješ?“, přichází od něho otázka.
„Mír a Lásku na Zemi“, odpovídám.
„Pracuji pro to! Buď se sebou v míru!“, sděluje Spyridon.

Spyridon rozmlouvá s archandělem
Jsem na návštěvě na Plejádách.
Jakmile jsem si pustila krásnou skladbu „Pleiadian love song“ a zavřela oči, ihned jsem se ocitla na
Plejádách. Tentokrát jsem se objevila v kruhovitém „stanu“, jehož středem proudilo Světlo. Moje
postava – moje vnitřní dítě do toho proudu bílého Světla vstoupilo, aby se v něm prosvětlilo.
Doprovázejí mne dvě průsvitné plejádské bytosti. Moje postava s nimi usedne na takové pódium na
kterém stojí velké širokoúhlé plátno – parabola obdélníkového tvaru, je celé zlaté. Odhaduji, že slouží
k vysílání energie a přijímání informací.
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Jsem opět v Praze a andělé pracují na mém uzdravování.
Prosím za odpuštění všechny z minulých inkarnací, které nějak zasáhly moje temné a magické činy a
odpouštím sobě.
Moji duchovní průvodci Ámos a Darmos dnes přivedli nebeské chirurgy a dělají něco pomocí nástrojů
v mojí krční oblasti. Andělé mi sdělují, že léčení potrvá asi ještě měsíc. Děkuji všem za jejich úžasnou
práci.
Naplňuji se Světlem, prosvětluji hlavu, ta všechno řídí. Světlo v sobě cítím. Cítím, že se uvolnil uvnitř
mne prostor díky odpuštění. Přijímám odlišnost druhých a nevpouštím do sebe negativitu, neotvírám
se negativních vlivům. Jsem kladnou tvůrčí složkou (slova J. Zezulky). Uvědomuji si ten stav každým
dnem více a více….
Hledejme v druhých lidech Světlo, hledejme v sobě Světlo, stávejme se Světelnými bytostmi. Pokud je
světlo uzavřeno pod temnými energiemi a emocemi, je to dočasné. Jednoho dne objeví Světlo každý!
To, že jsem předpokládala, že jsou moje čakry již dostatečně pročištěné byla jen moje představa.
Čakry jsou obrovské energetické zdroje všech informací o nás a pročišťování má mnoho vrstev. Jsou
zde záznamy všech našich inkarnací.
Prosím své průvodce o pročištění čaker.
Na pročištění první čakry použili moji průvodci černou štětku, podobnou štětce kominické. Vylila se
z ní černá tekutina mojí nelásky k Matce Zemi, moje neláskyplné činy proti ní. Z druhé čakry vytahovali
moji průvodci dlouhý provázek, na němž byly uzlíky všech mých inkarnačních vztahů. Uzlíky měly
různé barvy chladu, vášně, sobectví i obětí, oranžové uzlíky tvořivosti s druhými i temné a bílé uzlíky
černé a bílé magie. Nakonec z této čakry vytáhli andělé celé „klubko“ těchto vztahů a vhodili ho do
Světla. Z třetí čakry vytáhli temný pruh závislostí. Závislostí, které brání cítit se svobodně a vyvolávají
pocity strachu a hněvu. Ze čtvrté čakry vytáhli „drát“, který blokoval moje srdce a schopnost cítit lásku
k sobě i ostatním bytostem. Pátá čakra byla „zašpuntovaná“ podobně jako proud energie na hoře
„Vlčí kámen“, který byl zablokován magickými rituály, které se tam konaly. I z mého krku se „vylila“
temná energie jako ze zašpuntované hory. V šesté čakře profoukli moji dva průvodci oba její kornouty
brčkem a vyfoukly bubliny temných myšlenek. Na sedmou čakru použili andělé štětku bílou, aby
rozšířili moji schopnost příjmu informací. Prosím o odpuštění Matku Zemi a Boha Otce za
nedodržování božích zákonů, v krční čakře je to zneužití slova, každé naše slovo má velkou váhu.
Uvědomuji si svoje Světlo i Světlo uvnitř druhých lidí. Posílám Světlo do srdeční čakry druhého člověka,
tím se obě Světla posilují. Všichni máme uvnitř sebe tento zdroj života.
Po ukončení meditace mne napadlo zkusit otestovat čakry kyvadlem. Kyvadlo se točilo na všech
čakrách rovnoměrně. Úžasné!!
Jdu do meditace a moji průvodci se ptají, co budeme dnes dělat.
„Nechám to na vás“, odpovídám. Pracují na mojí psychice a odvádí tmavou rozježenou postavičku.
„Chceš se někam podívat?“, ptají se dále. Napadá mne Sírius a už letíme. Sleduji své vnitřní dítě, jak
s nimi letí. Jsme na Síriu. Jsou zde stříbrno-bílé éterické postavy, do jejich obličejů moc nevidím, jsou
jemné. Jsme ve velké aule, na pódiu někdo promlouvá o planetách a rasách. Zhmotňuje své myšlenky
a promítá do prostoru prostorové obrazy, které posluchači sledují. Dále mne zajímá, jak se obyvatelé
léčí. Nejsou nemocní jako my, pouze ladí svoje energetické systémy tím, že se sprchují Světlem, nebo
vidím jednoho Síriana ležet na lůžku a je osvětlován Světlem. Síriané se nerodí jako my a stejně jako
Plejáďané se zhmotňují. Neprochází již embryonálním vývojem, ani dětstvím, ale bytost přichází
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v paprsku Světla již hotová. Ptám se, zda konzumují nějakou potravu. Posilují se Světlem. Vidím, jak
sedí v kruhu a společně meditují. Moje dítě je uvedeno průvodci mezi ně, do jejich kruhu. Ihned jsem
dojatá a cítím, jak energie skrze moje vnitřní dítě v mém těle vzroste a rozsvítí se Světlo. Energie mezi
nimi proudí a společně ji pozdvihují. Nevidím okolo nich přírodu. Najednou se objeví v ruce jednoho
Síriana červená květina. Mohou zhmotňovat představy svoje či druhých. Průvodci uchopí moje vnitřní
dítě za ruce a letí zpět. Již jsou přede mnou a nechají vnitřní dítě do mne vletět. Vyciťuji ještě chvíli tu
nabranou světelnou energii.
Andělé mi resetovali mozek.
Vysypali mi z hlavy třpytivý prach. Je to jako s počítačem.
Co je to, co nám brání cítit se šťastní?
Je to nedostatek Světla, tudíž chybné vnímání a chybné myšlení. Člověk nemiluje sebe a nemiluje
druhé. Přijmout nedokonalost svoji a nedokonalost druhých v nás vytvoří klid a pohodu.
Odevzdávám všechny své bolesti.
Vidím, jak jsem vstoupila do tohoto života plná hněvu, strachu z lidí a bolesti, neboť tak jsem ukončila
svůj minulý život při náletu se svým synkem. Moje duše je ve své podstatě radostná a tvořivá, a tak se
projevily oba tyto principy. Posílám celé té nešťastné události Světlo.
Uvědomuji si všechny příčiny pocitů deprese, nesvobody a nedostatku Lásky v dětství. I těmto všem
pocitům posílám paprsek Lásky.
O zneužití síly.
Již rozumím tomu, proč se na mojí páté čakře objevil „avatar“, když jsem zkoumala svoje archetypy.
Později jsem objevila inkarnaci atlantského kněze, který zneužil slova, propadl temným bytostem a ti
nakonec temnou energií Atlantidu zničili. Moje současná inkarnace se nachází v novém pokusu vše
napravit. Všechny inkarnace, ve kterých jsme zneužili slova a sílu moci vede ke zkušenosti, že síla
může být i ničivá a tak se nakonec své síly vzdáme ze strachu, abychom ji znovu nezneužili. Sílu je ale
třeba opět převzít a použít ji pro prospěch všech. O tom je také současná transformace o nalezení
způsobu, jak být se svou silou prospěšný.
Je třeba spojovat.
Sjednocuji se se svou nesmrtelnou duší a svým vyšším Já. Spojení nižšího Já, duše a vyššího Já
znamená svobodu, volnost, mohu naplňovat svoje představy… Vše se uvádí do harmonie, do
synchronicity a události běží snadněji. Uvědomuji si, že myšlenka tvoří naší realitu. Nechávám svou
duši vyjádřit. Duše je obrovsky tvůrčí a vede nás k prožívání Lásky, Svobody a k hledání Pravdy.
Nepříjemné pocity v krku stále přetrvávají.
Již jsou u mne moji průvodci a vytahují z krku velký hřebík. Je to duchovní hřeb, který způsobuje, že
nemohu o některých věcech mluvit. Mluvit pro mne znamená odsouzení a smrt. Kdysi jsem slovo
zneužila a poté jsem byla za svá slova v několika minulých životech usmrcena. Většina mých
zdravotních a psychických problémů se v tomto životě točí okolo krku. „To se nesmí říkat!“, toto
povědomí mne doposud brzdilo a lidé mi to často v tomto životě svými slovy připomínali.
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Dívám se na svou první čakru.
Je vychýlená dopředu a povadlá. Energie z Matky Země skrze ni špatně prochází. Moji duchovní
ochránci již na ní pracují. Mají na to kliku jako na nastartování starého motoru auta. Klikou točí, čakru
roztáčejí a rovnají její polohu směrem dolů. Vychýlení souvisí s mojí nechutí vtělit se. Energie v mých
nižších čakrách je nižší, než v těch horních. Po skončení andělské práce vpouštím Světlo do čaker ze
středu Matky Země. Posílám Matce Zemi Lásku a vidím, jak je nemocná, stejně jako my lidé na Zemi. I
ona má záchvaty výronů sopek a tsunami. Dokud Matku Zemi neočistíme, neočistíme to, co jsme
způsobili, Matka Země bude procházet „nemocemi“ stejně jako my lidé. Vysílám paprsek Světla ze své
srdeční čakry a to Světlo obaluje celou Zemi. Cítím spojení se Zemi jako narozené miminko se svou
matkou pupeční šňůrou.
VĚŘÍM, věřím Světlu, Bohu – Tvůrci, Jsem Jím.
Napojuji se na Světlo Matky Země a na Světlo Zdroje. Naplňuji svoje čakry, které tvoří blankytně
modré „koule“ zepředu i zezadu mého těla, spojuji to Světlo, spojuji se se svým vyšším Já, spočívám ve
Světle, jsem světelnou koulí, jsem Světlo. Světlo je nejvyšší Tvůrce. Světlo může dělat vše. Světlo a já
jsme jedno. Je to obrovský pocit svobody.
Vytvářím představu zářící bytosti – sebe sama ve své mysli, ve své představě. Představa je cestou
k realizaci.
Ptám se svých průvodců: „Na čem mám pracovat?“.
„Na psychice, mysli na Světlo, pracuj se Světlem!“
Kdy léčení léčitelů a léčených neprobíhá harmonicky.
Léčitel nesmí vkládat do léčení svoje chtění a vždy respektovat boží vůli. Pokud léčený není léčení
otevřený, nevěří léčbě, vyšší energie neudrží a opět může spadnout do svých starých energií. Také ho
nemusí pustit jeho karma, kterou je třeba nejprve zpracovat. V léčbě jde především o pochopení
v čem je naše myšlení chybné a o rozšíření pohledu léčeného na to, že existuje širší realita a že jsou
zde božské zákony, které je třeba brát vážně.
Sleduji v televizi seriál o hledání stop po možném útěku Adolfa Hitlera do Jižní Ameriky po ukončení
2. světové války a o jeho možném působení tam. Zaujal mne. Před několika lety jsem se setkala se
ženou, která tvrdila, že je inkarnací Evy Braunové, a že spolu s Adolfem nezahynuli v bunkru, ale
utekli podzemními tunely. Toto její tvrzení odpovídá skutečnosti, že v Berlíně byly odhaleny
podzemní chodby, kterými by se dalo uprchnout. Pátrači v seriálu sledovali možnou cestu Hitlera do
Jižní Ameriky a zveřejnili fakta, že uprchlí nacisté zde žili, byli tolerováni a v tichosti pokračovali podle
svých představ v budování Třetí říše. Byl nalezen dům, ve kterém zřejmě A. Hitler žil a to v Paraquayi.
Žil tam v ústraní a osamocen v neustálém strachu z objevení jako v pevnosti. Jeden ze svědků
vypovídal o tom, že byl v tom domě něco opravovat a viděl ho ve starém vojenském kabátu. Pro
většinu lidí tam žijících je však stále tabu o tomto hovořit.
Jsem v meditaci a řeším vztahy k druhým lidem. Najednou mi přišla otázka od mých průvodců, zda
bych dokázala odpustit A. Hitlerovi. Vidím ho jako psychicky nemocného. „Myslím, že ano, ale je mi
líto těch, kteří kvůli němu trpěli. Přijímám tu věc.“ V mojí srdeční čakře najednou hrklo. Cítím, že se
uvolnil můj blok z minulého života, kdy jsem před Němci prchala se svým malým synem a nakonec
jsme zahynuli při náletu.
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Do rukou se mi dostala druhá kniha od Barbary Ann Brennan a to „Ruce světla“. Je to kniha, která
popisuje praxi léčitele, to jak při spirituálním léčení postupuje. Je to první kniha tohoto druhu, kterou
jsem četla. Popisu způsobu léčení se nebudu věnovat, ale ocituji některé myšlenky ze závěru knihy:
Jejím průvodcem je bytost Heyoan. Heyoan mluví o tom, jak probíhá vtělení: „Před narozením se
posadíte se svými spirituálními průvodci a vyberete si rodiče. Vyberete si souhrn svých
pravděpodobných reálií, např. práci, kterou budete dělat a zvolíte soubor energií, ze kterých bude
vytvořeno vaše tělo. Dá se říci, že oddělíte část svého Vyššího Bytí, vezmete toto vědomí a
vytvoříte s jeho pomocí tělo. Zvolíte si rodiče a také fyzické rysy a vlastnosti, které po nich zdědíte.
Vše slouží určitému, vámi vybranému záměru. Tělo je nástroj, nejúčinnější pomůcka k tomu,
abychom se mohli zaměřit na určité části svého Já, které si přejeme změnit. Všechny systémy a
orgány těla jsou vybudovány speciálně pro tuto transformaci. Uvidíte to ve všem – od své práce
přes nervový systém, automatické tělesné funkce až po každou jednotlivou buňku. Tělo není těžké
břemeno, tělo je dar. Potíž je v tom, že většina lidských bytostí to nechápe.“
Heyoan také mluví o tom, co pokračuje, když člověk ukončí inkarnace ve fyzickém plánu: „Potom
duchovní práce směrem ke světlu pokračuje jiným způsobem. My také pracujeme na svém
očisťování a přibližování se k Bohu. Existuje nepřeberné množství úrovní. Abyste se dostali z jedné
úrovně reality do další a potom ještě dál, musíte vstoupit do nekonečného prostoru. V současné
chvíli se můžete dostat jenom tak vysoko, jak vám to umožňuje dosažená schopnost vnímání. Čím
osvícenější se jedinec stává, tím širší je jeho vnímání – tento proces opravdu nikdy nekončí. Léčení
se na vyšších úrovních mění na kreativitu. Vaše fyzická realita teď přechází do nové fáze, kde
transformace již nebude zaměřena na bolest. Teď se soustředíte na tvořivé vyjádření pohybu,
hudby a umění vůbec. Jak stoupáme ke světlu temnota se vytrácí, transformační proces spočívá
spíše v tvořivosti než v léčení.“
Barbara píše o příčinách onemocnění: Každé onemocnění je vždy přímým důsledkem negativního
zážitku či zkušenosti z vašeho života nebo přímým důsledkem toho, že plně nemilujete sami sebe –
nenásledujete to, co toužíte udělat. Jak to, že jste pozorně nenaslouchali svému vnitřnímu hlasu?
Jak to, že jste si nedovolili být plně tím, kým opravdu jste? Každá nemoc je přímou zprávou o tom,
že se dostatečně nemilujete, nepečujete starostlivě o to, abyste byli sami sebou. Toto je základ
všeho léčení.
Barbara zmiňuje to, co je důležité pro rozvoj léčitelovi osobnosti (pouze úryvky):
Život každého z nás je jedinečný. Nikdo jiný vám dar léčitelství nemůže propůjčit – musí vyrůst
z vašeho nitra. Kráčejte svou vlastní stezkou, ne po širokých, dobře prošlapaných stezkách. Můžete je
použít, aby vás podpořily a pomohly vám vytvořit nové myšlení. Stát se léčitelem znamená zasvěcení,
zasvěcení své vlastní pravdy a lásky. Praktikování této pravdy a lásky se bude nejspíš měnit, jak
budete postupovat životem. Do nebe vede mnoho cest, tolik, kolik je duší vracejících se domů. Až se
naučíte úplně splynout bez jakéhokoliv odporu s proudem, se svou vnitřní tvořivou silou, potom
jste se vrátili domů. To je váš domov. Zasvěcení změní vaši osobní realitu. Začnete vidět mezi vaší
vnitřní realitou a „vnějším“ světem vztah příčina – následek. Průvodci ale také posílají zkoušky. První
věc, které je třeba se postavit je strach. Je to pocit oddělení. Strach je protikladem lásky, která přináší
sjednocení všeho. Nejde o to strach zničit, ale poznat jeho podstatu a pochopit, že síla strachu je
menší než síla lásky. Negativní zážitky a zkušenosti si vytváříme sami. Někdy je velmi těžké si to
přiznat. Naší nejlepší obranou je potom obviňování druhých. Pod bolestnými prožitky je pochován
úmysl tímto způsobem žít – tzv. negativní záměr. Například jsme přesvědčeni, že život je ve své
podstatě těžký, plný práce a bolesti, že za naše problémy může někdo jiný, že my jste ti „hodní“ a oni
jsou „špatní“. Negativní potěšení může hrát roli poraženého, nemocného nebo zraněného. Je to
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model oběti, neboť oběť má sekundární zisk. Omlouváme tím svůj neúspěch, předstíráme, že bychom
mohli mnohé dokázat, kdyby nám to druzí nekomplikovali. Negativní potěšení vychází ze separace,
zatímco přirozené potěšení je založeno na jednotě – nikdy nás od druhých neodděluje. Pozitivní
radost proudí z našeho nitra, přináší pohyb a radostnou energii, hledá vyjádření v kreativitě. Když
zdeformujeme impulz potěšení a nedovolíme si být tím, kým jsme, umíráme malou smrtí. Proces
postupného očisťování je potom opětovným vzkříšením a znovudosažením plného proudění radosti
z energie, pohybu a vědomí, které zvětšuje naši tvořivou sílu. Barbara píše, že je třeba užívat svou vůli
pozitivně a po dva roky si uvědomovala Boží vůli v sobě, až jí to přešlo do krve. Je to to, co přináší
radost a naplnění, je to vůle Boží mluvící skrze srdce. Láskou můžeme zahrnout cokoliv. Květinu,
stromek, umělecké dílo, tuto lásku potom přenést na sebe sama. Každý kdo umí takto milovat, je
určitě hoden lásky. Barbara píše o důležitosti vzdání se své vůle, která neustále něco vyžaduje. Je
nutné sladění se s Božskou vůlí, abychom nalezli v každé situaci pravdu a abychom na ni reagovali
s láskou. Víra v sebe, ve spirituální zákon, v kosmickou jednotu i to, že ať se stane cokoliv v našem
životě nám může posloužit k hlubšímu porozumění, lásce, osobnímu růstu, procesu očisťování se
může stát stupínkem na vaší cestě k božímu světlu. Víra znamená vytrvat ve své pravdě, i když vše co
přichází zvenčí, svědčí proti tomu, co my hluboko ve svém nitru známe. Není to slepá víra. Znamená
to zůstat v jednotě se svým záměrem – následovat pravdu a lásku v každé situaci, dokonce i když se
cítíme velmi bídně. I pozitivní přesvědčení prochází zkouškami, je to známka velkého růstu, kdy
začínáme pracovat s dlouhodobějším působením zákona příčiny a následku, a to jak z pohledu
osobního, tak i z pohledu vývoje lidstva. Je třeba naučit se trpělivosti – to je přímé vyjádření víry
v Boží plán. Víra založená na pravdě, Božské vůli a lásce přináší sílu. Sílu, která pramení zevnitř,
z Božské jiskry života v nás. Mít tuto sílu znamená být v centru svého bytí. Bezpodmínečná láska
nechá vstoupit do našeho života milost. Průvodce Barbary Emmanuel řekl: „Stav milosti potřebuje
k tomu, aby byl úplný, někoho, kdo ho přijme. Jste v rukou božích a Boží láska k vám je nekonečná.
Ale teprve tím, že ji přijmete, se kruh uzavírá.“
Závěrem Barbara mluví o tom, že spirituální léčení je vlastně nasměrování k pravdě a opětovnému
sjednocení léčeného. Léčitel nežádá výsledky, neboť nemá jistotu, co která duše potřebuje, nevkládá
do léčení svoji vůli. V léčení neexistují neúspěchy, existují pouze jednotlivé kroky. I tělo a mysl léčitele
se pomocí transformačních procesů pročišťuje, rychlost vibrací i množství léčivé energie proudící
rukama léčitele narůstá. Jakmile se však zpronevěří své integritě – síla se sníží. Je to velký proces. Po
prožitku rozšířeného stavu vědomí začne síla prosvětlovat tmavou stagnující duševní substanci a vše
se oživí. Člověk se pak může ptát: „Proč jsem teď horší než na začátku?“ Je to jen tím, že se stává
citlivější.
Slova Heyoana: „ Milujte a ctěte sami sebe tak, jak my ctíme vás. Vždyť i my jsme v přítomnosti
Boží, když jsme s vámi. Spočíváte cele v náruči Boží, plné lásky. Uvědomte si to a budete svobodní.“
(konec citace z knihy)
Moje poslání (obr. 66 Moje poslání)
Moji duchovní průvodci si mne vybrali k úkolu, který má sdělit druhým jak probíhá transformace.
Nevybrali si již prosvětlenou bytost, ale někoho kdo má ještě temné stíny, ale protože již byl
v minulosti ve spojení s duchovních světem, ať již v negativních či pozitivních zkušenostech, dokáže
svět ducha vnímat a je proto možné na něm ukázat jak se lze proměnit. To je cílem mojí práce
s průvodci, kterou mám použít pro svoje dobro a předat svoje poznání druhým.
Děkuji svým drahým průvodcům za vše, co jsem s nimi mohla poznat, děkuji za to duchovní
dobrodružství.
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Moje poslání
Seznam obrázků:
1. Otevřeno
2. Vesmírná návštěva
3. Silový systém Země
4. Vězeňské kobky - foto
5. Světlo v jeskyni - foto
6. Madona v jeskyni - foto
7. Společně u Otce
8. Sjednocování v Lásce
9. Nižší Já v proměně
10. Světlo v tělech
11. Modrý plášť andělů
12. Pan Smutek
13. Zmrtvýchvstátní
14. Spící obr
15. Úplněk s orbity - foto
16. Jeho obraz
17. Duše jako bublina
18. Chobotnice
19. Plejádské setkání
20. Umírání
21. Temné kořeny
22. Houpáme se
23. Ježíšovo světlo
24. Duchovní „bublina“
25. Slovanské dívky
26. Energetický parazit
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Objetí s Matkou Zemí
„Nebe a peklo“
Napojení na Matku a Otce
Spojení s vyšším Já
Magické vejce
Bílá holubice
Kolotoč života
Cesta šamana
Posvěcení knihy
Andělé tvarují moji duši
Spojení dvou duší
Načerpání Světla
Zhmotňování
Kdo je Bůh? To jsem Já!
Jsem zářící bytost
Houpání od Matky a Otce
Koupel ve Světle
Prosvětlení Prahy
Vítězství Světla
Co je to smrt
Čakry září
Ukrytá čarodějnice
Spojení s temnou silou
Krok do Světla
Odevzdání pečetí
Ptáček pije nektar Světla
Světelní průvodci
Jezdec se očisťuje
Čakry září
Temné kořeny
Průvodci otevírají prameny hor
Transformace mého Já
Světelný prach se sype
Zlaté kukly bližních
Na Slunci
Energetické bytosti putují do Světla
Krystal
Světelná ochrana
Sv. Spyridon rozmlouvá s archandělem
Moje poslání

124

125

