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Léčení s anděly 
5. díl 

 

 
 

 

Učím se léčení s anděly. V meditaci mi přicházejí od andělů jednoduché a naprosto jasné odpovědi, 

pokud se na něco zeptám a někdy se objeví s otázkou co budeme dnes dělat. Pokud mne napadá co 

by bylo dobré pro mne, nebo jak pomoci něčemu, nebo někomu, ať to jsou zbloudilé duše či Matka 

Země, andělé mi ukazují, jak pracují. Je to jejich práce a oni nejlépe vědí co je v danou chvíli potřeba 

udělat. Nechávají mne sledovat jejich práci. Andělé mají široký vhled do celého dění a vnímají jinak 

než my naším omezeným vnímáním, které nám často zkresluje vjem o tom jaká je podstata věcí, 

zkresluje nám pravdu a vytváří často iluze, které produkuje naše nižší Já. Podobně jako my vnímáme 

zvířata, která mají svůj omezený prostor v myšlení, podobně nás vnímají andělé, vidí a cítí naše chyby, 

vidí nás naprosto jasně, vnímají všechny naše energie, soucítí s námi, v podstatě jsou námi. Znají nás 

lépe, než můžeme znát my sami sebe. Andělé znají to, jak se můžeme napravit, my sami však musíme  

projevit touhu a mít dostatečnou vůli k vlastní změně. Důležité pro nás je, abychom pochopili, jak 

svět funguje jako energie. Vše je energie a podle způsobu myšlení a nabytých zkušeností energie 
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vytváříme a od toho se odvíjí to, jak žijeme, jaká je kvalita našeho těla a našeho života. Dokud 

nerozšíříme svůj vjem sami sebe a svého okolí, jsme odkázáni na naše základní smysly a na 

dosažených zkušenostech druhých lidí. Meditace rozšiřuje toto poznání. V meditaci probouzíme náš 

vnitřní zrak, který může prohlížet cokoliv, poznávat cokoli, cestovat kdekoliv. Můžeme si takto 

ověřovat, jaké věci ve skutečnosti jsou. Chce to velkou trpělivost a víru ve vlastní cestu. Andělé jsou 

připraveni nám pomáhat, jen my jim k tomu musíme dát souhlas. Nezasahují do toho, co je proti vůli 

kohokoliv. Respektují svobodnou vůli všech. Protože vnímají Světlo a pracují s ním, pomáhají i nám 

k návratu do Světla, tam odkud vše vzniklo a kam se vše vrací. Je to stálý koloběh duší z Jednoty do 

duálního světa a zpět do Jednoty. Ve Světle je již vše sjednoceno, je tam bezčasovost a 

bezrozměrnost. Boží myšlenka tvoří dualitu, duální svět, v němž se duše mohou realizovat ve hmotě, 

prohlédnout si to, co je stvořené. Všichni jsme na té cestě společně. V první části vývoje v duálním 

světě vnímáme svoji oddělenost, ve druhé části dochází již k postupnému sjednocování se a 

nastupuje návrat do Jednoty. V tomto přelomovém období se nyní naše planeta nachází. Do 

konečného splynutí musíme jít všichni společně, vždyť všichni jsme jedno a pro to andělé pracují. 

Pomáhají nám na naší cestě zpět a za to jim patří velký dík.  Je třeba k celému procesu přistupovat 

s pokorou. Návrat zpět je radost a soucítění. Individuální velké Já - ego ztrácí svou sílu a lidé se stávají 

tvořivými v souladu s božími zákony. Nedokonalé zákony a předsudky ztrácí smysl. Je třeba se řídit 

svým srdcem a vše temné prosvětlovat. Jiná cesta není.  

Pracuji s anděly na své štítné žláze.  

Na štítné žláze mám bulku a vlivem prodělané alergie se zvětšila. Cítím stažení krku. Vstupuji do 

meditace a dívám se na ni. Je naběhlá a červená, je v zánětu, v červené energii. Bulka je tmavá, je 

naplněna toxiny hmotnými i psychickými. Andělé jsou zde s velkou injekcí a s její pomocí vysají obsah 

bulky a ta splaskne. Jsem napojena na Zdroj a posílám štítné žláze zelenou energie. Ta se proměňuje 

na bílou transformační. Dále posílám do krku Světlo a najednou vidím jak celá moje postava září a 

pátá čakra září světle modrým světlem.   

 

Dříve jsem často pracovala se svými negativními vlastnostmi a emocemi. Nyní se zaměřuji na bloky.  

Byl mi rozpuštěn blok v krční čakře. Ptám se na bloky ve třetí a čtvrté čakře.  

Ve čtvrté čakře vidím velký černý pytel. Je to pytel smutku a bolesti. Z mých čaker se nyní vynořují 

zasunuté černé věci, pronikám do hlubších úrovní. Teprve nyní mám sílu to vše vidět. Pytel je opravdu 

velký a andělské bytosti mají hodně práce s tím ho odvést do Světla. Ze třetí čakry vystupují velké 

bubliny. První je červená, bublina hněvu, druhá je zelená, bublina strachu, třetí je bílá, bublina bílé 

magie a nakonec vystupuje černá bublina temné magie. Jsem na počátku svého pádu, byl to pád 

v Atlantidě. Cítím spojení s jinými lidmi v tomto životě, kteří se na pádu podíleli. Jsou stále v 

neharmonii a psychické nepohodě. Harmonie je Světlo. Prosím archanděla Michaela o přeseknutí 

vazby se ženou, s níž jsem byla v Atlantidě spojena a zapříčinilo to můj konec. Byla jsem mužem a 

vidím ležet jeho mrtvé tělo na zemi. Objeví se meč, který přetne moji černou karmickou šňůru a vylije 

se z jeho konců černá tekutina. Lituji všech svých činů v této inkarnaci. Najednou se rozsvítí v mojí 

hlavě a vidím vycházející slunce nad mořem, dále vidím velký strom z něhož padají ořechy a zelenou 

travnatou cestu. Jsou to obrazy toho co miluji, slunce, moře, jádra vlašských ořechů mi připomínají 

dvě poloviny mozku a zelenou travnatou cestou mohu jít. Krátery na třetí a čtvrté čakře nechávám 

zaplavit Světlem. Děkuji andělům za jejich pomoc. 
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Pracuji s anděly na svém těle.  

Jsme v první čakře. Andělé z ní odmotávají černou stuhu, nakonec se objeví „špulka“ a vyletí do Světla. 

Ve druhé čakře andělé odmotávají bílou stuhu, na konci vidím černé nitě, které omotávají moje 

vaječníky. Ta černá nit souvisí s mým zklamáním z minulého života a zařeknutím se, že děti v tomto 

životě nechci. Moje spodní čakry potřebují nabýt více světlé energie, jsem v nerovnováze se svými 

vyššími čakrami, které jsou naopak předimenzované.  

Dále jdu do krku, na kterém již dlouho pracuji, avšak stále cítím stažení, mám ten pocit již od mládí. 

Prosím o nalezení příčiny. Najednou mne napadne podívat se do psychického těla. Pátrám zde a vidím 

černého kraba. Andělé mi sdělují, abych zvýšila přívod Světla. Světlo doslova vystřelí kraba do Světla. 

Je to energetická bytost stvořená myšlením a pocity viny. Uvědomuji si souvislost s rakovinou, proč je 

její název od raka. Rakovina je nemoc z pocitů viny, že jsme v něčem neobstáli, selhali. Tyto pocity viny 

nemusí být jen z tohoto života, ale přicházejí i ze životů minulých. Dále se jdu podívat ještě do 

emocionálního a duchovního těla, jaké jsou zde v souvislosti s krabem energie. V emocionálním těle 

vidím energii červenou, v duchovním fialovou. Posílám oběma barvám Světlo.  

Děkuji za pomoc andělům a ještě bych chtěla pomoci druhým. Prosím za Matku Zemi. Vidím, jak se 

otřese a padají z ní černé bytosti jako blechy z pejska.  

 

Prohlížím čtvrtou čakru, zda je v ní blok.  

Je tam červený blok. Vidím, jak z mojí čakry andělé vytahují červený „špunt“ a hází ho do světla. Je to 

blok hněvu za viny, za to, co konají druzí. Jdu do páté čakry, která s pocitem souvisí a zde andělé 

vytahují černý „špunt“. Považuji vinu druhých lidí za svoji. VINA  DRUHÝCH  LIDÍ  NENÍ  MOJE  VINA! 

Odevzdávám viny do Světla. Jdu s tím již řadu životů a chci problémy druhých napravovat, jako by to 

byly moje problémy. To není možné, neboť každý si musí svoje problémy a viny vyřešit a vyčistit sám. 

Pokud by to chtěl za někoho dělat někdo druhý, nemá to pro dotyčného význam, nenabude svoji 

potřebnou zkušenost. Je možné druhému pomoci, ale vlastní akt musí udělat sám se svého 

nejniternějšího chtění. 

Jdu do dalších čaker a andělé pracují na jejich vyčistění, z první čakry ještě vytrhnou zbytky černých 

„kořenů“, druhá a třetí již svítí, pouze mají okolo sebe barvy, druhá modrou a třetí žlutou. Ze šesté 

vytáhnou andělé bílý „špunt“, jakékoliv ovlivňování druhých je magie, a to i v dobrém úmyslu a na 

sedmou čakru si průvodci vezmou „štětku“ a pročistí ji, aby energie lépe proudila. Vzpomenu ještě na 

to, že čakry vyzařují nejen ze přední, ale i ze zadní části těla a vidím, jak jsou z nich všech najednou 

vytaženy špunty jako závaží na nitce. Vidím, že čakry jsou bílé Světlo. Naplňuji se Světlem ze Zdroje 

Matky Země a vidím, jak energie proudí a doslova z čaker stříká, jako voda z konví. Posílám ze srdeční 

čakry Světlo těm, kteří se objeví v mojí mysli a u kterých cítím vinu za jejich způsob chování.  

„Jsem světelná bytost!“ Dívám se, jak energie proudí (obr. 1 Otevřené čakry). „Už jsi naše!“, sdělují 

moji drazí průvodci. 

 

Jaký je rozdíl v léčení mezi šamany a anděly. 

Cokoliv je děláno šamanskými či jakýmikoliv magickými postupy včetně regresní terapie v níž 

natrefíme na nějaké temné své temné části, vždy do má za následek zhoršení zdravotního stavu, 

zkrátka se nám udělá špatně, neboť se temná energie uvolní. Toto v léčení s anděly není, temné 

energie jsou odváděny do Světla a tam se na Světlo transformují.  

Pokud pracujeme při léčení jen na hmotném těle, nestačí to. Jsou zde ještě těla jemnohmotná, ve 

kterých je mnoho informací o tom, jaké energie jsme vytvořili a uložili, podobně jako když ukládáme 

informace do počítače. Z vytvořených energií mohou vniknout energetické útvary chovající se jako 
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entity, nebo se entity mohou připojit z toho důvodu, že jim námi vytvořené energie chutnají. Proto se 

některé naše zdravotní problémy těžko léčí, nebo nejsou lékařskými prostředky léčitelné. Pro 

každého člověka je vhodné jiné léčení, také záleží na jeho stupni vývoje. To co je vhodné pro jednoho, 

u druhého nezabírá, nebo není na takovou zkušenost ještě připraven. Pro někoho je vhodné léčení 

léky či bylinami, pro jiného jemnohmotnými energiemi, nebo psychoterapeutickými postupy. 

 

 
 obr. 1 Otevřené čakry 

 

Dívám se na problém svého manžela, bolí ho záda.  

Vidím tam černou tečku jako zabodnutý špendlík. Moji duchovní ochránci andělé odnášejí špendlík do 

Světla a já posílám ze své srdeční čakry do prohlubně po špendlíku Světlo, které ji zacelí. 

Učím se teď soustřeďovat se na posílání světla ze srdeční čakry, jakmile ucítím nějaký problém, nebo 

jen tak.  

 

Jsem na výletě na skále na Hračanech u Doks a vstupuji do meditace.  

Moji průvodci již vytahují z Matky Země svými hůlkami pramen Světla. Pramen vytryskne a moji 

průvodci se po něm sklouznou. Potom jeden z nich vezme moje vnitřní dítě do náruče a sklouzne se 

s ním po pramenu světla jako po vodní skluzavce (obr. 2 Světelná skluzavka). Moji průvodci ještě dítě 

pohoupají a potom mi ho odevzdají do náruče, splyne se mnou.  
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obr. 2 Světelná skluzavka 

 

Dnes pracuji s průvodci na solar-plexu.  

Čakra krásně září bílým Světlem, hledám problém v energetických tělech a již vidím svoje emocionální 

tělo plné barevných energií, jsou to různé barvy, tmavé odstíny. Andělé jsou zde se dvěma kbelíky a 

naplňují je barvami z mého energetického těla, které do nich tečou. Kbelíky andělé odnášejí do 

kotouče Světla. Posílám Světlo do svého žaludku a prosvětluji další orgány, ve kterých cítím nějaké 

tlaky či nepohodu. 

 

Jsem v hlavě. 

Hlava souvisí s duchovním tělem, se způsobem myšlení. Vidím zde fialovou barvu mágů a žlutý 

magický symbol, zřejmě nějaké písmeno, nevidím ho jasně, ale soudím, že je to nějaký taoistický znak 

vložený kdysi do mojí aury. Byla jsem kdysi čínským vůdcem a všech energií vzniklých v magii se 

v tomto životě zbavuji. Odevzdávám všechny MANIPULACE, jak druhých, tak sama sebe. Prosím za 

odpuštění všechny, které jsem manipulovala a odpouštíme to. Odpouštím druhým, kteří manipulovali 

mne, abych pochopila co není dobré dělat. Najednou vidím řadu lidí okolo mne, všichni to jsou rovněž 

mágové z minulých inkarnací. Zřejmě je to zkušenost, kterou více či méně prochází všichni. Z mého 

duchovního těla je pomocí andělů vylita fialová energie a já naplňuji duchovní tělo Světlem. Tělo je 

bílé.  
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Odevzdávám svoje strachy z nedostatku peněz a závislosti na nich. 

„Prozařuj solar!“, radí průvodci.  Prozařuji solar, je to centrum bezpečí. 

 

Jsem na společné meditaci na otevírání srdce. 

Jdu do oblasti srdce. Vidím tam černý mráček. Najednou se dveře otevřou a rozzáří se krásné světlo. 

V tom světle vidím vzdálenou bílou postavu andělské bytosti. Již je zde moje vnitřní dítě. Září 

duhovými barvami. Odpouštím sama sobě za všechny svoje minulé inkarnace, kdy jsem tvořila temné 

energie. Potom jsem si přizvala všechny aktéry a herce tohoto svého současného života a děkuji jim za 

tu hru, kterou se mnou sehráli a pomohli mi poznat v sobě Světlo i Tmu. Vidím, jak se otočili a 

odcházejí. Hra skončila.  

 

Proč mne při meditaci brní ruce? 

Ptám se na příčinu mého brnění rukou. Zavřu oči a vidím černé ruce. Jsou to ruce černošky. Má na 

sobě barevnou sukni a barevný turban na hlavě. Sedí u ohníčku a něco zde dělá. Zajímá mne, čím se 

zabývá a poznávám, že vyrábí jedy a drogy, používá k tomu jed z hadů. Chodí za ní muži a ona jim 

dává jed, do kterého namáčejí hroty svých šípů. Drogy zde používají při rituálech, při nichž dochází ke 

stavu změněného vědomí. Dívám se, jak skončil její život a vidím ji mrtvou, její tělo zemřelo v důsledku 

požívání drog.  

Ve svém mládí jsem byla určitou dobu pod vlivem drog, tím myslím léků předepisovaných lékaři. Na 

jednu stranu mi léky zachránili život, na druhou stranu mne přiváděli do závislosti a chybnému 

přesvědčení, že jen léky mne zachrání. Skutečnou drogu bych si nikdy nevzala, snad právě ze 

zkušenosti v životě černošky. Také šamané ve mně vyvolávají obavu, neboť často riskují se svým 

životem a pochybují se na hraně. Mimosmyslové prožitky vyvolané drogami mohou být zajímavým 

prožitkem, nejsou však získané přirozeným způsobem, kdy je postupováno pomalu, bezpečně a čistě, 

a to může mít svoje následky. Jediné co vše čistí, harmonizuje, dělá a co nám otvírá nové obzory bez 

rizik, je Světlo. Nic není možné získat bez vlastního uvědomění, přičinění, nebo jen za peníze a také to 

musí být součástí našeho osudu tak, aby byl ke změně v daném čase průchod. Nepochopení v tomto 

nás již mnohokrát v našich životech zavedlo a je třeba v tomto udělat nápravu a poznat souvislosti 

činů a dějů. 

 

Posílání Lásky a zvýšení energetické úrovně.  

Chceme-li pomáhat sobě a druhým, je nutné zvýšit svoji energetickou úroveň, „být v Lásce“. Světlo 

vše uvádí do rovnováhy. Vzbudíme-li Světlo v sobě léčíme sebe, vysíláme-li Světlo, léčíme druhé, 

léčíme svoje okolí, léčíme Matku Zemi. Zvýšit energetickou úroveň naší planety musíme společným 

úsilím. Nic jiného není třeba dělat. Od zvýšení energetické úrovně je vše závislé. Jsme-li v Lásce děje 

se to, že některé věci nás už nenapadají a naopak nás napadají jiné a jsme-li v Lásce, jsme v Dobru a 

konáme jiné činy, než když jsme se nacházeli v energiích nízkých. Chceme-li pomáhat druhým a ještě 

nejsme ve vyšších energiích než je léčený, nepomůžeme jemu ani sobě, neboť jeho úroveň nezvýšíme 

a naopak můžeme natáhnout část jeho energií, které v tu chvíli s ním sdílíme. Vše je o energii.  

Ptám se svých průvodců, co mi radí: „Buď v klidu a buď v Lásce za všech okolností!“  

 

Vzdávám se vůle svého mozku. 

Můj mozek stále produkuje nějaké chtění a to vyvolává ve mně stres, aby bylo chtění naplněno.  
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Naciťuji se na svou duši a spojuji ji s mozkem. Spojuji mozek, duši a své vyšší Já. Uvnitř mne se 

rozprostře klid. Úleva! Běžně jsme otroci svého myšlení, svého chtění a žádostí našeho nižšího Já na 

druhé. Toužím po tom, aby vše plynulo v harmonii. Kéž moje vůle pramení z mého vyššího Já! 

Nacítit se na svoji duši či na duši druhého člověka je schopnost jasnovidců a kartářů. Umí se lépe 

nacítit na duši druhého člověka, než je toho schopen on sám. Člověk přicházející si k jasnovidci pro 

odpověď si tuto schopnost v sobě v převaze neuvědomuje, ale časem k ní dojde každý. Jasnovidec mu 

neřekne nic jiného než to, po čem jeho duše touží, i když jeho mozek může chtít něco jiného. Mozek 

vychází z krátkodobé zkušenosti a může být ovlivňován emocemi strachů, hněvů či jiných pocitů a 

různých motivací. Naše duše je ve své podstatě moudrá a proto nás může dovést k prospěchu 

našemu i k prospěchu pro druhé. Naše činy jsou potom v souladu s dobrem pro všechny zúčastněné. 

 

Je dobré nechat se zasvětit do systému Šambaly? 

Je to jeden krok kupředu, avšak není to zcela čisté. Použij jiné postupy! Vkládání znaků není potřeba. 

Vše může plynout přirozeně. 

 

Prosvětluji hlavu, ta všechno řídí. 

Přichází mi to, že mým problémem jsou pocity viny a to, že očekávám Lásku od druhých.  

Andělé mi sdělují, že minulost je již za mnou. Sloužila jen k tomu, abych došla ke Světlu. Druzí nejsou 

schopni takové Lásky, jakou od nich očekávám. Mám prožívat Světlo uvnitř sebe. Prožívám proto 

Světlo a je to obrovská úleva! Jako by bylo ve mně prázdno.  

Rozšiřuji svoje Světlo a jsem svým vjemem na ulici. Vidím v ulici něco jako temnou mlhu, jsou to lidmi 

vytvořené energie. Objevili se moji drazí průvodci se svítilnami v rukách a prosvětlují pomocí 

světelných „baterií“ ulice města (obr. 3 Andělé prosvětlují město). 

 

 
obr. 3 Andělé prosvětlují město 



8 
 

Srovnávám energie v čakrách. 

Čakry vidím jako bílé svítící koule, kolem nich jsou námi vytvořené barevné energie.  

Dívám se na energie okolo čaker. Andělé mi pomáhají. Na červenou lijí zelenou barvu, na žlutou 

modrou barvu, na zelenou zase červenou na oživení a podobně. Vyrovnávají energie do harmonie. 

 

Nabírám svoji sílu. 

Nabírám Světlo do svého solaru. Solar se naplňuje jako velký míč a Světlo postupuje do hrudníku, krku 

a hlavy, poté zaplňuje břicho a celé tělo. Spojuji se se svým vyšším Já a rozšiřuji Světlo. Světlo obejme 

naši planetu a tvoří se mi obraz Země planoucí Světlem. Vidím nebeského Otce, jak se raduje, žehná 

naší planetě a posílá jí ze své žluté „hůlky“ Světlo (obr. 4  Žehnání Zemi). 

 

 
obr. 4 Žehnání Zemi 

 

Spojuji se se svou duší. 

Vpouštím do sebe Světlo, do své hlavy, prosím, aby se změnily moje myšlenky, do svého krku, prosím, 

aby mne opustili všechny pocity viny moje i nabrané od druhých, prosím o prosvětlení své srdeční 

oblasti od všech „šípů“ nelásky, prosím o pocit bezpečí v oblasti solaru a nabytí své síly, prosím o 

pročistění všech vztahů, posílám Světlo do událostí, které mne napadají, prosím o prosvětlení vztahu 

s Matkou Zemí, aby mne nenapadlo jí ubližovat.  Spojuji se se svou duší, světelnou koulí. Moje duše je 
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energie. Duši spojuji se svým vyšším Já a spočívajícím ve Zdroji Světla. Prožívám Světlo. „Co mi 

vzkazuje moje duše?“, ptám se. „Vytrvej v procesu!“ 

 

Andělé mne učí jak léčit sama sebe.  

Cítím tíhu na hrudníku. Vzdávám se. Andělé mne nabádají rozšiřovat plamen Lásky planoucí v oblasti 

mého hrudníku na celé tělo. Posílám svou vůlí a myšlenkou plamen tam, kde cítím nějakou nepohodu. 

Plamen vše spaluje a prosvětluje. Napojuji se na zdroje Světla a dechem plamen rozpoutávám. Mám 

celé tělo v „plameni“ a vše se uvolňuje, Světlo je svoboda. „Už nás nepotřebuješ!“, sděluji průvodci. 

„Neopustíte mne?“, ptám se. „Jsme stále s tebou!“, ubezpečují mne. 

 

Andělé mi ukazují jak se sjednotit s druhým člověkem. 

Andělé spolu prožívají Lásku ve sjednocení. Lidé mohou propojit svoje čakry a v tomto stavu spolu 

prožít Jednotu. (obr. 5 Spojení dvou lidských bytostí) 

 

 
obr. 5 Spojení dvou lidských bytostí 
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Léčím se. 

Pracuji na čakrách, na 4. a 5. čakře, na brzlíku a štítné žláze. Vnímám, že je to brzlík, který způsobuje 

moje zdravotní potíže. Vpouštím do této oblasti Světlo. „Miluji se a odpouštím si!“, do mého břicha se 

při těch slovech rozlije teplo.  

Najednou chápu, že bez spojení s vyšším Já a Bohem – Světlem jsme nevědomí a proto chybující, je to 

božská hra, abychom si mohli prohlédnout dualitu a zahrát tuto hru. Po uvědomění si své světelné 

části můžeme své temné části prosvětlit a zbavit se svých potíží a problémů. Prosvětluji. „Vedeš si 

dobře!“, sdělují průvodci. 

 

Miluji. 

Nejsem velký příznivec afirmací, avšak k uvědomění nám mohou pomoci, je třeba afirmaci procítit. 

Mohlo by to vypadat takto: 

Přijímám realitu světa, vše je jen božská hra.  

Přijímám svoje chyby.  

Odpouštím druhým.  

Odpouštím sobě. Viny druhých jsou jejich viny. 

Miluji se. Miluji svoji nesmrtelnou duši.  

Miluji Světlo druhých lidí.  

Miluji Matku Zemi a Nebeského Otce. 

Rozpouštím svoje strachy ve Světle. Jsem v bezpečí.  

Přestřihávám šňůru minulosti a vstupuji do Nové doby. 

Jediné co mohu ztratit je moje tělo, avšak vesmírná dobrodružná cesta pokračuje… 

Jsem světelná bytost! 

 

Dnes jsem si uvědomila, jak mne tíží karma mého rodu a rodu mých dvou manželů.  

Prosím o přetnutí vazeb s těmito rody a vidím takové rodinné „stromy“, jejichž kmeny byly přeťaty a 

cítím, jak se uvolnil můj solar. Tyto vazby mi odčerpávaly moji sílu. Posílám těm stromům Světlo.  

Dále si uvědomuji svoji připoutanost k penězům. 

 Posílám do peněz, které toto tvoří Světlo. Peníze v nás vytvářejí strachy o přežití a jsou rovněž 

nástrojem moci nad druhými. V současné době neprobíhají mezi lidmi boje o kořist, o potravu, ale o 

peníze. Kvůli připoutanosti k  penězům nemůžeme skutečně milovat. Znovu posílám Světlo „zlatým 

mincím“ a v mém hrudníku se rozlije pocit volnosti.  

Peníze však dnes k životu potřebujeme, buďme za ně vděční, ale pokud jsme k nim připoutaní, 

nejsme svobodní, ony určují naši cestu. Téměř za vše se musí v naší společnosti platit i za to co by 

mělo být dostupné pro všechny, platíme i za to, že nám někdo poradí. Je to to co skutečně chceme? 

Je to to, po čem touží naše srdce? Napadá mne, co si budeme vzájemně darovat, až nebudou peníze? 

Vidím bytost, která zhmotňuje červenou květinu. To jsou dárky budoucnosti. Květina pro radost. 

 

Vina a odpuštění. 

Opět pátrám po příčinách tíhy na hrudníku, cítím něco jako energetickou kouli. Vracím se do 

Atlantidy, kdy jsem hrála roli „avatara“, který podlehl temným silám, temné magii. Temná magie tvoří 

lidské srdce chladným, žije z temné energie, kterou přijme. Chladné srdce snadno uplatňuje potřebu 

moci. Moc nad druhými současně vytváří budoucí oběť. Takto se dlouho střídají tyto dvě role – 

mocný a oběť, dokud to bytost v těle, pro nás člověk, nepochopí. Odevzdávám temnou energetickou 

„kouli“ magie (obr.  6 Magie ne!) . Činy z chladného srdce vytvářejí pocity viny a hlas svědomí, takže 
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se Světlo naší duše se dříve nebo později ozve. Napadá mne, že jsem se provinila vůči Bohu. „Bůh tě 

neviní, ty sama si vytváříš ten pocit!“, přichází. Odpouštím tedy avatarovi a odevzdávám všechny 

pocity viny. Hrajeme jen božské role a jednoho dne si uvědomíme, že nechceme hrát role temného 

světa. Pokud odpouštíme druhým, zbavujeme se energetických vazeb, které v nás tvoří negativní 

emoce a připoutávají nás k těm, kteří nám způsobili nějakou újmu. Odpouštění neděláme pro ně, ale 

pro sebe, abychom se mohli cítit lépe a fungovat v tomto světě pozitivně. Totéž platí pro odpuštění 

sobě, pocity viny nás stahují zpět. Tento proces však vyžaduje neopakovat staré chyby a vydat se 

jinou cestou, myslet jinak a konat jiným způsobem, konat v sounáležitosti se Světlem, pochopit 

božské zákony a chtít myslet a činit v souladu s Tvůrcem, probudit se ze své nevědomosti a vnímat 

svoje konání a jeho dopad v širším rozsahu. Temnou energií v sobě přitahujeme podobné bytosti ať 

vtělené či nevtělené. Najednou jasně vidím spoluhráče tohoto mého života. Naplňuji se Světlem a 

zalévám svoje tělo Světlem. Vyciťuji Světlo.   

 

 
obr. 6 Magie ne ! 

 

Otevřela se mi nit mých životů. 

Jdu do hrudníku a pátrám po tom, co mne zde blokuje. Vidím muže v brokátovém kabátci na hlavě má 

černou, kruhovou čapku. Čte velkou knihu, má malé kovové ukazovátko na konci rozdvojené, s jehož 
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pomocí čte text. Dále vidím pečetní prsten, který stvrzuje jeho příslušnost. Myslím, že je to kabalista 

(obr. 7 Kabalista). Odesílám všechny předměty to Světla.  

Uvědomuji si řadu svých životů, kdy jsem se zabývala různými filozofickými a náboženským směry, 

proto věci ohledně duchovna snadněji chápu. V tomto životě mám konečně Světlo – Boha v sobě 

zrealizovat. Čakry jsou obrovské energetické „objekty“, ve kterých jsou zaznamenány všechny naše 

prožitky a všechny naše emoce. Ty je třeba pročistit, aby Světlo mohlo proudit. 

 

 
obr. 7 Kabalista 

 

Odevzdávám emoce ze solaru. 

Do Světla putuje „koule“, která se blýská barvami jako vánoční koule. Jsou to moje emoce. Solar 

zalévám Světlem a to spojuji se Světlem srdečního centra. 

 

O kraniosakrální terapii. 

Byla jsem na kraniosakrální terapii u paní Štěpánky. Štěpánka na mne působila asi jednu hodinu. 

Terapie probíhala podobně, jako když pracuji se sebou sama, ale vše bylo silnější. Stále jsem zívala, 

jak se tělo a moje oblast hrudníku uvolňovala. Také mne hodně brněly ruce, cítila jsem v nich energie. 
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Při terapii pomáhalo moje vnitřní dítě, rozpustilo temnou kouli v mojí páté čakře. Nakonec jsem se 

viděla, jak jsem v obalu bílého světla, Štěpánka říkala, že je tam i zlatá barva. Nechtělo se mi ani z té 

„bubliny“ vystoupit. Druhý den jsem ještě udělala meditaci na odpuštění. V mojí páté čakře „hrklo“, a 

hodně se mi ulevilo. Štěpánka začínala před lety pracovat jako masérka a opravdu hodně se 

vypracovala v práci s energiemi. 

 

Léčím svoje tělo. 

Vnímám pocity ve svém těle. Do všech nepříjemných pocitů posílám Světlo. Nechávám „shořet“ 

všechny energie, které vytvořily moje emoce. Jdu od první čakry nahoru a prociťuji afirmace, 

ztotožňuji se s nimi, stávám se jimi v energii Světla. Miluji Matku Zemi, Miluji Světlo uvnitř druhých 

lidí, Naplňuji se Silou - jsem zářící bytost, Miluji se, Odpouštím si, Věřím si, Miluji Boha Otce a jeho 

anděly. 

 

Vzdávám se a odevzdávám se.  

Odevzdávám se Tvůrci a osudu. Napojuji se na Zdroje Světla a vizualizuji si světelnou „kouli“, kterou 

jsem dostala od Ježíše. Prosvětluji s ní uvnitř svého těl to, co pociťuji za potřebné, kde cítím nějakou 

tíhu. 

 

Pročisťuji 5. čakru. 

Napojuji se na Zdroje Světla a pročisťuji 5. čakru. Vylétne z ní černá a bílá koule. Pokračuji 

v pročisťování. Z čakry vystupuje ještě něco tmavě zlatého, nejprve to vypadá jako vejce, či had, jak se 

vysunuje ven. Vidím, že je to drak, který vyklouzne a letí do Světla. Moji průvodci mi pomáhají a 

podporují moji vůli. Divím se, že drak je zlatý, avšak on je temný, ale je posypaný zlatým prachem, což 

je výsledek mého pročišťování se Světlem (obr. 8  Odpoutání temného draka). Vyživovala mne dračí 

energie, již před léty jsem viděla obraz postavy letící na drakovi. Pátou čakru jsem měla 

předimenzovanou vlivem žárově-dostředivé energie. Pečeť temných draků v krku jsem již odvedla 

dříve. Jsem z toho zklamaná, co všechno je mojí součástí. „Odpusť si to, je to jako v pohádce, 

prohlížela jsi temnou část světa“, sdělují průvodci. Odpouštím si a prosvětluji se Ježíšovou světelnou 

koulí. Dnes je 10. 12. 2019 a cítím se osvobozená od epizody s draky. Najednou vidím jasně, že 

nikomu nemohu mít nic za zlé. Všichni bychom měli poznat svoje minulé životy. V současné době 

probíhá doslova souboj mezi Tmou a Světlem o každou duši (obr. 9 Souboj mezi Tmou a Světlem). 

Nakonec Světlo vždy zvítězí, ani to jinak nejde. 

 

Druhá kraniosakrální terapie s paní Štěpánkou.  

Štěpánka do mne vpouští energii. Některé části mého těla jsou již volné, někde ještě Štěpánka cítí, že 

energie správně neproudí. Nyní pracuje na mojí hlavě. Říká, že slyší indiánské bubny. Již je vidím, 

vidím buben a Indiána s barevnými pery na hlavě. Vidím ležící tělo, je to moje tělo. Vypadá jako by 

bylo ohořelé, černé. Myslela jsem, že tělo je mrtvé, ale byl to velký černý pták, který zakrýval jeho 

hlavu. Pták letí do Světla s pomocí mých průvodců, jsou zde se mnou. Tělo již není černé, zvedne se a 

tančí podle rytmu bubnu. Chová se nepřirozeně, jako by bylo pod drogou. Štěpánka stále vnímá, že 

zde ještě něco je. Vidím u hlavy bílého, menšího ptáka, ten se odpoutá a tělo klesne. Štěpánka cítí, že 

ze mne něco spadlo, jako bych porodila, ale je to jen něco, co se odpojilo. Tělo se zvedne, je to 

indiánka a má černé vlasy svázané do dvou copů. Naskočí na koně, pobídne ho a letí vzduchem, užívá 

si svobodu. Mám radost i Štěpánka. Myslím, že tohle můj minulý život nebyl, ale zapracovali na mně 

indiánští šamané, s nimiž může mít Štěpánka spojení (vím, že se účastnila nějakého kurzu s nimi pro 
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léčitele). Moje tělo je volné, jako by bylo uvnitř mne prázdno. Ruce, které mne na minulé terapii brněly 

až do křeče se uvolňují a cítím v nich teplo. Uvnitř těla cítím jemné vlny chladu a tepla. Štěpánka 

vnímá přítomnost mých průvodců, vidí je jako dva stříbrné rytíře. I já vidím vnitřním zrakem, že něco 

dělají na mém těle v oblasti srdeční čakry. Poté Štěpánka ještě kontroluje moji auru. Napojuji se na 

zdroje Světla a Štěpánka jásá, jak energie stoupá a obě se smějeme, máme velkou radost z toho co 

obě vnímáme. Ještě mne upozorňuje, že na mne čekají ti dva stříbrní rytíři, moji duchovní průvodci 

před vchodem jejího domu a půjdou se mnou domů. I já je dnes tak vidím. Vnímat s někým takové 

energie je úžasné! Při minulé terapii se Štěpánkou vstoupilo do mé hlavy slovo Hatšepsut. Faraonka 

z chrámu v Dér el-Bahrí, který nechala vystavět na západním břehu Nilu naproti Karnaku, to je 

Štěpánka. 

 

 
obr. 8 Odpoutání temného draka 

 

Po odpoutání temného draka z mého těla zažívám novou radost v běžném životě, to co mne trápilo 

v mojí hlavě najednou zmizelo a opravdu jsem schopna vidět věci s větším nadhledem a pochopením. 

Učím se vnímat Světlo uvnitř sebe v průběhu dne. Dobrá a špatná nálada je jen o tom, co v tuto chvíli 

prohlížíme a prociťujeme, zda je to Tma nebo Světlo. My si určujeme, co v tuto chvíli prožíváme. Je to 

zřejmě to, co se skrývá za „buďme v teď!“, s dodatkem „buďme teď v Lásce!“. 
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obr. 9 Souboj mezi Tmou a Světlem 

 

Jsem na turistickém výletu a jdu podél řeky. 

Poprosím o vyčistění řeky. Vidím jak moji andělští průvodci „přilétají“ s velkým džberem plným Světla 

a vlévají Světlo do řeky (obr. 10 Světlo pro řeku). 

 

Naplňuji čakry Světlem. 

Naplňuji čakry Světlem, prosvětluji je světelnou „koulí“ od Ježíše. Spojuji se se svým vyšším Já. Moje 

vnitřní dítě jásá. Andělé pracují na mojí štítné žláze a brzlíku. Vnímám Světlo ve svém těle. Sjednocuji 

se. Děkuji průvodcům za jejich práci. 

 

Prohlížím čtvrtou čakru. 

Vidím černý mrak smutku, pod ním cosi červeně jiskří, je to takový červený „čertík“ - hněv. Obojí 

odnášejí průvodci do Světla. Potom se dívají do hloubky této čakry a já vidím ještě něco bílého, 

kulatého, je to bolest. Průvodci pomocí „lana“ vyzdvihnou bílou kouli do Světla a ještě pročistí čakru 

pomocí „kominických štětek“. Vpustím do čakry Světlo. Čakra je volná a energie Světla v ní proudí. 

Poznání toho, jaké energie si nosím zřejmě již po mnoho inkarnací mne teprve teď uvádí do skutečné 

pokory. Všichni máme co čistit. 
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„Buď celý den v té energii!“, sdělují průvodci. 

 

 
obr. 10 Světlo pro řeku 

 

Dívám se do první čakry. 

Z čakry putuje do Světla bílá „koule“ a černý „pavouk“. Čakra je otočená dolu k Zemi, přijímá energii 

Světla z centra Matky Země. 

 

Čistím druhou čakru. 

Z čakry vychází oranžová „chobotnice“. Zkoumám, odkud se vzala. Vidím cikánskou skupinu, která 

dělá nějaké zaříkávání. 

 

Moje vědomí všechno řídí, řídí moji realitu. Napadá mne, že mohu řídit práci Světla. Vizualizuji si 

v oblasti krku světelnou „kouli“ a ztotožňuji se s ní svým vědomím a zmenšuji tak objem své štítné 

žlázy. Jestliže vědomí a Světlo může materializovat, může i dematerializovat, snižovat a zvyšovat 

funkci našich orgánů. 
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Čistím mozek.  

Posílám světelnou „kouli“ do mozku. Mozek řídí všechny funkce těla, je to naše „centrála“. Rozsvítilo 

se mi v hlavě.  

 

Na jedné své procházce jsem prošla hřbitovem. 

Pomyslela jsem na vysvobození duší a již jsou zde moji průvodci a nabírají zemřelé duše do pytle. Pytel 

však nestačí a tak se objeví velký koš a já sleduji, jak se naplnil dušemi, které mi radostně mávají a 

všichni míří do světelného kotouče (obr. 11 Na hřbitově). Děkuji průvodcům. 

 

 
obr. 11 Na hřbitově 

 

Andělé mi rovnají hormonální systém. 

Andělé mi vložili do hlavy dvě trubičky a do skrze sedmou čakru a skrze šestou čakru na zadní straně a 

střídavě zde profoukli cestu, pracují na funkci mozku, neboť mozek hormonální funkce řídí. 

 

Zkouším užívat monoatomické zlato. 

Toto zlato prý používali staří Egypťané k léčení. Myslím, že tím zvyšovali účinnost Světla v těle. Pokud 

ho konzumuji, vnímám uvnitř sebe větší záři.  
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Andělé z mého těla vytahují další energetické parazity. 

Z oblasti páté čakry vytahují „kraba“, dále z mého těla vytahují „hada“, po mé prosbě o odstranění 

mojí necitelnosti vůči sobě i druhým bytostem. Hadi jsou podobné bytosti jako draci. 

 

Vpouštím do sebe Světlo a zesiluji jeho průtok dechem. Cítím, že pokud silněji dýchám, přichází více 

Světla. Posílám Světlo Matce Zemi, je nemocná stejně jako my lidé. 

 

Poslední půlrok se zaobírám svými zdravotními problémy s alergickou laryngitidou a štítnou žlázou. 

Před několika lety se laryngitida u mne začala projevovat při virózách či nachlazení. Ptala jsem se, co 

je toho příčinou a přišlo mi slovo „acetaldehyd“. Myslela jsem, že to způsobují léky se složkou acet… 

Dnes jsem četla článek v Mediu o hořčíku, jaké problémy způsobuje jeho nedostatek. Podstata 

problému je v konzumaci cukrů, je třeba detoxikovat tělo od kvasinek, které produkují toxiny, a 

především acetaldehyd a zvýšit množství hořčíku v těle, neboť k rozložení acetaldehydu je hořčík 

nutný. Nedostatek hořčíku a přítomnost acetaldehydu způsobuje mnoho zdravotních problémů 

souvisejících s hormonálními funkcemi, srdečními onemocněními, záněty a mnoho dalších. 

Laryngitida zřejmě souvisí s funkcí brzlíku, což je také hormon, který může vytvářet nadměrné 

množství obranných látek T-lymfocitů nějakým podnětem např. přítomností virů a poté vznikne 

alergická reakce, tvoří se trvalý zánět hrtanu, nebo astma. To, co se odehrává v našem střevě mocně 

ovlivňuje to, jak naše tělo funguje jako celek, nelze opominout žádnou naši část. 

Zkouším na detoxikaci užívat extrakty Petra Chobota (www.incabotanica.cz). P. Chobot o detoxikaci 

hodně mluví a věřím jeho zkušenostem i poznatkům z peruánských pralesů. Je pro nás stále těžší a 

těžší konzumovat něco opravdu čistého a dostupnost zdravého jídla se ztrácí. 

 

Dívám se na své tělo a opět na něm vidím přilepené „pavouky“. Andělé je sbírají a odnášení, nechápu, 

kde se stále berou. Vidím nějakou démonickou energetickou bytost, která na mne působí, aby 

překazila moji cestu ke Světlu. Temný svět se jen tak nevzdá. Je to skutečný souboj mezi Světlem a 

Tmou. Ptám se, zda si mám dělat nějakou ochranu. Přichází mi, že mám zvyšovat svoje Světlo. 

Nesmím na ten stav v průběhu dne zapomínat a stále si ho uvědomovat, že v něm jsem, že jsem 

v Lásce. 

 

Jsem trochu zklamaná z toho, že se zhoršil můj zdravotní stav.  

Andělé mi sdělují, že moje tělo již některé věci nesnáší. Radí, že se mám spojit se svým vyšším Já, jeho 

vzdálenost nehraje roli. Ptám se tedy vyššího Já do mám dělat. „Jen buď šťastná!“, sděluje. Spojuji se 

svoji světelnou duši se svým vyšším Já, prožívám to a cítím se dobře. Ve Světle je mi dobře. 

 

Prosvěcuji hlavu. 

Posílám do hlavy světelnou „kouli“. Moje hlava září.  

 

Léčení s anděly. 

Zkouším posílat světelnou „kouli“ druhému člověku. Měla bych to vždy dotyčnému sdělit.  

 

Čistím druhou čakru.  

Z čakry andělé vytahují černou kouli, bílou kouli, poté něco jako oranžové nedozrálé vajíčko od slepice 

na povrchu má červené žilky. Kdysi mi lékaři diagnostikovali na pravém vaječníku cystu. Nakonec 

http://www.incabotanica.cz/
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vylézá černá malá vykulená postavička, je to strach. Jsem smutná ze skutečnosti, co všechno ve mně 

stále je. Andělé mi sdělují, že se mám radovat! 

 

Vylévám ze sebe všechnu bolest.  

Andělé přistavili k mému tělu velký „džber“ a z oblasti mého hrudníku se vylila temná energie bolesti. 

Prosvětluji psychické a emocionální tělo a odpouštím sobě a druhým. Prosvětluji světelnou „koulí“ celé 

tělo. Prociťuji stav „Jsem ve Světle“. 

 

Odevzdávám svůj strach z lidí. 

Znovu se vylévá temná energie do připraveného „džberu“. Andělé mi sdělují, že je to moje nejtemnější 

stránka. Odpouštím lidem, neboť jednali v nevědomosti a odpouštím sobě, že jsem nebyla dokonalá a 

nenaplnila všechna jejich očekávání. Nabírám svoji sílu a naplňuji Světlem oblast hrudníku. 

 

Medituji v solné jeskyni. 

Jsem v solné jeskyni a stejně tak svým vědomím se ocitám v jeskyni. Po vstupu do ní vidím uprostřed 

tryskat pramen Světla. Přichází „stařešina“ v bílém rouchu s dlouhými bílými vlasy a vousem. Je to můj 

dávný průvodce a poznávám ho z jedné své meditace z počátku mých meditačních aktivit, tenkrát 

mne rovněž v jeskyni dovedl k truhle s pokladem. Tentokrát vzal moje vnitřní dítě za ruce a proud 

Světla nás společně vynesl vzhůru. Chvilku si takto spolu pobyli. Poté je pramen snesl zpět na zem, 

průvodce se otočil zády a zmizel ve tmě jeskyně (obr. 12 Na prameni Světla s dávným průvodcem). 

 

Nechávám práci andělů na nich, oni nejlépe vědí, kde je můj problém, se kterým se v současnosti 

potýkám. 

Andělé pracují na mojí hlavě. Nejprve odmotají ze špulky v mé hlavě vlákno, je to vlákno mých 

chybných programů, mých chybných přesvědčení. Potom vypustí ze zadní části mé hlavy temné 

myšlenky. Nakonec nasadí na moji sedmou čakru „trychtýř“ a vlijí do něho zlaté Světlo. Světlo zalije 

celý můj mozek a „teče“ postupně do celého těla. Prožívám ten pocit.  

Uvědomuji si svoje chybná přesvědčení o sobě a o světě. O tom, že něco nemohu, že na to nemám 

dost sil, že musím plnit to co druzí chtějí, aby mne přijali, že je nutné se bát toho, že mne druzí 

ovládají. Vždyť jsem silná, zářící a soucitná bytost! Naslouchám svojí duši a ta mi napoví, co je pro 

mne a pro druhé dobré! 

 

Co způsobuje nerovnováha v čakrách.  

Je to zmatení organismu i mysli. Pokud čakry nepracují harmonicky, vyvolává to zdravotní i psychické 

problémy. Nedostatek energie způsobuje zpomalení funkcí v příslušné oblasti a přebytek energie 

rychlé kmitání, funkce se zrychluje. To znamená, že orgány pracuji buď pomalu, špatně fungují, nebo 

pracují příliš rychle, buňky se nadměrně množí a narůstá něco, co růst nemá. To narušuje i psychiku. 

Pokud je v nižších čakrách nedostatek energie a vyšší čakry jsou předimenzovány, mění se pocity mezi 

nadměrnou únavou a euforií. Člověk je jako lyžař, který jede kopcovitou krajinou. Chvíli je na vrcholu 

kopce, poté sjede do údolí, tam spočívá v depresi, než ho energie opět vystřelí na vrchol. Rovnováha 

čaker je důležitá pro naši zdravotní stabilitu. 

Jsem hodna Světla. Věřím si. Opouštím chybná přesvědčení. 
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obr. 12  Na prameni Světla s dávným průvodcem 

 

Schůzka s vyšším Já.  

Moje nižší Já září a kráčí vstříc zlatému, zářícímu vyššímu Já (obr. 13 Setkání vnitřního dítěte s vyšším 

Já). Obejmou se. Spojím s nimi svoje tělo a naciťuji to spojení. 

 

Program „Pozor nebezpečí!“ 

V mojí hlavě je stále program „Pozor nebezpečí!“, který se podle prožívaných situací projevuje. Ničeho 

se nebát je nebezpečné, ale bát se nadměrně je zničující. Jsem v bezpečí! Jsem v božích rukách a vše se 

děje pro moje poznání!  

 

Vedená vizualizace ve skupině arteterapie, která mne pobavila.  

Jdu cestou na kopec, na cestě nacházím zabalený růžový bonbón, dále vejce, které vezmu do ruky a 

vyklube se mi z něho kuře. S těmito věcmi dorazím na vrchol kopce a dívám se daleko to krajiny. Je zde 

velký listnatý strom, jehož listy šumí ve větru. Usednu pod strom na lavičku. Po chvilce se jdu podívat 

na opačnou stranu kopce. Je zde pramen silný jako řeka. Naskočím na pramen a sklouznu se po něm 

jako na tobogánu až dolů k úpatí kopce. 
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obr. 13 Setkání vnitřního dítěte s vyšším já 

 

Spojuji se se svým vyšším Já.  

Vnímám své vyšší Já a stávám se jím. Je to moje nesmrtelná božská část. Učím se jí vnímat v každém 

okamžiku, v každém teď. 

 

Uvědomuji si svoje vyšší Já a posílám do svého těla hmotného i do duchovních těl Světlo.  

Prohlížím si svá těla a dnes vidím další tělo, je to moje vyšší Já. Na okraji mých těl je aura žlutého těla, 

které mne obklopuje.  

 

Jednou v noci jsem slyšela hlas, který mi říkal, že nemám jíst maso a cukr. Cukr jsem stále opomíjela, 

teprve nyní jsem ho vypustila ze své stravy. Cukr je potravina, která není zásaditá, ale kyselá, dále je 

návyková. V těle vytváří kyselé prostředí a to tělu škodí. Způsobuje kvašení a množení kvasinek, ty 

produkují kyseliny. Organismus se tomu brání, vznikají alergické reakce a snižuje se imunita těla. 

Imunita je vůbec problémem dnešní doby, narušuje ji i elektronický smog a naše nezpracované 

temné energie, emoce a chybné myšlenkové programy. Virové epidemie, které se objevují se mohou 

šířit díky naší nedostatečné imunitě. Pokud by byl náš organizmus silný, prosvětlený, přirozeně 

ochráněný, viry by nemohly takové tělo napadnout. Domnívám se, že v ohrožení budou především 
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průmyslové zóny s nadprodukcí zboží. Nadprodukce škodí naší Matce Zemi, je ukrajováno z jejího 

těla. Lidé nepotřebují takové množství výrobků, jaké je v současnosti produkováno. Nehledě na to, že 

se prohlubuje rozdíl mezi bohatými a chudými na planetě. S tím by lidstvo mělo něco dělat, začít 

produkovat jen to co je třeba a vytvořit sdílení věcí, jinak se bude Matka Země bránit a setřese ze 

sebe to, co jí škodí. 

 

Zjišťuji nejhlubší podstatu svého strachu.  

Je to strach z lidí. Odevzdávám všechny svoje strachy a vidím, jak moje vnitřní dítě vede za ruku 

postavičku strachu do Světla. Dále odevzdávám hněv a bolest. I tyto postavičky jsou odvedeny do 

Světla. 

 

Kdo je moje vnitřní dítě.  

Je to můj duch, vědomý si všech svých životů, který putuje spolu s duší – energií, která vše oživuje. 

Někdy mluvíme o duchu, někdy o duši, tyto významy často splývají. Duch s duší, pokud je vtělený a 

dokud se bytost neprobudila způsobuje, že člověk má omezené vnímání, není si vědom svých 

minulých životů a jen málo vnímá jemný svět energií. Převtělováním postupně nabýváme zkušenosti 

a vlastnosti, které zušlechťujeme a naše vědomí se rozšiřuje, až dojdeme do bodu tzv. „probuzení“ a 

můžeme začít pracovat na rozšiřování vnímání vědomě. Dobrým nástroje pro to je meditace. 

 

Prosím o vyčištění střeva. 

Andělé vpouštějí do mého střeva červenou tekutinu, zřejmě žárový prvek na spálení toho, co tam 

nepatří a pro probuzení jeho činnosti. 

Odevzdávám svoji žárovost z hlavy. 

 

Odevzdávám pocity viny a odpouštím druhým.  

Dnes vidím kbelík naplněný temnou energií z pocitů viny, a dále kbelík odpuštění, obojí nesou 

duchovní průvodci do Světla. Je toho z řady životů nakupeno hodně. 

 

Zrození bytosti Ježíš – Josef (obr. 14  Zrození bytosti Ježíš – Josef) 

 

Ptám se, co mi sdělují moje energetická těla: 

Psychické tělo – buď pevná! 

Emocionální tělo – buď milá! 

Duchovní tělo – buď odvážná! 

Andělé těla očisťují.  

 

Vpouštím do sebe Světlo. 

Naplňuji Světlem solar. Jsem v bezpečí. Miluji se. Miluji Tvůrce. 

 

Odpouštím všem, neboť jednají z nevědomosti. Přijímám svět takový, jaký je.  

Přijímám svoji sílu.  

Přijímám svoji sílu do solaru a rozlévám ji po celém těle. Jsem Světlo.  

Bez toho být ve své síle nemohu pomáhat druhým. Poškozovala bych sama sebe.  

Děkuji za všechnu pomoc svým průvodcům. 
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obr. 14  Zrození bytosti Ježíš – Josef 

 

Pořídila jsem si Somavedic Uran z toho důvodu, neboť bydlím v panelovém domě a v těchto domech 

železobetonové konstrukce vytvářejí „faradayovu klec“, dále záření ze všech vysílačů a přijímačů je 

v bytě silné, nehledě na blížící se zavádění nových, pro naše těla zničujících technologií 5G. 

Somavedic má prostředí čistit a odvádět elektrosmog, čistit prostředí od virů a bakterií a harmonizuje 

vodu. 

 

Propouštím rodinné karmické stromy. 

Vidím ve svém solaru vzrostlé stromy, jsou to spojení s rodinnými inkarnacemi. Prosím o přetnutí 

těchto vazeb a osvobození se od závislosti na nich. Stromy letí do Světla. 

 

Medituji na meditaci Petra Chobota, na hluboké čistění.  

Meditace se podobá mým meditacím, zdá se mi silnější, než když ji provádím sama. Moje tělo je 

naplněno drobnými zlatými čterečky, které září. Jejich množství se zvyšuje, až jsem tím zlatým 

prachem zasypána jako čmelák od pylu. Z mého těla je vytahováno vše do tam nepatří, černé kuličky, 

vejce, temná energie. Moji duchovní průvodci se radují a dovádějí v tom zlatém prachu, kterým mám 

zasypány orgány.  

Petr Chobot má velké poznání, meditace na očištění jsou velkou inspirací. Andělé mi sdělují, že ne 

všechny jeho meditace jsou bezpečné a také to, že mám pracovat sama.  
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Pročišťuji spodní čakry. 

Pročišťuji tři spodní čakry a tuto oblast těla. Opět zde nacházím černé „pavouky“. Pracuji 

v současnosti na stravě, snažím se jí věnovat větší pozornost, než tomu bylo dříve. Došla jsem 

k poznání, že můj problém je hlavně ve střevě, v překyselení těla. Musím se zaměřit na zásaditou 

stravu. Četla jsem o tom před mnoha lety v knize Edgara Cayceho, ale opomíjela jsem jak je to 

důležité.  

 

Cítím nepříjemný vliv jedné osoby na mne. 

Vidím dvě bytosti vypadající jako „mouchy“, které na mne, pravděpodobně v nějaké souvislosti s touto 

osobou působí. Viděla jsem je již v terapii se S. Láskovou. Zvýším-li Světlo, nemohou se ke mně dostat. 

Prosím ve jménu Boha, ať se vrátí tam kam patří a je-li to v Jeho vůli, ať jdou do Světla. Mizí ve Světle. 

Temná část stále pracuje. Děkuji svým průvodcům za jejich práci, mrzí mne, že některé věci chápu 

pomalu. „Naším úkolem je tě učit!“, sdělují andělé. 

 

Napojuji čakry přímo na Světlo. 

Napojuji na Zdroj Světla nebeského Otce svoje čakry na přední části těla, skrze spodní čakry vypouštím 

vše co do těla nepatří do Zdroje Světla Matky Země. Z čaker padají černé kuličky, kámen ze srdeční 

čakry, temný „mráček“ ze solaru (obr. 15 Čakry napojené na Světlo). Jsem ve Světle, vyzařuji Světlo. 

 

 
obr. 15 Čakry napojené na Světlo 
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Napadla mne dematerializace. Je-li možné materializovat, je možné dematerializovat.  

Prosvětluji svoje tělo a napojuji se všemi čakrami na Zdroj Světla, kulatý kotouč, a postupně s ním 

splývám, pluji ve Světle. Prosvětluji oblast krku, oblast výskytu uzlů na štítné žláze. Napadla mne 

myšlenka dematerializace. Vidím paprsek Světla, takový laser, který uzly obrušuje, až zmizí. Vidím 

bílé, třpytivě stříbrné světelné bytosti. Děkuji za jejich práci.  

 

Naplňuji celé tělo Světlem přes čakry. 

Napojuji svoje čakry i na zadní straně těla na čakry. Světlo mne zcela obklopí, plavu v tom Světle 

(obr. 16 Napojení celého těla na Světlo). 

 

 
obr. 16 Napojení celého těla na Světlo 

 

Naplňuji se Světlem. 

Naplňuji se Světlem. Posílám paprsek Světla Matce Zemi. Nitro Matky Země se násobě rozsvítí a je 

vysláno na povrch Země. Země se tak očisťuje. Andělé jsou se mnou a sdělují: „Buď stále v klidu a buď 

odolná vůči vnějším vlivům!“ 

Kdybychom pracovali společně ve velkém množství lidí na vysílání Světla, Země by se očistila a 

nemuselo by to probíhat s utrpením prostřednictvím přírodních živlů, kdy se tímto způsobem Matka 

Země uvádí do rovnováhy. 
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Jsem opět na kranioterapii u Štěpánky, bývalé Hatšepsut. Dnes jsem se ocitla v dávném Egyptě. 

Zřejmě se propojily naše energie a já samovolně sdílela náš společný život. Začaly mi téct slzy, 

Hatšepsut byla moje láska, byla jsem v té inkarnaci mužem. 

Vidím muže spoře oblečeného do takové krátké, hnědé suknice, má černé vlasy zastřižené na 

„mikádo“. Muž je zamilovaný do ženy, která má předurčené svoje poslání a vidím ho, jak ji doprovází 

ke vchodu chrámu ve skále, z něhož září Světlo. Je to jeho rozloučení s ní. Muž si je si vědom jejího 

poslání, jenom je nešťastný, neboť se musejí odloučit (obr. 17 Rozloučení s Hatšepsut). Posílám tomu 

muži paprsek Lásky, který se v jeho dlani promění na plamínek. Muž si Světlo prohlíží a odchází …  

Proč mi bylo toto ukázáno? Myslím, že často ve svých minulých životech mou pozornost přitahovali 

duchovní a společenské osobnosti. Každý z nás však bude jednou učitelem a duchovním sám sobě a 

probuzené Světlo uvnitř nás nám uzdraví všechny naše bolesti a rány.  

 

 
obr. 17 Rozloučení s Hatšepsut 

 

Byla jsem temným mágem v Atlantidě. 

Prosím o odpuštění, že jsem pracovala proti vůli Tvůrce. Můj černý plášť letí do Světla. Odpouštím si.  

Do Světla putuje moje velká černá koule na krku, symbolizující moje pocity viny. Již rozumím tomu, 

proč žiju v této společnosti. V současnosti probíhá podobná situace. V pozadí vlád jsou také temní. 

Tentokrát jsem na opačné straně. Poznání o mojí minulosti mne vede k pokoře a k tomu lépe chápat 
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co se odehrává. Opět záleží jen na nás, jaká bude naše budoucnost. Jisté je, že naše duše chtějí prožít 

a prožívají ve hmotě mnoho různých osudů.  

 

Cítím odpovědnost za své činy v minulosti jako prohřešek vůči Bohu.  

„Bůh tě miluje, musíš odpustit sama sobě!“ přichází. Odpouštím si a přijímám svoji sílu zpět, jen Světlo 

mne může vyléčit a ochránit. Nabírám Světlo do solaru a rozšiřuji ho po celém těle. Cítím, že na mne 

doléhá působení od lidí, virů i nevtělených bytostí, aby zvrátili moji cestu ke Světlu. Jen zvýšením svého 

Světla to mohu zvládnout. 

Vidím, jak na mně pracují andělské bytosti.  

Děkuji za jejich práci. „Čistíme sebe“, vzkazují. Vnímají mne jako svoji součást. 

 

Jsem na hradišti Budeč (u Zákolan). 

Přilaďuji se k tomuto místu, mám toto místo ráda, a ptám se, co se tady odehrávalo. Vidím dva muže 

na koních, něco jako vojenskou stráž a ti přiváží na toto místo malého chlapce. S ním přijíždí i žena 

v zelených dlouhých šatech. Chlapec je předán muži v režné, hnědé dlouhé „košili“, má dlouhé, bílé 

vlasy. Snažím se uvidět zde nějakou kamennou stavbu, ale cítím, že jsou zde dřevěné domy. 

Z písemných pramenů je známo, že Budeč byla v 10. stol. jedním z hlavních opěrných bodů 

Přemyslovců. Někdy mezi roky 895 a 905 zde založil kníže Spytihněv I. rotundu sv. Petra (k rozšíření 

došlo až v 16. Stol). Svatováclavské legendy se zmiňují o tom, že na Budči v mládí pobýval kníže 

Václav, legenda praví toto: Jeho otec, blahoslavený kníže Vratislav poslal jej do hradu jménem 

Budeč, aby ho tam cvičil v Žaltáři (kniha žalmů) jistý kněz zvaný Učen. Sv. Václav byl údajně narozen 

r. 907, takže rotunda by zde již mohla v době příchodu chlapce z mojí vize mohla stát. Žena, která 

chlapce doprovázela by mohla být sv. Ludmila, která Václava vychovávala. 

 

Dívám se do psychického těla.  

Z psychického těla je vytahováno černé, chlupaté tělo strachu, tělo vypadá jako mrtvé.  Zřejmě ho 

usmrtilo to, že jsem zesílila aktivitu svých meditací. 

  

Zářící bytost.  

Dívám se do svého solaru a je zamlžený, jako bych ho viděla dvojitě. Prosím o jeho vyčistění a již 

z něho vystupuje bílá koule magie, dále šňůra s černými kuličkami, soudím, že to jsou kuličky strachů a 

nakonec červená koule hněvu. Prosvětluji celé tělo, solar již svítí jasným Světlem. Naplňuji se Světlem, 

posílám do páté čakry Ježíšovo světlo, světelnou oválnou „kouli“. Dívám se na svoje čakry a čakry září 

(obr. 18 Zářící  čakry). Jsem zářící bytost! 

 

Otevřelo se nebe.  

Naplňuji se Světlem. Najednou se otevřelo světlo jako na obloze slunce a zářivé bílé Světlo osvětluje 

moje tělo. Koupu se v tom světle. Cítím zde andělské bytosti. Moje tělo je světle modré. Z oblasti mého 

krku padají velká závaží vin, které jsem převzala od druhých a které na mne druzí „navalili“.  

Prožívám Světlo. Jsem světelná bytost (obr. 19  Otevřelo se nebe).  

 

Jak andělé léčí. 

Naplňuji se Světlem. Naciťuji se na své průvodce. Jsou u mne. Uhlazují moji auru. Poté jeden stojí u 

mojí hlavy, druhý u mých nohou. Vyrovnávají energie ve mně, cítím, že něco proudí. Napadá mne, že 

mne to dříve nenapadlo. „Nemohli jsme se dříve přiblížit“. Odlétají: „Milujeme tě!“, sdělují.  
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obr. 18 Zářící čakry 

 

Rozšiřuji plamen Světla ve svém hrudníku.  

Rozšiřuji plamen Světla ve svém hrudníku. Vidím jiskry Světla v druhých lidech.  

Až se rozsvítí plameny Světla po celé zeměkouli, celá Země zahoří plamenem Světla.  

 

Naplňuji se Světlem.  

Jsem napojena na Světlo, vplouvám a splývám s kotoučem Světla. Moje tělo v něm plave. Vidím u 

sebe své průvodce - anděly jak urovnávají moji auru, aby energie proudily okolo mého těla. Dále 

andělé vytahují z mého těla, z oblasti hrudníku černé a bílé provázky černé a bílé magie, ty se po 

chvilce mění na červené a zelené provázky hněvu a strachu, za nimi jdou modré a bílé provázky 

odstředivé bílé magie, nakonec andělé vytáhnou bílou holubici, je to moje očištěná duše. Předají ji 

mému vnitřnímu dítěti. Dítě ho uchopí do rukou a holubice s ním vyletí vzhůru (obr. 20 Let s holubicí). 

Trochu se spolu proletí. Andělé potom vloží holubici do mého hrudníku a sdělují, že mám duši procítit. 

Je to pocit volnosti.  
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obr. 19  Otevřelo se nebe 

 

Můj manžel Jirka je na operaci s kýlou.  

V tuto chvíli je pravděpodobně v narkóze. Přilaďuji se k němu mentálně a již je zde. „Přiletěl“ a vidím 

ho podobně jako vnitřní dítě. Má zářivé oči. Sděluje mi, že se musí ještě prolétnout a vrátit se zpět, že 

ho budou brzy budit.  

 

Sjednocuji se s Matkou Zemí.  

Tentokrát se nasouvám do Světla uvnitř Matky Země. Cítím jak je Matka Země oslabená. Na Zemi 

probíhá nákaza koronavirem. I to Matku Zemi trápí, jak její děti trpí a jsou ničeni. 

 

Prosvětluji solar. 

Prosvětluji solar a vidím, jak z něho padají všechny hmotné magické nástroje, kniha, různá 

ukazovátka, plášť a klobouk mága. Solar se pročisťuje a září. Již vím, že je mým cílem stát se zářivou, 

světelnou bytostí. Zrealizovat v sobě Světlo.  

Naciťuji se na své průvodce, stávám se jimi. Cítím, jak jsou mnou a vytrhávají z mého těla něco co tam 

nepatří, nemohou to vystát. Energie světla ve mně září a andělé se tím veselí a hrají si s tím. 
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obr. 20  Let s holubicí 

 

Léčím svého muže.  

Dívám se do solaru svého muže a vidím jak to tam bouří, převládá červená energie, je po operaci 

břišní kýly. Posílám do jeho solaru Ježíšovo Světlo, světelné malé „ufo“ a to oblast solaru čistí. Roztéká 

se temná a zelená energie a solar se čistí.  

 

Dívám se, jak jsem na tom s psychickým tělem, jak se cítím.  

Cítím se uškrceně a osamoceně, jsem se svými duchovními poznatky sama a stále nemám dostatek 

vlastní Síly toto změnit.  

Dívám se, jak jsem na to s emocionálním tělem. 

Je tmavě modré. Cítím, že jsem se zklidnila a žárový prvek ztratil svoji sílu. Je zde zklamání, že nemohu 

lidem věřit.  

Dívám se, jaké je moje duchovní tělo.  

Je žluté se zelenými mráčky. Ozdravuji svoje duchovní myšlení.  

Naplňuji všechna těla Světlem, zlatým prachem a cítím uvolnění.  

Všichni jsme trochu „ušpinění! Cesta k pravdě je cestou ke Světlu. 
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Dívám se, jak jsem na tom s odpuštěním. 

Moje vnitřní dítě má na krku provaz a na něm je několik uzlů. Snímá si provaz z krku a v souladu s mojí 

vůlí odhazuje provaz do Světla. Odpouštím si všechnu svoji nedokonalost. Odpouštím druhým a 

přesekávám všechny energetické nitky, které mne s neodpuštěním druhých spojují. Sleduji vnitřním 

zrakem, jak jsou nitky odepnuty.  

Život je božská hra a prostřednictvím odrazů od druhých lidí a uvědomění se můžeme dostat ke své 

vlastní síle a zbavit se svých temných stránek. Vnímám svoje vnitřní Světlo a v tuto chvíli cítím blaho a 

nemusím bojovat se sebou ani s druhými. Jako dítě jsem ve 12 letech onemocněla a lékaři měli co 

dělat s tím zachránit moje tělo. Dostala jsem prostřednictvím tohoto prožitku šanci se změnit a 

pochopit mnoho věcí.  

 

Co jsem prožila jako temný mág v Atlantidě. 

Znovu se dívám do tohoto života a vidím stejný obraz. Jsem v rozlehlém sloupovém paláci. Jsem muž, 

který je opilý mocí. Disponuje velkou silou. Je to válka mágů. Prolétají zde světla energií skrze magické 

„hůlky“, atlantské zbraně mágů. Muž je nakonec zasažen silou, kterou sám vysílal. Je mrtvý. Jeho duch 

se odpojí od těla a je vyděšený, co se stalo, vidí tu spoušť.  

Mojí velkou zátěží jsou pocity viny. Musela jsem projít řadou životů s odejmutou silou, pronásledovali 

mne druzí lidé, zažívala jsem na sobě moc druhých a svoji bezmoc. Poslední můj minulý život byl život 

pod nacistickou vládou, utíkala jsem před Němci a nakonec zahynula při náletu, podobně jako 

v Atlantidě. Hitlerovci byli rovněž černí mágové. V tomto životě se setkávám s lidmi, kteří mají 

psychické problémy. Soudím, že to mohou být rovněž atlanští mágové a i oni mají svoji temnou 

stránku prosvětlit. Jak mi řekli andělé, Bůh nás neviní, ale obviňujeme se my sami. Pocity viny mne 

provázejí celý život, jako bych byla vina za všechny činy světa, je to uvnitř mne, je to velmi hluboko 

v mojí paměti. Dlouho mi to trvalo odkrýt a odpustit si. Odpustit si je jediná cesta, změnit se, dát se 

na cestu Světla a vzít si zpět svoji ztracenou sílu, kterou jsme vlivem událostí v Atlantidě, nebo 

za jiných kvalitativně podobných činů ztratili. 

 

Soucítím sama se sebou.  

Odpouštím sama sobě i druhým. Posílám Lásku svému vnitřnímu dítěti, dnes vypadá jako hadrový  

panák. Světlo ho oživí a přimkne se ke mně. Máme se rádi.   

 

Stále ke mně zevnitř mé bytosti vycházejí strachy, které nejsou zpracované.  

Jsou to strachy, které vznikly v minulých životech. Je to zraněné moje vnitřní dítě. „Co mám dělat?“, 

ptám se andělů. „Miluj ho!“, přichází odpověď. Vysílám svému vnitřnímu dítěti tolik Světla, kolik jsem 

schopná. Dítě se raduje a točí se jako „čamrda“. 

 

Přijímám svoje vnitřní dítě a odpouštím si svoji nedokonalost. Přijímám svoje vyšší Já.   

Přijímám svoje vnitřní dítě, je malé. Odpouštím mu svoji nedokonalost, nedobré činy, které si ze své 

pouti minulými životy nesu. Z mého krku padá velká, černá koule a propadá se do Země, do Světla 

Matky Země. Vnitřní dítě se zvětší a má velikost mého těla. Splýváme spolu. V mojí srdeční čakře se 

rozhoří oheň Světla, vzplane tak, že projde krční čakrou až do mé hlavy a zaplaví mozek Světlem. 

Spojení citu a rozumu brání pocity viny. Bez opuštění vlastních vin nemůžeme být soucitní. Můžeme 

konat dobré věci z pocitu potřeby očistění se, což má význam pro nadlehčení našeho osudu, avšak 

pocitů viny je třeba se zbavit.   



32 
 

Moje nižší Já a moje vnitřní Já, moje vnitřní dítě jsme jedno. Pomyslím na své třetí Já – vyšší Já a 

spojuji se s ním. Stávám se celistvou, všechny tři moje Já jsou v celku. Moudří k tomu docházejí, jako 

například Hermes Trismegistos, došel ke své trojjedinosti (obr. 21 Trojjedinost). 

 

 
obr. 21 Trojjedinost 

 

Prosím nebeské chirurgy o pomoc s mým krkem a ramenem. 

Duchovní bytosti pracují na mém těle a vidím, jak vyloupli z mého krku cystomy na štítné žláze jako 

hrozinky, z mého ramene vytáhli něco bílého, jako kostěnou jehlu. „Opravujeme tvoje astrální tělo, 

musíš být trpělivá“, sdělují.  

Odevzdávám se Bohu. 

 „Musíš převzít svoji sílu!“. Rozpoutávám Světlo ve svém solaru. Můj solar září jako slunce. „Udržuj ten 

stav a kdykoliv cítíš nepohodu, vrať se do něj!“ Najednou jasně chápu, že být agresorem nebo obětí je 

stav z nedostatku síly.  

Moje vnitřní dítě dostalo dárek. Rozbaluje papír a objeví se bílá, prázdná tabulka „tabula rasa“ – 

nepopsaný list. Na ní se vynoří slova „Začínám znovu“. Takže začínám znovu. Minulý týden se mi 

rozbil malý keramický suvenýr, který jsem si dovezla na památku z návštěvy na ostrově Santorini. V tu 

chvíli mne napadlo, že je to konec mojí karmy z Atlantidy. Je to počátek nového. Děkuji všem svým 

andělským pomocníkům z hloubi svého srdce za jejich pomoc v mojí očistě, za to, že tento život 
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neukončím v nevědomosti. „Milujeme tě!“, sdělují andělé. Uvědomuji si, že moje láska není tak velká 

jako jejich, tak jim posílám co mohu, paprsky světla ze svého srdce. Chytají je do svých rukou a radují 

se, i já cítím radost. 

 

Odpouštím. 

Odpouštím druhým, že se mi nedostalo od nich Lásky, po které jsem toužila. Odpouštím sobě, že jsem 

necítila Lásku a cítila se osaměle. Zalévám svoje nitro pramenem Světla. Žádné lidské nadšení a žádná 

chvilková euforie či vášně tento pocit svobody a Lásky nemůže nahradit. 

 

Prosím, ať se mohu podívat co nejhlouběji do svých pocitů viny. 

Vidím v oblasti hrudníku a krku síť prorostlých „kořenů“. Mentálně vytrhávám ty „kořeny“ a ony letí 

do Světla. Odpouštím si. Je to velký, černý „batoh“, který mne tíží. Svoboda! Tyto kořeny mne stále 

stahovaly a pociťovala jsem sevření a bála jsem se selhání. Najednou rozumím všemu, co se 

v poslední době okolo mne odehrávalo a silně mne tlačilo k tomu toto vyřešit.  

 

Osud. 

Rok 2020 je rok pandemie koronaviru. Jasně nyní vidím, jak jsou osudové události dány. Vše co máme 

zde na Zemi prožít, to prožijeme, stejně tak jako každého koho máme potkat tak toho potkáme. 

Vidím i pozitivní stánky koronaviru. Lidé zpomalují svoji činnost, více se věnují sobě a svým blízkým, 

začínají hledat, více meditují. Mají čas vnořit se do sebe. Vizualizuji si naši planetu jako planetu 

Světla. Je třeba přejít do radosti a Světla. Cítit to v sobě! To je přechod k Nové době. 

 Co se odehrává na Zemi? Andělé pracují (obr. 22 Andělé rozsvěcují Zemi). 

 

Vrátila jsem se po létech ke čtení Zezulkova „Bytí“.   

Co můžeme dnes na planetě Zemi vidět? Chováme se jako „viry“ a kanibalové. Ničíme svojí činností 

naši Matku Zemi. Najednou jasně vidím, jak lidé myslí, jak je každý v myšlení jiný a jak je naše myšlení 

omezené. Řídíme se sobecky převážně rozumem, cit a intuice je málo rozvinutá a potácíme se 

v emocích.  Je třeba toto přijmout jako skutečnost a usilovat o změnu. Jasné je, že se lidé nemohou 

změnit ze dne na den, přeměna musí mít svůj průběh. Poslední rok byl pro mne hodně náročný a 

tlačil mne do vyčištění hlubokých stínů a to mi přineslo další poznání. Děkuji všem, kteří mi pomáhali, 

svým průvodcům, andělským bytostem i Plejáďanům, kteří se podílejí na pozdvižení vibrací naší 

planety. Jeto úžasný proces! J. Zezulka píše, že společnost, která zabíjí zvířata ke své potravě zanikne. 

Dokážeme život na zemi udržet a přejít do Světla – Lásky. Dokážeme přejít do soucitu, lidství a 

spolupráce? (obr. 23 Vize pro rok 2020) 

 

Cítím se sebou soucit, jak dlouho jsem musela nést svoje temné části a žít s nimi v nesvobodě. 

Napojuji se na svoje vyšší Já, napojuji vyšší Já na svoje čakry. Je to jakoby pomocí trychtýřů do mého 

těla proudilo Světlo (obr. 24 Ve spojení s vyšším Já). Moje vyšší Já je mojí součástí. Stejně jako je 

možné napojit se na své vyšší Já, je možné napojit se na Zdroj Světla. Všechno je Jedno. Buď 

prožíváme dualitu, nebo Jednotu a to jedno nebo druhé více či méně. Lidské vědomí putuje 

z dvojnosti do Jednoty. Právě zažíváme tuto proměnu vnímání. V mojí hlavě se rozjasňuje, je to 

příjemný pocit. 
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obr. 22  Andělé rozsvěcují Zemi 

 

 
obr. 23 Vize pro rok 2020 

 

Stále mne bolí pravé rameno.  

Již jsem objevila, že bolest způsobuje výrůstek. Prosím anděly o pomoc. Jsou zde a hodily na výrůstek 

provaz a vytahují ho ven, jako když se vytrhává zub. Andělé mne vyzývají, abych pomohla. Posílám do 
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toho místa Světlo. Posílám Světlo a to způsobí, že se „zub“ doslova vyrazí ven a ránu Světlo zalije. 

Děkuji svým průvodcům. 

 

 
obr. 24 Ve spojení s vyšším Já 

 

O tantře a naciťování.  

Andělé mi ukazují, jak se mohou spojovat dva lidé skrze svoje čakry. Vnímám, že je to to, co se nazývá 

tantrou. Takto se mohou spojovat dva lidé, kteří jsou na Světlo napojeni (obr. 25 Světelná tantra), 

jinak se mísí jejich nezpracované energie. Andělé mi sdělují, že je možné se naciťovat na ně, nebo na 

přírodu, stromy a rostliny, které nejsou tak energeticky složité jako lidé a zachovávají si jednoduchou 

čistotu. Pokud bych chtěla zkoumat stav druhých lidí, stačí posílat svoje vědomí, které si potřebné 

informace prohlédne. To je postačující pro diagnostiku čehokoliv.  

Naciťuji se na své průvodce. Ihned se moje energie zvyšuje a vnímám bílé, chladivé Světlo, je to velmi 

příjemné. Andělé mi radí, abych rozsvítila svůj krystal, který před časem vložili do mojí srdeční čakry. 

Posílám tam Světlo a krystal září. Cítím, že ho mohu posílat do nemocných míst. Mám tedy dva 

nástroje, Ježíšovo světlo – světelnou „kouli“ a zářící krystal. 
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obr. 25 Světelná tantra 

 

Spojuji své tři Já a vplouvám k Otci.(obr. 26 Přijmutí Otcem) 

 

Pouštím si společnou meditaci Miroslava Zelenky na pročistění od virů a parazitů. 

Malé černé tečky letí do Světla. Meditace je zaměřena na Českou republiku. Posílám Světlo celé Matce 

Zemi. Vidím, jak se moje vnitřní dítě spojuje s Matkou Zemí čakrami (obr. 27 Energetické spojení 

s Matkou Zemí). 

 

Dívám se do emocionálního těla. 

Vidím červenou barvu, má tvar těla, jakoby by bylo hmotné, ale nehýbe se, je to takový „pytel“ hmoty. 

Je nesen do Světla. Za ním jde malý „pytlík“ bílý. 

 

Léčím svoje hmotné srdce. 

Prohlížím stav cholesterolu a cév. Posílám Světlo cholesterolovým žlutým puntíkům. Stav cév je dobrý, 

proudí v nich červená krev. Problémem jsou nervová vlákna, jsou v napětí a stahují srdce. Posílám do 

oblasti srdce zelenou barvu klidu a Světlo. Světlo posílám i do srdeční čakry. Moje srdce a brzlík jsou 

posypány zlatým prachem.  
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obr. 26  Přijmutí Otcem 

 

Uvědomuji si co je v období koronaviru opravdu důležité.  

Vir je program, cítím, že byl zneužitý a využitý pro chaos a hospodářskou krizi. Nikdo však nemůže 

vědět, co takový program udělá. Důležité pro nás již není to, co bylo v minulosti, ale co se děje nyní a 

co se odehrává uvnitř nás. Doba si žádá naši transformaci a již se přetrhla nit, aby lidé zvládli přerod 

dobrovolně. Je to příležitost buď a nebo, je to projevení se toho na které straně chci stát, je to čas 

rozhodnutí pro každého z nás. Jiná cesta již není. Současný stav toho, jak se lidé k Matce Zemi chovají 

a jak se chovají sami k sobě a k sobě navzájem je neudržitelný. Odchýlili jsme se příliš od rovnováhy. 

Ručička pomyslných hodin překročila 12tou hodinu. Je třeba být opravdu silný a ustát vše v klidu, je 

to zkouška pro celé lidstvo, planeta je v současnosti přelidněná, pro Matku Zemi je těžké toto unést. 

Je nutné tento proces správně pochopit, proč se to děje a nalézt novou cestu, jiný způsob soužití nás 

všech vzájemně. 
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obr. 27  Energetické spojení s Matkou Zemí 

 

Záblesk sjednocení.  

Sjednocuji svoje vnější Já – vjem svého současného života se svým vnitřním Já – vjemem svých 

prošlých životů a se svým vyšším Já – božskou částí, které je součásti Boha – Světla. Náhle se můj 

hrudník uvolní, vnímám tu volnost, to sjednocení, napadá mne, že je toto, co jsem hledala, svoje 

sjednocení, svoji celistvost. Ten „záblesk“ se musí odehrát uvnitř nás, nic nepřijde zvenčí mino nás. 

Lidé čekají „záblesk“ z venku, to že se něco stane zásahem zvenčí. Vše se odehrává uvnitř nás. 

Zvýšením Světla uvnitř sebe a prosvětlením svých temných částí, prací na sobě uvolňujeme cestu. 

Najednou cítím, že jsem opravdu sama sebou a nic z venku se mne nemusí dotýkat, co by mne mohlo 

negativně ovlivňovat. Zítra bude 30. 3. 2020, den „otevřeného nebe“. Před 6 lety jsem v tento den 

zažila na hoře Říp chvilku krásného pocitu volnosti a svobody. Následující den jsem byla propuštěna 

ze zaměstnání. Od toho dne jsem prožila hodně věcí jak ve světě hmotném, tak ve světě nehmotném. 

Dnes prožíváme na Zemi pandemii koronaviru. Vidím krajinu pokrytou sněhem se stromy bez listí. 

Nad tím září velký kotouč Světla. Celý tento koronavirový děj slouží k probuzení planety. Jiná cesta již 

není. Vizualizuji si Zemi planoucí plamenem Světla. Sjednocování ruší emoce. Přijímám vše stvořené. 

Všechny bolesti slouží k našemu uzdravení. Čtu si Zezulkovo „Bytí“ a vnímám v něm mnoho nového 

od doby, kdy jsem jej četla poprvé. Jenom vnitřní „záblesk“ každého z nás umožní rozsvícení celé 
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planety a její přechod do Nového věku. Odehrává se velké božské představení, které započala 

elementární částice viru. Do Jednoty není možné vstupovat odděleně od sebe a od druhých, je třeba 

se spojit, sjednotit v dobru. Úkolem nás všech bytostí jez realizovat Světlo ve hmotném světě, 

probudit svoje vědomí ze spánku nevědomosti a iluzi o tom, kdo opravdu jsme. Celý ten vývojový 

proces je jedním vesmírným putováním od Stvořitele ke Stvořiteli, jak píše J. Zezulka je to jeden 

výdech a vdech vesmíru, který stále pulzuje a vytváří pro nás iluzi času v bezčasovosti a nehybnosti 

božského díla, které právě svým vědomím oživujeme, prožíváme ve všech jeho rozměrech. Prožíváme 

současně iluzi času v bezčasovosti. Jsme herci vesmírné hry nesmrtelného „Já odděleného“ a „Já 

sjednoceného“, Já, které je vším. 

 

Ptám se, co potřebují moje energetická těla: 

Psychické – klid a pokoru, 

Emocionální – vyrovnanost (vyrovnanost energií – 4 základních prvků), 

Duchovní – Lásku. 

 

Co je námi vnímaný svět.  

Stejně jako my jsme v současnosti oddělenou částí od Jednoty – Boha – Tvůrce, tak i hmotný svět je 

částí Jednoty, která se oddělila, rozdělila a vytvořila dualitu, duální svět. Dualita nám umožňuje, že 

vnímáme děje. Prohlížíme vytvořený svět a pohybujeme se v něm tak, jak to umožňuje naše kvalita. 

Plaveme v tom stvořeném díle jako ryby a prohlížíme si stvořené. Dualita tvoří dvojnost všeho – 

Světlo i Tmu, Dobro i zlo, Pravdu i lež . (obr. 28 Stvořené boží dílo)  

Projít jak temnou tak světlou stranou božího díla je součást poznávacího procesu každé bytosti. 

Vývojový posun však vyžaduje rozpomenutí se na Světlo a probuzení touhy vrátit se po řadě nabytých 

zkušeností v mnohých převtělení domů, vrátit se tam, kde byl náš počátek, náš start k vesmírnému 

putování božím – tvůrčím dílem. Temnota a náš případný pád nám umožňuje znovu se zvednout a 

probudit se. Vzpomenu slova C. G. Junga: „Žádný strom neporoste do nebe, nesahají-li jeho kořeny 

do pekla“.  

Celkové vědomí lidstva v současné době není v převaze na vyšší úrovni. Proto je pro člověka těžké 

Dobro a Zlo rozeznávat. Síla vlivu nevědomé společnosti je velká. Nevědomé o tom, kdo ve své 

podstatě jsme a co je skutečná Pravda. Pokud člověka v těle netlačí zasazený „trn“, skrze který začne 

vnímat, že s ním něco není v pořádku, nemá důvod k hledání, jak to co ho tlačí odstranit. K tomu 

potom slouží nepříjemné osudové události, aby byl člověk nucen začít se chovat, myslet či dělat něco 

jinak, nově, případně odlišně od toho co společnost v níž žije uznává za správné, zkrátka je třeba najít 

si vlastní cestu poznání. 

 

Dívám se do emocionálního těla a sjednocuji prvky. 

Vidím různé tmavší barvy. Sjednocuji prvek žáru a chladu, červenou a zelenou, prvek dostředivosti a 

odstředivosti, žlutou a modrou a oba vzniklé prvky sjednocuji do jednoty. Vznikla bílá barva. Vpouštím 

do emocionálního těla Světlo. Vidím světle žlutou barvu, stejnou jako je barva Zdroje. Nastává 

uvolnění. Odpouštím sobě i druhým. 

To co nás drží vývojově nízko jsou naše nezpracované emoce, neodpuštění a touha manipulovat a 

ovládat druhé, ovládat situace a ovládat hmotu.  
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obr. 28 Stvořené boží dílo 

 

Jsem na vyhlídce u bohnického hřbitova.  

Jsem na vyhlídce a na informační tabuli čtu, že zde bývalo dávné sídliště. Dívám se do minulosti, co se 

na tomto místě odehrávalo. Vidím zde dřevěnou ohradu z kůlů dřeva a podobně postavený malý 

domek. Muž, který zde žije se zabývá zpracováváním kůží zvířat. Z kůží vyrábí hlavně boty. Kůže naloží 

na dřevěný povoz a veze je přes řeku na voru na druhou stranu Vltavy tam, kde se nachází Levý 

Hradec. Veze je zdejším obyvatelům. 

Dnes ještě otvíráme s průvodci na tomto místě pramen Světla. Vytryskne trochu černý. Soudím, že se 

v této oblasti odehrávala magie, proto je právě v Bohnicích psychiatrický ústav, léčí se tu lidé 

s následky svých magických praktik v minulosti. Je třeba tuto minulost vyčistit a pomoci pacientům se 

očistit světlými duchovními postupy, léky pouze potlačují projevy jejich psychické, duchovní a 

emocionální nerovnováhy. 

 

Krok do Světla.  

Dnes v noci jsem se probudila a najednou cítím, že jsem ve Světle bez vstupu do meditace. Již vím, že 

jsem udělala ten rozhodný krok do Světla. Vše se zjednodušuje. Je nám pomáháno k vzestupu. 

 

 



41 
 

Stále je ve mně něco šíleného. 

Dívám se na to a vidím takového pomačkaného panáka bez života. Je nesený do Světla. 

 

Spojení tří částí.  

Spojuji svoje tři části, vnější Já, vnitřní dítě a své vyšší Já. Jdu se ukázat Otci. „Mám radost!“, sděluje 

nebeský Otec. Ještě za mou postavou vlají temné cáry, které odpadají, ale vnímám sjednocení! (obr. 

29 Madona – sjednocení) 

 

 
obr. 29  Madona - sjednocení 

 

Pouštím si meditaci Petra Chobota na Krista.  

Moje postava se setkává s andělskou bytostí Krista. Objímáme se. Jsem milována. Vyciťuji tu Lásku. Je 

zde i Otec a mnoho andělských bytostí, které přihlíží. 

Spojuji se s Kristem, který žil na zemi. Jsem na písečné cestě se Zezulkou. Vezme mne za ruku a dáme 

se do běhu. Běžíme lesem, až dorazíme ke kapličce, ve které učil svoje žáky. Kaplička sv. Vojtěcha je 

v plzeňském kraji, nedaleko odtud je vesnice Netunice, kde se narodil můj otec, který byl otcem v mém 

současném životě. Jsem na tomto místě s Ním. Objímáme se a radujeme. Potom mne Josef vypouští 
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zpět do světa, jeho postava se mění na andělskou bytost a ztrácí se mému pohledu (obr. 30 

S Josefem). 

 

 
obr. 30  S Josefem 

 

Beru si svoji sílu zpět. 

Napouštím svůj solar Světlem. Spojuji ho s planoucím světlem srdeční čakry, se svým myšlením, 

s Matkou Zemí. Jsem světelná bytost. Najednou se mi rozostřuje realita, jakoby mizela. Film reality 

ztrácí svoji sílu. Dívám se v tuto na svět z pohledu světelné bytosti. 

 

Jsem na bývalém slovanském hradišti v Divoké Šárce. 

Co se zde odehrávalo? Vidím dřevěný povoz naložený kameny, který vjíždí do hradiště. Hradiště je 

chráněno hradbou z kmenů stromů. Uprostřed je kamenný dům. Uvnitř sedí stařešina s několika muži 

a radí se o tom, co je dobré udělat. Přichází k nim žena s ošatkou zrna. Stařešina bere ošatku na klín a 

přikládá k zrnu ruce, aby byla dobrá úroda. Potom vidím muže, který peče obilné placky pro celý kmen 

a placky roznášejí děti v koši do místních obydlí – domů, také postavených z kmenů stromů. Lidé zde 

spolupracují, žijí ve shodě, uvědomují si, že společně přežijí.  
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Jsem v přírodě a vyciťuji spojení s Matkou Zemí.  

Matka Země je velmi oslabená, stejně jako my lidé žijící na ní. 

Ptám se, jaké je moje spřízněné zvíře a již vnitřním zrakem sleduji velkou černou kouli, je to medvěd. 

Přibližuje se ke mně, je velký a silný, moje vnitřní dítě se s ním objímá a užívá si to objetí. Medvěd je 

samotář, je to „kliďař“, zaobírá se sbíráním borůvek, které mu chutnají. Potom usedne na vyhlídce na 

trávu, dívá se do dálky a obdivuje krásu přírody, je spokojený. Klid je pro něho důležitý. 

 

Prosím o vyrovnání svých čtyř základních energií. 

Vidím, jak na tom s energiemi jsem. Jsou zde moji průvodci s pumpičkami podobnými pumpičkám na 

kolo. Pumpují do sloupu energie, která je nízká energii, je to zelený a modrý sloupec, z červeného 

sloupce uťali jeho vršek a vhodili ho do Světla.  

Divím se, že mne tato věc nenapadla dříve. Možná mne posunulo to, že jsem se vrátila ke čtení 

Zezulkových spisů. Děkuji jemu a mým drahým průvodcům. 

 

Čistím svoje srdce.  

Andělé mi vložili do srdce „hadičku“ a vpouštějí do mého krevního oběhu Světlo. Čistí ho od 

cholesterolu. Vpouštím do sebe Světlo. Svoboda srdce! 

 

Vykračuji do Nové doby. 

Otevírám se Nové době, Světlu. Znám již svoji minulost. Byla jsem v minulosti mágem, proto mám 

otevřené horní čakry a daří se mi vnímat duchovní věci. Spodní čakry tolik energie nemají. Budu se 

soustřeďovat hlavně na srdeční čakru, abych nejen věděla, ale lépe cítila. Odpouštím všem a 

odpouštím sobě. V loňském roce jsem prošla krizí. Dvě energetické bytosti, které působili na moji 

srdeční a krční čakru měli v úmyslu moji cestu ke Světlu zvrátit, abych necítila, nemluvila a 

nemalovala. Uvědomila jsem si hlouběji některé věci o sobě. Vykračuji do Nové doby a maluji to 

s pomocí Zezulkova vývojového kruhu (obr. 31 Vývojový kruh).  

 

Jsem na kopci Děvín v Praze. Co se zde odehrávalo? 

Vidím mladou ženu v bílých šatech, ozdobenou kovovými ozdobami. Proti ní stojí muž a podává jí 

ruku, aby k němu sestoupila. Společně kráčejí k bílému koni se strakatou hřívou a šedou skvrnou na 

jeho pozadí. Muž a žena nasedají na koně a jedou tryskem krajinou. Dojedou na mýtinu v lese a jsou 

obklíčeni skupinou žen ve zbroji. Jejich velitelka muže převezme, nasednou na koně a odjíždějí s ním 

pryč, vidím jen zadnice koní. Podle oblečení bych tuto událost zařadila do období Slovanů. 

Místo Děvín nacházející se nad levým břehem Vltavy na rozhraní Radlic a Hlubočep bylo kdysi 

slovanské hradiště. Údajný hrad zde postavili dívky podle pověsti až po smrti Vlasty a po ukončení 

dívčí války měl být vypálen. Ctirad měl být podle historiků vladyka Přemysla oráče a kněžny Libuše. 

Moje vize zde se s pověstí o Ctiradovi a Šárce hodně shoduje.  

 

Jsem součástí všeho obr. 32 

Ta malá součást oddělená od Jednoty, moje tři Já, to co si říká v současnosti člověk, pluje ve světě 

stvořeného Bohem – Tvůrcem. Stále jsem spojená energetickou vazbou s Matkou Zemí a Nebeským 

Otcem. Jsem součástí celého toho díla.  

Moje čakry, energetická centra jsou vlastně takové galaxie, podobné galaxiím, které pozorujeme ve 

vesmíru. Stejně jako atomy v našich tělesných buňkách tvoří planetární soustavy. Svým vjemem 

můžeme putovat dovnitř těla i ven,“ jak nahoře, tak dole“. Jací jsme, jaké máme energie, takové jsou 
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světy uvnitř nás a takový je svět okolo nás. Ničíme-li sebe, jsme-li v temných energiích, neprospíváme 

ani v díle vytvořeném Tvůrcem. Neprospíváme sobě, ani druhým, ani Celku. Každý z nás je součástí 

všeho. J. Zezulka říkal: „Jsem vším“. Jakmile si toto člověk uvědomí, může i vše stvořené přijmout bez 

výhrad, vždyť jestliže je vše mojí součástí, mizí pocit oddělenosti a osamocení a probouzí se soucítění. 

Přijetí neznamená nic nedělat, ale je to výzva k tvoření toho, co je skutečně dobré jak pro mne, tak 

pro Celek. 

 

 
obr. 31 Vývojový kruh 

 

Prosím o vyčištění Česka od koronaviru.  

Andělé jsou zde s velkou hadicí a stříkají zlatou energii na naši Zemi. Vidím Česko jako na mapě a je 

pokryté zlatým Světlem. I hlavy lidí jsou tím zlatým prachem poprášeny. Až lidé v sobě probudí Světlo, 

nastane to, čemu se říká „Zlatý věk“. Bude to věk Světla (obr. 33 Zlatý věk Čechů) 

 

Jsem ve Vinoři, na místě, kde kdysi bylo slovanské hradiště.  

Je to taková loučka mezi stromy. Již vidím ve své mysli hradiště, jsou zde hospodářská zvířata, ovce. Je 

zde zavěšené mrtvé zvíře, které je porcováno. Do mísy jsou vyvrženy vnitřnosti a mísu odnáší žena, 

která z ní věští. Jsou přitom přítomni muži, kteří se obávají nebezpečí. Hradiště je skutečně přepadeno 

nájezdníky, kteří hradiště vyplení, naloží si kořist a odjíždějí na koních pryč. 
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obr. 32  Jsem součástí všeho 

 

Jdu do srdeční čakry. 

Jdu do srdeční čakry a vylévám z ní všechnu bolest, pocity smutku, osamocení a strachu ze selhání. 

V tu chvíli jsem v Atlantidě. Probíhá zde válka mágů, válka energií (obr. 34 Válka mágů). Opět jsem 

v paláci a moje tělo leží mrtvé na mramorové podlaze. Temný mág zemřel. Z jeho těla vystupuje 

čarodějnice. Stojí za tím temné síly. Vše je zničené. Zem se propadá a mizí pod hladinou moře. Prosím 

za odpuštění svých činů a odpouštím sobě. Posílám do celé události Světlo, proměňuji mága na 

světelnou bytost. Objeví se mi obraz ptáčka vystupujícího z kaluže. Otřepe se a vzlétne vzhůru, jeho 

duše je volná. 

Není proč někam šplhat. Je jen věčné bytí, v němž se cítíme buď odděleně, nebo spojeni s Jednotou, 

je to nekonečné proměňování v trvalém bytí. Jsme malou tečkou božského - tvůrčího díla, jsme vším 

a ničím a opět tečkou. Není proto třeba spěchat, ale být právě tam kde jsme a dělat to, co nejlépe 

dovedeme. 

 

Pracuji znovu na odpuštění za temného mága z Atlantidy. 

Prosím za odpuštění za jeho činy a odpouštím si. Mág je plný touhy ovládat síly a plný hněvu. Všechny 

tyto pocity odevzdávám Světlu. Posílám mu Světlo. Prosím archanděla Michaela za odpuštění a již 
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vidím jeho meč, který zasáhne moji krční čakru a vylije se z ní černá hutná tekutina. Děkuji všem, kteří 

mi v tomto životě můj temný stín zobrazovali a propouštím je.  

 

 
obr. 33 Zlatý věk Čechů 

 

Dívám se do čaker, co bych měla vyčistit. 

Dnes se mi nic temného neobjevilo. Viděla jsem první a sedmou čakru napojenou na Zdroje Světla 

Matky Země a Duchovního Otce. Ve druhé čakře byla něžná květina, ve třetí silný medvěd, ve čtvrté 

červené srdce, v páté vodní meloun – symbol vodnářského věku a v sedmé kniha (obr. 35 Oživlé 

čakry) Mám radost. Snad už jsem to nejvíce temné zpracovala, hlavně svůj strach z lidí a z vlastního 

selhání. 

 

Pročisťuji srdeční čakru. 

Prosím o pročistění srdeční čakry. Andělé vloží do tohoto místa hadičku a odčerpávají ze srdeční čakry 

temnou tekutinu do nádoby. Poté odnesou nádobu do světelného kotouče. 

 

Andělé nám pomáhají, neboť nás cítí jako svoji součást. Pro nás i pro ně platí: „Pomáhám-li druhým, 

pomáhám sobě a pomáhám-li sobě, pomáhám druhým“. Je to heslo Jednoty.  
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obr. 34  Válka mágů 

 

Odevzdávám svoje chtění, nechť je moje chtění v souladu s Tvůrcem. 

Odevzdávám všechny pocity viny a prožívám odstředivost. Odstředivost je volnost, uvolňuje se můj 

dech, svobodně dýchám. Odstředivost je vzdušný prvek, vedu ji dechem. Již jsou zde moji průvodci a 

„foukají“ pomocí měchu vzdušný prvek do mojí srdeční čakry (obr. 36  Provzdušnění srdeční čakry). 
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obr. 35 Oživlé čakry 

 

 

Stále cítím problémy v oblasti krku, pravého ramene a celé pravé ruky.  

Dívám se, zda není příčinou opět nějaká bytost. Je to tak. Vidím malou chlupatou „kouli“ se dvěma 

velkýma očima. Je to postavička stvořená z mého strachu ze selhání a pocitů viny. Prosím o její 

odvedení. Pomocí andělů putuje bytost do Světla (obr. 37 Rušitel). Ještě se dívám na štítnou žlázu a 

ramenní kloub. Jsou tam taková malá bílá vajíčka, která moji průvodci vyloupli a vhodili do Světla.  
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obr. 36 Provzdušnění srdeční čakry 

 

 
obr. 37  Rušitel 
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Pokračuji v pročisťování krku. 

Nechávám proudit do krku Světlo a moji průvodci mi pomáhají. Vpouštějí „hadicí“ do krční čakry 

Světlo. Vidím okolo ní červenou barvu. Čakra je naddimenzovaná, má více jak 100 % energie, ale je 

zde přítomna žárová energie. Čakra se čistí. Připojuji se svoje vyšší já svými čakrami a vpouštím 

energii do svých rukou. Dívám se na své ruce a vidím kostnaté ruce „čarodějnice“. Proudem Světla 

vstupujícího do mých rukou se rozsvěcují čakry na rukou, v dlaních, loktech a ramenou. Ruce se 

prosvětlí a promění se v růžové, hladké ruce. Moje vnitřní dítě vtáhne moje tělo do Světla. Otočím se a 

s vnitřním dítětem se obejmu. Splynu s ním a splynu se svým vyšším Já. Odpouštím druhým, 

odpouštím sobě, vidím svoje sexuální vztahy jako karmu svého života. Prosím o odpojení těchto 

vztahů. Jsou přestřiženy energetické vazby s nimi. Vysílám Světlo ze své srdeční čakry. Již vím, že 

vysílání Světla k druhým funguje. Způsobuje to zázračné změny ve vztazích. Zkouším to a jsem z toho 

opravdu překvapena a v úžasu.  

Najednou jsem v obrazu (obr. 38 Projít vlastní branou). Tentokrát je pod stromem moje postava a 

přichází k ní muž v bílém rouchu s dlouhým, bílým vousem. Již mne v meditacích navštívil. 

Přistupujeme společně k malířskému stojanu s plátnem. Stařešina vede moji ruku. Kdysi mne 

symbolicky dovedl k pokladu. Dnes již vím, že můj největší poklad je poznání. Děkuji všem průvodcům 

za jejich pomoc. Vím, že jsme tým a poznáním a změnou vlastní mohu pomoci poznávat druhým, aby i 

oni došli ke svému pokladu. Vývojem a poznáním procházíme všichni. Přijměme svoje vnitřní Světlo, 

svoji vnitřní energii! 

 

 
obr. 38 Projít vlastní branou 
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Cituji: Jedna ze známek božské bytosti je, že je svým vlastním zdrojem tvoření. Žít ze svého 

vlastního nejhlubšího jádra je vašim úkolem, vaším osudem, opravdově si důvěřovat a vědět, že 

jste k tomu podporováni pozitivními silami vesmíru. Nikdy nejste sami, vždy jste obklopeni 

silami, průvodci, milujícími energiemi, stále to však děláte sami. Je vašim úkolem být sami 

sebou, být vlastním měřítkem či standardem a nepoměřovat se s druhými nebo s vnějším světem 

– zkrátka jít po své vlastní cestě. Vězte, kdo jste: bůh v tvoření. (Marie prostřednictvím Pamely 

Kribbe) 

 

Zjišťuji, co nám způsobuje bloky na čakrách: 

1. čakra – Odmítám žít daný život. Jsem odpojen od Matky Země. 

2. čakra – Sexuálně zneužívám, nebo se nechávám zneužívat. 

3. čakra – Necítím bezpečí, mám strach o život a mám strach z nedostatku.  

4. čakra – Jsem opuštěný a nechci již trpět! Jsem lidmi zraněný, nemiluji sebe a nemiluji druhé,  

              vše stvořené, Stvořitele. Vyžaduji Lásku od druhých, jsem na nich závislý. 

5. čakra -  Cítím vinu, nejsem dost dobrý.  

6. čakra – To se nesmí dělat! Věřím příkazům a omezením všeho druhu od rodičů, učitelů,     

              náboženských nauk a systému ve kterém žiji. Nehledám skutečnou Pravdu. 

7. čakra – Bůh neexistuje! Bůh mne ovládá! Chybná přesvědčení. 

 

Ozdravění čaker: 

1. čakra – Mám radost ze života. Jsem spojený s Matkou Zemí. 

2. čakra – Žiji zdravou sexualitu. 

3. čakra – Jsem v bezpečí, jsem v dostatku.  

4. čakra – Miluji všechny bytosti bez podmínek. 

5. čakra – Odpouštím si svoje nedostatky. Jsem dobrý.  

6. čakra – Mohu dělat vše co je v souladu s Bohem. Jsem vědomý. 

7. čakra – Jsem součástí Boha. Bůh mne miluje. Jsem světelná bytost! 

 

Prosvětluji se, prosím za odpuštění, odpouštím si za všechny minulé životy. 

1. Čakra – prosím za odpuštění Matce Zemi, pokud jsem ublížila jejímu tělu.  

2. Čakra – prosím za odpuštění za všechny manipulativní sexuální vztahy.  

3. Čakra – prosím za odpuštění za zneužití své síly.  

4. Čakry – prosím za odpuštění za odebrání života všem živým bytostem (vidím dlouhou řadu 

zvířat, jejichž těla byla mojí potravou, vidím i nějakého muže v uniformě, nevidím konec 

řady). 

5. Čakra – odpouštím si všechny svoje viny, které jsem vykonala vědomě i nevědomě. 

6. Čakra - prosím za odpuštění za své negativní myšlenky.  

7. Čakra – Prosím za odpuštění všech myšlenek a slov vyřčených proti Bohu. 

Vytvářím představu bytosti, jejíž čakry září a její tělo vstupuje do Nové doby. 

 

Setkání se s andělskou bytostí. 

Vnořuji se do svého nitra a napouštím se Světlem. Vidím andělskou bytost v dlouhém bílém rouchu, 

její vlasy jsou dlouhé, žluté. Uprostřed její hrudi září červené srdce, cítím, že z její srdeční čakry ke mně 

vyzařuje radost. Přichází ke mně, v její dlani září světelná koule. Podává mi ji. Je to Světlo. Koule je 

vložena do mého srdce. Je to Světlo andělské bytosti Josefa, Ježíše, je to bytost, která nám pomáhá ve 
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vývoji. Opět mi Světlo podává. Vyciťuji to světlo a posílám ho svým vědomím do celého těla. Postava 

se přibližuje a já cítím, jak záře její srdeční čakry ozařuje moji srdeční čakru. V celém svém těle 

vnímám svobodu a volnost, bílé světlo, prostor. Je to velmi příjemné a osvobozující.  

 

Rovnám svoje energie. 

Stahuji ze svého těla všechno napětí, svůj nadměrný žár do Světla Matky Země. Nechám zalít celé tělo 

zelenou „tekutinou“ klidu a dodýchávám svůj hrudním vzdušným prvkem. Nakonec vpouštím světlo a 

prožívám ten stav.  

 

Odevzdávám všechny svoje pocity viny. 

Odevzdávám všechny svoje pocity viny a stahuji je z těla do Světla Matky Země. Odpouštím všem. 

Miluji vše, miluji sebe. Jsem v božském Světle, v nekonečné přítomnosti.  

Vidím zralé pole, v něm sedí moje vnitřní dítě a pojídá zrna ze zralých klasů (obr. 39 Potrava ze 

zralého pole). Již v obilném poli neběží ani se jím neprodírá. To bylo v dřívější vizi.  

Jen svou vnitřní změnou, přijetím a pochopením můžeme změnit vjem prožívané reality, usměrnit 

svoje chtěné prožitky a svoje Já osvobodit od jeho tužeb a manipulací psychických, energetických a 

hmotných, které neslouží životu a touží ovládat. Jen rozpoutáním Světla v sobě je možné se zklidnit a 

přestat trpět, začít žít vědomě. Vzpomenu ihned na J. Zezulku, na jeho klid a na to co znamená být se 

sebou v Lásce a i zde na Zemi žít jako člověk ve Světle.  

 

 
obr. 39 Potrava ze zralého pole 

 

Na co se mám v těle zaměřit?, ptám se. 

Na krk. Miluj ho, posílej mu lásku!, sdělují průvodci. 
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Miluji sebe. 

Miluji sebe a prožívám v těle Světlo. Posílám odpuštění do všech životů, je to božská hra. Posílám 

odpuštění rodičům. Proč žili ti dva spolu? Vidím dva šlechtice – manželský pár. Ona je mladá, on 

starší. V této inkarkanaci si to vyměnili. Otec byl mladší. 

 

Jsem opět na své oblíbené hoře Říp.  

Usednu do meditace a spojuji se s Matkou zemí. Vidím svoji postavu – vnitřní dítě jak „levituje“ skrze 

hnědou vrstvu země. Táhnou ji paprsky Světla spojené s první čakrou a s chodidly. Postava je vtažena 

do středu Země do Světla. Postaví se a před ní se objeví Matka Země, tentokrát „zlatá“ jako zlatý 

anděl (obr. 40 Anděl Země) Uchopí moje vnitřní dítě za ruce a spočinou spolu. Moje tělo sedí na zemi 

a je spojeno se Zdrojem Světla uvnitř Země. Tentokrát pramen světla začne protékat skrze moje tělo a 

jako vodotrysk tryská Světlo z mojí sedmé čakry. Jsou zde moji průvodci a trochu „prošťouchnou“ 

průchod pro Světlo podobně jako kominíci pročisťují komín. Soustřeďuji se na to, co dělá moje vnitřní 

dítě. To se objalo s Matkou Zemí a vrací se zpět, znovu putuje hnědou hmotou Země. Jakmile 

doputuje, radostně do mne skočí. 

Na vrcholu Řípu ze opět přilaďuji k tomu, co se zde odehrávalo. Vidím stejný průvod lidí putujících na 

vrchol hory. Je to obraz, který jsem zde již viděla. Vidím ovce a stany postavené z kůlů stromů, 

vypadají jako indiánské kruhové týpí. Pátrám po tom, čím se tito lidé stravují. Nic nevidím, jen vodu, 

snad plody, či sušenými plody. Vidím, že se jejich společenství rozděluje, část odchází. Dorozumívají se 

signály a telepaticky. 

Na Roudnické vyhlídce na Řípu si můžeme přečíst to, že to byly čeští obrozenci Alois Jirásek a Mikoláš 

Aleš, kteří byli přesvědčeni, že to byl praotec Čech, který kmen Čechů přivedl na naše území a pronesl 

památnou větu: “To je země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem a strdím oplývající“. Soudím, že to 

co Mikoláš Aleš maloval nebyla jeho fantazie, ale skutečné vhledy. 

 

O myšlení. 

Myšlenka je nejvyšší tvůrčí energie. Je to Světlo – Láska – Bůh. V Jednotě je to energie Světla. Ve 

stvořeném hmotném světě se Světlo rozloží do dvou, vytvoří dualitu, Světlo a Tmu. Člověk sám nic 

nevymyslí, vše je vytvořeno. My jen přijímáme takové myšlenky, jaké s námi ladí. Prvotní člověk má 

myšlení jednoduché. Jak vyspívá ve svém vývoji, více přemýšlí a postupně se zvyšuje i jeho citlivost. 

Citlivci jsou všichni umělci, vědci, jasnovidci. To co se objevuje v jejich myslích nejsou jejich myšlenky, 

pouze se citem nalaďují na určité věci, které je zajímají a přijímají to, co k nim přichází. Vědce něco 

napadne, jasnovidec něco vidí, hudebník něco slyší, malíř vidí ve své mysli obrazy. Vše je vytvořeno a 

my si to můžeme užít. Často člověk propracovává jedno umění po více životů a tak v tom daném umu 

předčí všechny ostatní. Žádný talent není zadarmo a není to náhoda, že jsme v něčem výjimeční. 

 

Odevzdávám svoji neschopnost cítit Lásku.  

Vidím černé srdce, jak letí do Světla. Je to pozůstatek mojí atlantské inkarnace temného mága. (obr. 

41  Temné srdce letí do Světla). Prozařuji srdeční čakru Světlem. 

 

Čistím rodovou linii. 

Posílám do své rodové linie Světlo. Pátrám po příčinách karmy. Karma mého rodu se projevuje 

v problému s dětmi a početím. Cítím, že to má kořeny v negativním vztahu k životu. Prosvětluji 

události a prosím za odpuštění za své prohřešky vůči životu. 
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Pokračuji v prosvětlování a obalování se Světlem, nechávám odplynout všechna negativa ve svém 

těle. Cítím, že již nevytržím tu oddělenost. Vidím, jak puká skořápka jako vejce a v ní se objeví hlava 

velkého hnědého ptáka a ten letí do Světla.  

 

 
obr. 40 Anděl Země 

 

Hledám příčinu svých problémů. 

Vidím velkého vlka, který trhá zvěř. Je to něco dravčího ve mně. Vzpomenu a egyptskou sfingu, hlava 

člověka a tělo zvířete, to jsme ještě stále my lidé. Posílám vlkovi Světla, padne jako mrtvý a posílám 

ho do Světla. Prosvětluji celé tělo, všechny buňky, úleva! (obr. 42 Odevzdání „dravce“) 

 

Miluji sebe. 

Miluji sebe, prosvětluji hrudník, miluji všechny svoje části a posílám jim Světlo. Naplňuji se Světlem, 

vznáším se. Vidím svoje embryo, jak se vznáší v plodové vodě. Moje Já, moje vnitřní dítě se brání, 

nechce do toho těla vstoupit, drží ho dva andělé, má stažený krk strachem z toho co ho čeká, nevěří si. 

Posílám tomu dítěti Světlo – Lásku ze srdeční čakry. Chvilku to trvá, nakonec je dítě ochromeno a 

úplně „zvadne“. Letí ke mně, do mojí náruče a jak na mne pohlédne, vidím, že se směje. Už je nám 

dobře, jsme spolu v Lásce.  
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obr. 41 Temné srdce letí do Světla 

 

Rozhovor se strachem. 

Zbavuji se strachu. Nejprve moji průvodci odvádějí černý „mrak“ strachu z oblasti mého solaru. Dále 

jdu do krku, cítím, že je strach spojen s pocity viny. Objeví se malá postavička strachu. 

Ptám se, proč je strach se mou? „Abych tě chránil a bral ti tvou sílu“, odpovídá strach.  

Co se stane, když ti poštu svou Lásku? „Zabije mne to!“. Posílám strachu Světlo a sleduji, jak se 

rozpouští. 

Jdu se podívat na své temeno hlavy a vidím zde černého, známého „pavouka“, které jsem již 

odstraňovala z ostatních čaker. Na temeno hlavy jsem zapomněla. Temná energie, vypadající jako 

chobotnice putuje do Světla. 

Miluji každou část svého těla. To je sebe-láska. Děkuji minulosti, již ji nepotřebuji. Zahazuji svoje staré, 

tmavé šaty a oblékám nový, zářivý šat. Na temeni hlavy mého vnitřního dítěte, které sleduji vnitřním 

zrakem se objeví červené srdce. (obr. 43  Královna Lásky) Moje vnitřní dítě vstupuje do Lásky. 

Chceme-li v sobě probudit Světlo, musíme se dopracovat do stavu, kdy jsme schopni přijmout svoje 

temné části a proměnit je na Světlo vlastní Láskou ze svého nitra. 
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obr. 42  Odevzdání dravce 

 

Co mám dělat se svým krkem? 

„Musíš mluvit!“ 

Prosvěcuji se. Jsem v klidu, miluji se, jsem odstředivá. Nová odstředivá doba nadchází. 

 

Odpouštím atlantskému mágovi a beru si zpět svoje Světlo. 

Vidím malého, temného mága, i to je moje část, temná část mého vnitřního dítěte. Jeho oči jsou 

vyděšené z toho, co se stalo. Posílám mágovi Světlo a jeho temný „plášť“ se rozpouští. Přijímám toto 

„dítě“ do svého náručí. Světlo vše transformuje, je to největší alchymistická transmutace. Ptám se, 

proč se to stalo? Vidím nad postavou mága temné bytosti, temné, velké ptáky. „Je to zkouška toho, 

jak je na tom člověk se Světlem“, přichází odpověď. Takže temné bytosti testují naše Světlo, ukazují 

nám, co je třeba napravit. Najednou se objeví v mojí mysli Matka Země a já vidím, jak je plná černých 

„blech“, to jsme my, neprosvětlení lidé.  

V současnosti jsme plni temných virů koronavirů, podobných „blech“, které nám ukazují, jak jsme na 

tom se Světlem. Na světelnou bytost temní nemohou. Síla vlivu světlých urychluje proměnu 

temného.  
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obr. 43  Královna Lásky 

 

Vnořím svou pozornost do solaru a přijímám do něho Světlo, beru si zpět svoji sílu, kterou jsem řadu 

životů postrádala, abych pochopila proč se co děje. Děkuji svým průvodcům, že mne učí, že mne 

vytahují z mé vlastní temné sítě. Je v nás obojí.  

Temno i Světlo, čím dále budeme růst, budeme více vnímat též temno druhých, budeme to vnímat 

jako svoji součást a budeme pracovat pro prosvětlení. Milovat vše, znamená vše prosvětlovat, 

neznamená to však se vším souhlasit. Milovat znamená posílat Světlo a to promění Tmu na Světlo 

samo, ono nejlépe ví, co je třeba udělat, je to boží myšlenka, hybná síla stvořeného světa, nejvyšší 

Pravda a Spravedlnost.  

 

Jdu do emocionálního těla. 

Vidím tam různé barvy, i barvu temnou. Objeví se moje vnitřní žena a vnitřní muž. Žena je zelená a 

táhne za ruku vnitřního muže, který má na sobě temnou barvu, odklání se od ní. Ptám se muže, jak se 

cítí. Sděluje, že je osaměný. Posílám muži Lásku a temná barva z něho padá. Vezmou se s vnitřní 

ženou za ruce a obejmou se. Dále posílám Lásku. Oba spočinou v plamenu Lásky a ve vzájemném 

objetí (obr. 44 Vnitřní muž a vnitřní žena v objetí). 
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obr. 44 Vnitřní muž a vnitřní žena v objetí 

 

Pročisťuji čakry plamenem Lásky. 

Nořím se do těla a již je zde moje vyšší Já a napojuje se na moje čakry, je se mnou. Rozpoutávám 

plameny Lásky postupně na všech čakrách zepředu i zezadu na svém těle i na rukách i nohách. Plamen 

spaluje vše temné a neharmonické. Potom nechám tělo „vplout“ do Zdroje Světla a vidím, jak andělé 

sprchují moje tělo, moji auru Světlem, očisťují moje aurické tělo.  

 

Vstupuji do centra Matky Země.  

Vstupuji do centra Matky Země, do jejího Světla. Nachází se zde stejné Světlo jako je Světlo Zdroje 

odkud vše vzniká. My lidé máme v sobě rovněž Zdroj Světla, který umožňuje naše žití. Naplňuji tělo 

Světlem ze Zdroje Matky Země přes spodní čakry. Uvědomuji si, že Matka Země se může ozdravit, jen 

když se ozdraví všechny bytosti na ní. Jsme jako černé „blechy“. Posílám Světlo Matce Zemi přes svoji 

srdeční čakru, prosím za její ozdravění a sleduji, jak se okolo zeměkoule objeví vrstva Světla. Vracím se 

vjemem na povrch země a vnímám, jak jsem já i druhé bytosti a rostliny spojeny světelnými kořeny 

s Matkou Zemí (obr. 45 Kořeny života). 
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obr. 45  Kořeny života 

 

Odevzdávám viny druhých. 

Odevzdávám viny druhých lidí, které jsem nabrala za vlastní. Odevzdávám problémy, které nejsou 

moje. Padá hnědý pytel z mých zad. Hned je mi lehčeji.  

Nabírám světlo do třetí čakry, beru si zpět svoji sílu.  

 

Odpouštím temnému mágovi. 

Odpouštím sama sobě, odpouštím temnému mágovi z Atlantidy, kterým jsem byla. Posílám mu Světlo. 

Jeho postava se prosvětlí a já beru jeho, sama sebe do svého srdce. Miluji tu část. 

 

Učím se cítit svoje Světlo. 

Vidím uvnitř sebe Světlo, jsem jím naplněna. Naciťuji tu kvalitu. Jsem v Lásce. Odevzdávám depresi. 

Andělé z těla mého vnitřního dítěte, stahují chlupatý černý kožich, kůži, která obnaží jeho růžové tělo. 

„Čeho se nejvíce bojíš?“, ptají se. „Lidí, že ohrozí můj život!“, odpovídám. Je to výsledek zkušeností 

z mých minulých životů. Mezi lidmi je málo Lásky a hledat ji ve vnějším světě je marná a ubíjející 

snaha. Láska se musí rozžehnout uvnitř nás. Zaplavuji tělo Světlem a vyciťuji ho. Je to blaženost! „Jen 

vyzařuj!, sdělují andělé.  
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Učím se vyzařovat Světlo, avšak moje nezpracované části mne stále stahují zpět v běžném životě. 

Musím se více soustřeďovat v běžném denním životě na uvědomování si Světla uvnitř sebe. Mám 

v tomto životě tuto neuvěřitelnou možnost toto v sobě probudit po mnoha životech, ve kterých jsem 

zpracovávala svoji karmu. Je třeba odhalit sám sebe. 

 

Dívám se do krku, co mne zde blokuje. 

Andělé již vytahují temného hada, je polomrtvý. Příval Světla, kterým jsem se promývala ho umrtvil. 

Napojuji se na Světlo a vidím silný proud Světla, který prošel krkem a vlil se do hrudníku. Moje štítná 

žláza byla obalena světelným prachem. Úžasný pocit! Andělé se ptají: „Jsi šťastná?“ Štěstí je Světlo, 

když jsem ve Světle, jsem šťastná.  

 

Jsem opět ve svém oblíbeném kostele v Hejnici. 

Prosím o odpuštění všem, vůči nimž jsem se provinila. „Bude ti odpuštěno“, přichází do mojí hlavy. 

Osvobození. Vidím, jak z mého těla vylétá bílá holubice (obr. 46  Svoboda duše). 

 

 
obr. 46  Svoboda duše 
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Co se odehrává v době mezi životy? 

Vidím závěr svého posledního minulého života. Byla jsem se svým malým synkem zavalena ve 

zbořeném domě při bombardování na konci 2. světové války. Můj duch je vyražen z těla, je trochu 

v šoku. Letí ke Světlu. Blížím se ke skupince lidí, kteří mne již očekávají a vítají. Ohlédnu se zpět a za 

mnou letí duch mého synka. Vezmu dítě do náruče a objímáme se. Dítě vedu za ruku a skupinka kráčí 

společně ke Světlu. Dítě převezme anděl a odvádí ho pryč. Já předstupuji před Otce. „S čím 

přicházíš?“, ptá se Otec. Odpovídám, že cítím vinu za to, že jsem nezachránila sebe a dítě. „Bůh tě 

nevinní. Rozpouštěj strachy!“, sděluje Otec.  

Poté odcházím do „ozařovací místnosti“, duše se zde regenerují a omlazují, nabývají věku, kdy se cítily 

dobře. 

To, co se zde duše učí je o osudu. Vyučujícím je duchovní bytost s dlouhými bílými vlasy a vousy. 

Jednou z věcí, která je mi ukázána je „zrcadlo“, ve kterém mohu vidět barvy svojí aury. Jsou mi 

nabízeny barevné pásky, vytahuji si zelenou a červenou, tyto dvě barvy mám vyrovnat, je to klid a 

nadšení.  

Dále se nacházím v místnosti, kde tvořím svými myšlenkami děje a v zápětí vidím, jaký mají dopad. 

Mohu tvořit různé varianty, mohu si s tím hrát.  

Kromě výuky se zde duše spolu baví, hrají si, mohou dělat to, co je baví.  

Na konci svého pobytu zde jsem vedena do místnosti „zapomnění“, položena na lůžko a uvedena do 

hypnotického stavu. Po chvilce vidím narozené dítě, jak křičí a svoji matku z tohoto mého současného 

života, má radost z mého narození. 

To co je jediné důležité ve hmotných životech je to, kolik Lásky jsme vyzářili k sobě a k druhým 

bytostem. 

 

Napojuji se na Světlo ve společnosti lidí čekajících na zahájení koncertu. 

Jsem ve společenském sále v mých oblíbených lázních Libverda a napojuji se na Světlo. Vidím moji 

postavu na žebříku vedoucího do kotouče Světla. V ruce drží hadici, která je připojena ke Zdroji a skrze 

ni proudí Světlo a dopadá na postavy lidí stojících okolo žebříku. Prosím o ozdravení a prosvětlení 

přítomných lidí v řádu Tvůrce. Vidím, jak se připojil i Otec a skrze jeho „žezlo“, které drží ve své velké 

žluté ruce proudí Světlo na přítomné a jsou tak zaléváni dvěma proudy (obr. 47 Proudy Světla). 

 

Najednou cítím něco jiného. Je to dobře?, ptám se. 

„Je to přechodný stav“, přichází do mojí hlavy. Najednou jako bych po ničem netoužila, nechce se mi 

dělat ani to, co mne hodně motivovalo dělat. Jdu do oblasti srdce a je tam prostor a prázdno. Je to 

velká svoboda. To je opravdu velké zbavení se tíže.  

Jdu do mozku a páteře, posílám tam Světlo a plamen od Ježíše. Prosvětluji tělo, nervovou soustavu. 

Děkuji Světlu, být se Světlem přináší velkou úlevu. 

 

Přijímám všechno stvořené. 

Přijímám realitu a není to o tom, že se vším souhlasím, jenom nebojuji a nejsem v odporu. Změna 

přichází zevnitř každého z nás. To co má smysl je prosvětlovat se a pomáhat k prosvětlení druhým. To 

je cesta z utrpení. Všechno je božská hra. J. Zezulka říkal: „Ať se mládí vydovádí!“ Naše vyjádření je 

stupněm našeho vývoje. Mysl často těžko rozpoznává pravdu, a proto chybuje. Chybami se učíme. 

Ego, naše velké Já, vytváří iluze o sobě a o druhých.  Přijmout nedokonalost svoji i druhých ulehčuje 

život. Trápit se proto, jak se chovají druzí, a že se nechovají podle našich představ, v nás vyvolává 
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odpor a to je opak přijetí. Přijímat znamená být soucitný a chápající, trpělivý a věřící, že vše bude 

dobré. Je to cesta poznávání jací jsme a jací jsou druzí lidé. To co přináší skutečnou změnu je Světlo. 

 

 
obr. 47  Proudy Světla 

 

Jdu do solaru. Co tam vidím? 

Čakra je otevřená, ale vidím něco černého. Již jsou zde moji průvodci i vnitřní dítě a všichni vytahují 

z čakry černý „plát“. Mají s tím hodně práce, plát je velký. Je to blok, skrze který energie špatně 

proudí. Plát je vytažený a průvodci ho nesou do Světla. Solar se zalije proudem Světla, září.  

Ptám se, jaké jsou moje vztahy s druhými lidmi. Přichází mi, že karmické. Vidím karmické šňůry 

z mého solaru ke skupince lidí. Prosím od odpojení. Šňůry jsou přeseknuty a vidím, jak z nich kape 

červená krev. Moje strachy vycházejí hlavně ze strachu z lidí a ze smrti. 

 

Dívám se na stav štítné žlázy, která je zvětšená.  

Je to taková „hrouda“, na povrchu je lesklá. Je zde moje vnitřní dítě a prohlíží ji. Poprosím vnitřního 

muže a vnitřní ženu o pomoc. Jsou zde oba a odklopují „hroudu“ jakoby otvírali mušli. Vidím zde cosi 

žlutého. Vypadá to jako mlok, je to žluté s černými tečkami. Prosím své průvodce o pomoc. Vynáší 

„mloka“ do Světla, je již polomrtvý. Zkoumám příčinu toho, proč se u mne „zahnízdil“. Zřejmě byl 

z rodu hadových bytostí a jeho záměrem bylo narušit moji cestu ke Světlu. 
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Opět cítím, že nějak opadlo moje nadšení něco nového tvořit, ptám se svých průvodců co mám dělat. 

„Buď v klidu a pozoruj!“ Soustřeďuji se na pozorování svých pocitů, kde vznikají a snažím se je 

přijímat. Budu pozorovat, jak to bude dále působit. 

 

Co je zlomovou dobou ve vývoji bytostí na Zemi? 

Vše má v našem vývojovém cyklu svůj čas i to, že od chvíle uvědomění si toho co vše dobré i nedobré 

je naší součástí, může člověk započít práci na sobě a na svém čištění. Dále může nastoupit i čištění 

okolí, ve kterém žijeme a práce na očištění naší Země. Je to nekonečná práce na různých úrovních, je 

to stálé poznávání až do konečného sjednocení, splynutí se Světlem. Právě ta chvíle poznání, 

počátečního „osvícení“, které se však také postupně vyvíjí, je právě tou zlomovou dobou, kdy si 

člověk začne uvědomovat, že je součástí něčeho opravdu velkého a po všech životních peripetiích, 

prožitků, činů dobrých i nedobrých, zatouží po navrácení se tam, odkud vzešel. 

 

Jak na karmické závislosti. 

Nejtěžší je zpracovat karmická spojení, „šnůry“ s našimi blízkými, neboť máme s druhými podvědomě 

vytvořené závislosti, uplatňujeme na ně různá vlastní očekávání a přejeme si více či méně jejich život 

manipulovat a různými způsoby ovlivnit. Často to bývá i v dobrém úmyslu k jejich prospěchu, avšak 

svým vlastním pohledem na věc. Můžeme rovněž vytvářet závislosti z pocitů vlastních vin, které 

podvědomě cítíme z minulých, nebo i ze současného života, kdy jsme svými nedobrými činy selhali.  

Někdy je ale těžké opravdu najít to co je skutečně pro druhého dobré, neboť to ví jen Bůh - Tvůrce, 

ten který vše tvoří a náš způsob myšlení nemusí být s božím záměrem v souladu, nejsme ve stavu 

Lásky. Láskyplné vztahy manipulace nepotřebují, jsou to spojení na úrovni srdce, ne rozumu a chtění 

a respektují svobodu druhých. Karmické šňůry mohou přetnout andělské bytosti, pokud je o to 

poprosíme a v našem osudu je pro takovou událost průchod. V podstatě jde o uvědomování si toho 

kde chybujeme ve vztahu k životu. 

 

Přijímám nedokonalost druhých.  

Stejně jako jsem přijala svoji nedokonalost, přijímám nedokonalost druhých a to, že nejsou všechny 

děje v harmonii a v Lásce. Žijeme v duálním světě, to je jeho projev, jeho vyjádření. Z nedokonalosti 

je možné se učit, poznávat. Výše nedokonalosti a utrpení je dána úrovní vnímání lidí na Zemi. 

Přijímám to. Transformací sebe mohu měnit sebe a pomoci tím i svému okolí. Vnímám chvíle 

božského spojení, potom vstupuji do běžného života a učím se myšlenkou a vůlí setrvávat v napojení. 

Je to jako cvičení čehokoliv jiného. Moje vůle se v napojení stává Jeho vůlí. Nejednám potom z nižšího 

Já, ale z vyššího Já. 

 

Odevzdávám tužby svého nižšího Já. 

Odevzdávám tužby svého nižšího Já. Nechť se skrze mne projevuje moje vyšší Já a Bůh – Světlo (obr. 

48  Nechť  skrze mne koná vyšší Já). Světlo je nejvyšší inteligence a nejlépe ví, co je dobré. Napojuji 

se na Světlo, naplňuji se Jím a nechávám Jeho konat ve svém těle. Moji průvodci jásají. 

 

Jednoduché zásady osobní transformace: 

KLIDNÝ POZOROVATEL – UVĚDOMĚNÍ SI NEGATIVITY – PŘIJETÍ – TRANSFORMACE SVĚTLEM 

Uvolňuji tělo a vizualizuji si, že se zvětšuje. 

Vidím buňky jako velké bílé puntíky a tyto jsou spojeny mezi sebou energetickými vazbami.  
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obr. 48  Nechť skrze mne koná vyšší Já 

 

Odevzdávám odpory.  

Co způsobuje odpory?, ptám se. „Je to nedůvěra k Bohu“. Malá víra. Odevzdávám se proto Bohu. 

Nechávám proudit do psychického těla Světlo. Najednou jsem v mozku. Vidím tam cosi, co se kmitá. 

Co to je? Přichází mi, že to jsou myšlenkové útvary, mají světle béžovou barvu. Duchovní průvodci 

vysypou tyto „měňavky“ do kbelíku a vynášejí kbelík do Světla. V mojí mysli se objeví čistě modrá 

obloha. 

 

Čistím svoje energetické tělo. 

Dívám se do energetického těla, je barevné, vpouštím do něho Světlo. Pátrám, zda je zde něco 

temného. Vidím černou „hroudu“ a prosím své průvodce o její odnesení do Světla. Hrouda mizí ve 

Světle. 

 

Jak jsou moje základní energie vyrovnané. 

Vidím sloupcový graf a prosím o vyrovnání těchto energií. Červený sloupec žárové energie se 

zmenšuje, žlutá dostředivost také, zelený klid je v v rovnováze, modré odstředivosti je přidáno. 

Energie jsou vyrovnány. 
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Z knihy osvíceného psychiatra D.R. Hawkinse „Vzestup po úrovních vědomí“ jsem vybrala tabulku 

„Mapa úrovní vědomí“, kde je dobře vystiženo, jak naše vlastnosti ovlivňují stav našeho vědomí. 

Úroveň 200 je hraniční, probuzením odvahy se přesouváme do možnosti zvýšit svoji vibrační úroveň. 

Odvážným krokem je podívat sám na sebe, na svoje stíny, to umožňuje započít svoji transformaci 

(obr. 49  Mapa úrovní vědomí). 

 

 
 

V poslední době jsem několikrát navštívila svoji masérku Štěpánku, není jen masérka, ale žena, která 

cítí energie a pracuje se světelnou energií. Pomáhá mi ozdravovat moje tělo a dá se říci, že pracujeme 

společně, pracujeme s vnitřním dítětem, vnitřní ženou a vnitřním mužem. Já vidím, co se v těle 

odehrává, ona vnímá energie a obě působíme a prosvětlujeme co je třeba. Dnes jsme s těmito třemi 

mými pomocníky udělaly hodně práce. Navštívily jsme opět moji štítnou žlázu, kterou jsme minule 

osvobodily od „mloka“, tentokrát do ní moje dítě a jeho pomocníci vložili trubičku, která z velké štítné 

žlázy vysála jako vysavač temnou energii a ta vyletěla do Světla. Poté jsme se přesunuly do srdeční 

čakry, zde tři duchovní pomocníci pomocí „rýčů“ vykopali bílou kouli, kterou odeslali do Světla. 

Štěpánka to cítila jako úzkost. Dále jsme přešly do solaru. Obě jsme viděly cosi černého, bylo to velké, 

černé vejce. I to vyletělo do Světla. Štěpánka to cítila jako smlouvu s temnými silami a já hned uviděla 

obraz atlantského mága. Poprosila jsem o zrušení smlouvy. Doma jsem ještě poprosila, aby byly 

přeťaty všechny karmické provazy s lidmi, se kterými tyto vazby stále sdílím. Viděla jsem asi tak pět 

provazů, které byly přeseknuty a uvnitř nich byla černá barva. Děkuji za toto osvobození. 

 

 

 



66 
 

Zdál se mi velmi zajímavý sen.  

Já a skupina lidí jsme byli na výkladu u věštce. Byla jsem ve frontě na výklad poslední. Druhým lidem 

byly sdělovány věci o nich a jejich vlastnostech. V místnosti byla vysoká otevřená police a v ní byly 

svazky se záznamy, které věštec každému z přítomných vyhledal. Když otevřel můj svazek a začal číst, 

tak jsem byla překvapena, neboť nemluvil o mně ale o mém „projektu“, o tom, že mám svůj projekt 

dokončit. Soudím, že mne to mělo posílit v mojí práci, abych nabrala nový dech. V současnosti mám 

pocit, jako bych se zastavila, zeslabilo moje nadšení pro věc, může to být také tím, že se zklidňuji. 

Prvek žáru v nás je dobrý pro jakoukoliv akci, pokud je ho více než je třeba, vede k vyčerpání. Kromě 

toho moje tělo začíná stárnout a cítím, že potřebuji více klidu. 

 

Učím se vnímat energie. 

Dnes jsem byla na slunci a moje tělo je rozvibrované jeho žárem. Ulehla jsem a napadlo mne 

vizualizovat si zelenou barvu. Dívám se do zelené barvy, poté si představuji zelenou přírodu. Najednou 

vidím moji postavu, jak leží na rovném lehátku a je ozařována želeným kuželem Světla. Po chvilce 

jsem změnila barvu na modrou a ucítila jsem na svém těle chladivý vánek, tělo se zklidnilo. 

Odevzdávám „démona“ deprese. 

Postupně vnímám citlivěji svoje tělo. Cítím v sobě energii, kterou již nesnesu. Pátrám po tom, co to je. 

Jdu do srdeční čakry s poté do solaru. Hlavní sídlo to má v solaru, omezuje to moji sílu, moji zářivou 

energii. Je to takový černý mrak, nevnímám to jako bytost, je to shluk energie, kterou jsem kdysi 

vytvořila a která je stále mojí součástí, je to karmická záležitost. Prosím všechny síly Světla o pomoc, o 

odpojení. Trvá chvilku, než se to odpojí, je to jako mrak s rozježenou hlavou a temnými pásy v mých 

rukách a nohách (obr. 50 Odevzdání deprese). Způsobuje to stažení těla a hlavně solaru. Mrak je 

vynesen do Světla a já jen pozoruji, jak se zde proměňuje na Světlo. Celý můj současný život mne to 

provázel. Je to nesvoboda a soucítím se všemi takto postiženými lidmi, kteří více či méně trpí a 

nemají z toho úniku. Stále je malá povědomost o všech těchto energiích a silách. Na Zemi je stále 

hodně temné karmy, kterou je třeba vyčistit. 

 Napadlo mne podívat se do minulosti, kde jsem prožívala Světlo. Vidím zářivou společnost, nemohu 

určit čas. Vnímám, že se moje část zde oddělila a šla prožít temnou zkušenost. Vzpomenu nyní na své 

vyšší Já, světelnou „kouli“ a sjednocuji se s ní. Navracím si bývalé spojení. 

 

Pátrám po příčinách svých nepříjemných pocitů, jdu do srdeční čakry a otvírám velkou transformaci 

svých temných artefaktů (obr. 51 Transformace Tmy na Světlo). 

Jdu do srdeční čakry a vidím skříň, která se otevírá.  V ní jsou černí hadi a temná hmota. S pomocí 

mých duchovních průvodců jsou postupně všechny artefakty odváděny do Světla a transformovány. 

Skříň se promění na světelné srdce. V hlavě vidím bílé koule magického myšlení, mění se na zlaté 

koule. V oblasti krku, v páté čakře vidím dárek, magickou černou hůlku, mění se na hůlku žlutou. 

V solaru je temný mrak, mění se na zdroj světelné síly. Ve druhé čakře je černý magický „ubrus“, mění 

se na ubrus zlatý. V první čakře nacházím černé, nakousnuté jablko, je ze stromu na který se nemá 

sahat, i ono je proměněno na jablko zlaté. Ještě prohlížím první a sedmou čakru. Na první čakře je 

blok, černá deska, která omezuje příjem Světla ze Zdroje Matky Země, proto jen těžko zvyšuji energii 

spodních čaker. Naopak ze sedmé čakry vycházejí „anténky“, které způsobuji předimenzování mých 

horních čaker, je to napojení na temnou energii. Rovněž „anténky“ letí do Světla a proměňují se na 

spojení se Světlem. Bývalý mágové dobře vnímají duchovní filozofii, rychleji chápou, dříve nebo 

později však musí svoje energie proměnit v energie Světla, je to zákon vývoje. Temnota je součást 

duálního Světla, i ona slouží k poznání, pokud v ní uvízneme, nemůžeme postupovat ve vývoji, v cestě 
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domů, neboť cesta domů je cesta do Světla a do Světla se dostaneme jen jako prosvětlené bytosti, 

připravené Světlu sloužit. 

Ptám se svých duchovních průvodců co na to říkají? Taková pravda není pro mne příjemná, i když si 

uvědomuji, že mi podobné věci zrcadlilo více lidí v mém životě a také chápu, že jsme v tomto temném 

duchu pracovali společně. Vidím, jak se andělé radují. „Trvalo dlouho, než tvoje ego dovolilo se na 

toto podívat“, sdělují. 

 

 
obr. 50 Odevzdání deprese 

 

Zkoumám dále ještě svoje duchovní těla. 

V psychickém těle jsem většinou viděla bílou barvu, skrze ni prosvítaly černé tečky. Z těla vystoupil 

černý plášť, jaký používají mágové. Opět byl poslán do Světla a transformován na plášť zlatý. 

V emočním těle jsem uviděla šedý sloup, který způsoboval moji ztuhlost. Vzpomenu slova mojí matky 

„Stojíš jako solný sloup!“. Sloup se proměnil na sloup zlatého světla. V duchovním těle jsem objevila 

fialovou barvu a zlatou korunu. Tentokrát nebyla černá, ale zlatá, zřejmě ještě z doby, kdy jsem vládla 

světlou energií, před tím, než došlo k mému pádu, který jsem řadu životů splácela a byla zkoušena 

různými pokušeními a tak se mi dařilo někdy lépe, někdy hůře podlehnout či nepodlehnout 

nástrahám.  
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Obr. 51 Transformace Tmy na Světlo 

 

Je to obrovská a dokonalá hra Tmy a Světla, kterou procházíme. Můžeme hrát různé role, ego nás 

může okouzlit, vytvořit růžové brýle, jednou však k moudrosti dojde každý. V této době jde hra do 

finále pro všechny obyvatele naší Zem.  Je třeba se dobře rozhodnout, aby byli pevní ve víře ti, kteří 

se rozhodli jít cestou Světla a Světlo v sobě probouzet a udržovat jak je to jen možné. Vzpomenu Mílu 

Tomášovou, která vyprávěla, jak nosila v kapse svého pracovního pláště kamínek, a kdykoliv na něj 

sáhla, uvědomila si Boha.    

 

Co mám dělat dále? 

„Buď v klidu a užívej života! Naše práce bude doznívat“. 

Napouštím se Světlem a prožívám ho.  

Napojovat se na Světlo nestačí. Spolu s tím musí jít i pochopení. Pochopit jak život funguje, pochopit 

jeho filozofii. 

 

Odevzdávám viry a bakterie. 

Vidím, jak malé černé tečky letí do nastaveného pytle mých průvodců a ti ho potom vhodí do Světla 

(obr. 52 Viry a bakterie letí do Světla). 

 

Spojuji svoji mysl s božskou myslí a se svým srdcem. 

Konečně nabývám sílu pro to hlídat si, abych nebyla vtahována do her druhých lidí. Lidské hry jsou 

hry na „kočku a myš“. 

Nevědomost o naší božské podstatě nás drží v utrpení. Světlo, naše světlé vědomí je svoboda.  
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To co žijeme na Zemi ovlivňuje zavedené náboženství a jeho představitelé, ať je to náboženství 

„duchovní“ či „materiální“. Vždy v něco věříme, i kdyby to bylo „nic“. Až hranice náboženství 

zboříme, rozplyne se oddělenost. Je třeba porozumět každé duši.  

Duchovní cesta není nic jiného než opětovné spojení se s Bohem – Tvůrcem – Světlem. Uvědomění 

si Jeho v sobě. 

 

 
obr. 52 Odevzdání virů a bakterií 

 

Prohlížím svoji podstatu, svoje vnitřní Světlo, Boha v sobě.  

Prohlížím svoje vnitřní Světlo a cítím svobodu. Dnes to není jen svoboda, ale úžasná bdělost, jako když 

se rozsvítí v mojí hlavě. Nechávám v sobě pracovat Světlo – Boha.  

Vnímám, že díky očistění čaker jsem si otevřela cestu k hlubšímu vnímání. Pochopila jsem, že 

naciťovat se na druhé osoby je podobné tomu, jako přijímat negativní myšlenky, pokud druhý není 

světlý. Mohu se v meditaci zeptat na druhou osobu a ukáže se mi o ní pravdivý obraz, tím mi nic 

nehrozí. Naciťování znamená přijímání energie druhého, která nemusí být pozitivní a skutečností je, 

že temné části jsou více či méně součástí drtivé většiny lidí, vždyť proto jsme na této planetě a v této 

době, v tlaku na nás očistit se. Pokud k takovému nacítění dojde, je třeba se ihned vrátit do Světla, 

pokud tu schopnost máme. Energie druhého je možné zkoumat pokud jsme ve vlastní síle a cizí 

energie si nepřivlastňujeme. Léčitelé, kteří s energiemi druhých pracují, musejí umět negativní 

energie sejmuté z druhých nějakým způsobem přetransformovat, například spalovat je v ohni nebo 
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nechat přetransformovat na Světlo a Světlo do těla uzdravovaného doplnit. Naciťovat se bez obav 

můžeme na božské Světlo a anděly. Za druhé bytosti se můžeme modlit, nebo jim posílat Lásku – 

Světlo. Světlo vše mění samo, je to dokonalá inteligence. Jestliže druhé milujeme bez podmínek, tak 

je vlastně léčíme. 

Dívám se do své šesté čakry.  

Vidím tam jen bílé světlo. Objeví se hlava mého vnitřního dítěte vylézajícího z čakry jako z kráteru. Za 

ním se objeví moji průvodci. Sedí na okraji a radují se. Vezmou dítě do náručí a houpají ho. Pomyslím 

na vpuštění Světla do čakry ze Zdroje a proud začne tryskat. Průvodci se na něm s dítětem pohoupají. 

Jakmile upřu pozornost do sedmé čakry vidím, jak průvodci vytahují žluté anténky z čakry a připevňují 

je tak, aby se zlepšilo moje spojení se Zdrojem nad mojí hlavou. Dnes ještě pročistí spojení mojí první 

čakry se zdrojem Světla Matky Země.  

 

Mojí prvotní touhou na duchovní cestě bylo uzdravit se a cítit se dobře.  

Nyní se ve mně probudila jiná touha, touha po prožívání Světla – Boha – Tvůrce, touha po spojení 

s Ním, s jeho vůlí. Vůli sobeckého ega je třeba proměnit na vůli boží, stát se jeho nástrojem, konat 

v jeho duchu. To je osvobození od strachu a od utrpení. Ptát se na to, co by udělal ON?, co by udělalo 

Světlo?, co by udělala Láska? 

Prosím o milost. 

Odevzdávám se Tvůrci. 

 

Čím je vědomí člověka rozšířenější, tím je méně manipulovatelný. Lidstvo může postoupit jen tehdy, 

rozšíří-li svoje vědomí, zvýší-li svoji Sílu. O rozšíření vědomí a síly není třeba usilovat přílišným 

chtěním, neboť se toto začne samovolně rozšiřovat, pokud začneme s odstraňováním svých temných 

částí, Světlo se tím může projevit a vědomí se rozšířit. Je to jako když vyjde Slunce a osvítí stín. Proto 

touha po osvícení nestačí, pokud se nečistí stíny.  

 

Jak funguje kineziologie a kyvadlo.  

Obojí je založeno na otázkách a odpovědích ano či ne, v obou případech hledáme pravdu. 

V kineziologii je to o tom, jak reaguje tělo, svaly a nervy na pravdu a lež. Jsme-li v Pravdě jsme silní, 

naše svaly a nervy jsou silné, cítíme pohodu, ve lži jsme slabí, svaly a nervy jsou slabé, jsme ve strachu 

z odhalení, necítíme se dobře. Na to odpovídá svalový test kineziologie. Odpovídá naše vyšší Já, které 

je v Pravdě a reaguje naše tělo. 

Práce s kyvadlem nám přináší odpovědi z duchovního světa. Podle toho jací jsme, jaký je náš záměr, 

jaké jsou naše osudové možnosti, mohou k nám začít přicházet odpovědi od našich andělských 

pomocníků. Dostane se nám daru dostávat pravdivé odpovědi, kyvadlo reaguje na naše otázky, 

hodně ale záleží na tom, jak se zeptáme. Pokud položíme otázku nevhodným způsobem, nemusí se 

nám zdát odpověď správná, je to však jen naším zkresleným vnímáním, kyvadlo odpovídá vždy 

pravdivě. V takovém případě bychom měli položit otázku jiným způsobem. Proto je třeba klást jasné 

otázky, správně otázku formulovat, nebo položit otázek více, aby nám byly odpovědi jasné.  

 

Do rukou se mi dostala druhá kniha Davida R. Hawkinse „Vševidoucí Já“. Cituji z knihy prožitky autora 

s léčivou energií: 

Po páteři a zádech vzhůru proudila velmi mocná energie směrem do mozku, kde se soustředila 

podle toho, kam byla nasměrována pozornost. Pak procházela přes obličej dolů do oblasti srdce. 

Byla překrásná a občas vyplynula ven do světa, pokud se v něm odehrávalo nějaké lidské neštěstí. 
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Když jsem například jednou jel daleko od domova po dálnici, začala se energie vylévat ze srdce a 

směřovala kamsi dopředu, až za zátočinu cesty na obzoru. Směřovala k místu dopravní nehody, 

která se právě přihodila. Měla léčivé účinky na všechny, které objala. Po krátké chvíli jako by 

splnila svůj účel a náhle ustala. Po ujetí několika kilometrů se začalo dít opět totéž. Znovu se 

z oblasti srdce začala rozlévat překrásná, úžasná energie a opět směřovala vpřed za horizont. I tam 

se právě přihodila havárie. Když jsme dorazili, kola převráceného vozu se ještě točila. Energie 

vstupovala do lidí, jako by se vytvořil kanál pro nějakou andělskou moc, která přicházela 

k modlícím se osobám. Při jedné příležitosti se léčivá přítomnost dostavila během chůze po ulici 

v Chicagu. Tentokrát energie vplynula do skupiny mladých mužů, kteří se právě chystali 

k pouličnímu boji. Když je zaplavila, pomalu se hroutili na zem, uvolnili se a začali se smát. 

Postupně se rozešli a proud energie ustal. Tato energetická záře vycházela z Přítomnosti a měla 

nekonečnou moc. Lidé toužili sedět v její blízkosti, protože v jejím poli automaticky upadali do 

stavu blaženosti nebo vyšších stavů vědomí a cítili božskou lásku, radost a léčení. V jejím okruhu se 

rozčilení lidé zklidňovali a uzdravovali. Tělo, které jsem dříve považoval za „svoje“, se nyní vyléčilo 

z celé řady neduhů. Kupodivu se zlepšil zrak a dále nebylo třeba nosit brýle. Přitom jsem od 

dvanácti let nosil bifokální čočky. Schopnost vidět bez brýlí dokonce i na dálku přišla naráz, bez 

varování, a způsobila příjemné překvapení. Když k tomu došlo, dostavilo se zároveň uvědomění, že 

smyslové vnímání je funkcí vědomí samotného, a nikoli těla. Poté se vynořila vzpomínka na již 

zapomenutý zážitek stavu mimo tělo, během něhož také bylo možné vidět a slyšet pomocí 

„éterického těla“, a nijak to nesouviselo s tělem fyzickým, které se nacházelo na úplně jiném, 

vzdáleném místě. Ukazovalo se, že nemoci těla jsou skutečně důsledkem negativních přesvědčení a 

že ve skutečnosti by se tělo dokázalo doslova změnit ihned při změně vzorce toho, čemu člověk 

věří. Skutečně člověk podléhá pouze tomu, co má v mysli. (Běžně se vídá, že se při následování 

duchovní cesty lidé uzdravují prakticky z čehokoli.) Zdánlivě zázračné schopnosti a vlastnosti 

božské energie a jevů, které způsobovala, vycházely z vnitřní podstaty energetického pole, a 

v žádném případě nijak nesouvisely s (mou) osobností. Děly se zcela spontánně, zřejmě podle toho, 

jak byly někde ve světě zapotřebí. 

Dále hovoří o tom, co pociťoval při své transformaci: 

Během přechodu tělo pociťovalo značné zatížení, jako by nervovou soustavou procházelo více 

energie, než pro kolik byla původně navržena. Nervy občas připomínaly přetížené vodiče, jiskřící 

vysokým napětím a proudem. Nakonec bylo zapotřebí odejít z velkoměsta a způsobu života v něm 

a odstěhovat se do malé obce na západě, která již v průběhu minulých let přitahovala lidi oddané 

nematerialistické, duchovně orientované stránce bytí. Namísto různých aktivit bylo nyní možné 

meditovat, takže se stavy blaženosti vracely. Výsledkem byl pro pohled zvnějšku a pro lidi z okolí 

zdánlivě asketický život, protože neexistovaly potřeby ani přání. Tělo dokonce zapomnělo jíst, 

téměř jako by bylo jen jakousi okrajovou záležitostí či ani neexistovalo vůbec. Při cestě kolem 

zrcadla se někdy dokonce dostavoval pocit překvapení, že se v něm vůbec odráží tělesný tvar. 

Zájem o události ve světě přibližně na deset let zcela zmizel. Bylo zkrátka zapotřebí stáhnout se 

z běžného života a přizpůsobit se duchovnímu stavu, který vystřídal dřívější vědomí. Jednou ze 

stránek nového stavu byla schopnost vidět v okolních jevech jejich hlubší význam. (konec citace) 

 

Miluji Boha – Tvůrce – Světlo. 

„Miluješ-li Boha, miluješ sebe, neboť jsi částí Boha. Miluješ-li svoje tělo, miluješ Matku Zemi, tvoje 

tělo je její součást.“ 

Prohlížím Světlo uvnitř sebe, prohlížím svoji světlou část. 
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Odevzdávám strach ze smrti. 

Jsem v solaru a vidím, jak se z něho vysunuje černý kulatý plát. Duchovní průvodci ho vytahují ven a 

mají s ním hodně práce. Kotouč letí do Zdroje Světla a průvodci se radují. 

 

 

V Bibli se píše: „Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno a nic utajeného, co by se nepoznalo a 

nevyšlo najevo“. 

 

Miluji vše. 

Milovat vše znamená posílat všemu Lásku a Světlo, které vše přetváří. Milovat nepřítele, milovat 

svoje nemocné orgány, milovat život, milovat i druhou – Temnou část světa znamená přijetí této 

božské části a přetvářet ji na část světlou, pomáhat návratu do Jednoty. Milovat vše neznamená se 

nebránit a podporovat zlo, je to pohled z úrovně rozšířenějšího vědomí o tom, jak je vše tvořeno a že 

je vše součástí jednoho Tvůrce, který nám nechává prohlížet svoje dílo, je to realizace hmotného 

světa, kterou může každá jeho část prožít. 

 

Obrázky: 

1. Otevřené čakry 

2. Světelná skluzavka 

3. Andělé prosvětlují město 

4. Žehnání Zemi 

5. Spojení dvou lidských bytostí  

6. Magie ne! 

7. Kabalista  

8. Odpoutání temného draka 

9. Souboj mezi Tmou a Světlem 

10. Světlo pro řeku 

11. Na hřbitově 

12. Na prameni Světla s dávným průvodcem 

13. Setkání vnitřního dítěte s vyšším Já 

14. Zrození bytosti Ježíš - Josef 

15. Čakry napojené na Světlo 

16. Napojení celého těla na Světlo 

17. Rozloučení s Hatšepsut 

18. Zářící čakry  

19. Otevřelo se nebe 

20. Let s holubicí 

21. Trojjedinost 

22. Vize pro rok 2020 

23. Andělé rozsvěcují Zemi 

24. Ve spojení s vyšším Já 

25. Světelná tantra 

26. Přijmutí Otcem 

27. Energetické spojení s Matkou Zemí 
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28. Stvořené boží dílo 

29. Madona – sjednocení 

30. S Josefem 

31. Vývojový kruh 

32. Jsem součástí všeho 

33. Zlatý věk Čechů 

34. Válka mágů 

35. Oživlé čakry 

36. Provzdušnění srdeční čakry 

37. Rušitel  

38. Projít vlastní branou 

39. Potrava ze zralého pole 

40. Anděl Země 

41. Temné srdce letí do Světla 

42. Odevzdání „dravce“ 

43. Královna Lásky 

44. Vnitřní muž a vnitřní žena v objetí 

45. Kořeny života 

46. Svoboda duše 

47. Proudy Světla 

48. Nechť skrze mne koná vyšší Já 

49. Mapa úrovní vědomí 

50. Odevzdání deprese 

51. Transformace Tmy na Světlo 

52. Odevzdání virů a bakterií 

 


