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Svym andelum na Zemi, kteH me
inspirovali k tomu, abych podle

jejich pHkladu iila v nezistne Usee
a cistote srdce - nadhernym andelum,

jei hrde nazyvam svyrni detmi a brarry;

Sve anam cara, krera me pfi ceste
z Temnoty do Svetla drzela celou dobu

za ruku a podporovala me. A rake rnernu
dedeckovi a staresinovi Eesawu - rvuj hlas

bude ve mne stale znit. Oba vas crlrn a miluji.
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..
Uvod

Na techto strankach je zachycen pribeh, jeni se dotkne vasich srdei,
a poselsrvi, ktere, jak doufame, ve vas zapalf ohen - hrejivy plamen
lasky k Matce Zemi. Nasc kniha by ve vas rada vzkHsila hluboce
ulozenou vzpominku na to, kdo skuteenejste. Vy, krefi taro slova crete,
jste mnohem vyznamnejsi, net si jen dokazete predstavir; opravdu, jste
bozskou bytosri, krera muie zmenit budoucnost, nasi soucasnou realitu.
Muiete se srat Laskou, v Lasce Zit a takto vylecir sebe, druhe i Matku
Zemi. To je podstatou poselstvi Male Babicky, ktere nam rna predar
v case, kdy lidsrvo stoji na prahu obrovske duchovni transforrnace, jejii
pHchod na Zemi byl predpovezen ternef vsemi staryrni a dornorodymi
kulturami.

V soucasne dobe, kdy jsme pfi nasi iivotni ceste zde na Zemi
obklopeni vsim tim chaosem a nebezpecim a kdy chime, ie se nas vyvoj
prave dostava do bodu zlomu, obraei se pohledy celeho svera k poslum
a Strazcum Moudrosti, kteH jsou v pHmem kontakru s nebeskym
Duchern, se samotnou Zemi i s moudrosti nasich pfedku, Jejich zpravy
predpovidajf zrneny, ktere nas cekaji a kreryrni velice brzy projde i cela
nase planeta. Presroze nikdo zde na Zemi pfesne nevi, co se vlastne
stane nebo kdy vubec ke zmlnene zmene dojde, byly jii nektere bytosti
povefeny zvlastnirni ukoly a v souvislosti s timto piechodem ziskaly
informace, a nei se s nami maji v soucasnosti podelit. Mala Babicka
je jednou z tech, jet Duch pozadal, aby nam predala mocne a zasadni
poselstvi, poselstvi pro "Kmen mnoha barev" - pro nas, vsechny deti
Marky Zerne, Doufime, ie tato kniha napomUie k otevrenf a probuzeni
srdei a mnohe bude inspirovat, aby nasledovali volanf lasky Matky
Zeme a volant nezrnerne krasy, ktera se projevi, pokud si vzpomeneme,
kdo jsme.
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Mala Babicka je na pocarku sve cesty, proro zamerern teto knihy
neni podar jeji iivoropis nebo komplerni prehled jejiho dila Ci vsech
poselsrvi, Neni pochyb, ie tento text je jen prvni z rady praci, ktere
budou urcite nasledovat, ]e zde dukladne vysverleno poselsrvl, ktere
Mala Babicka predava a uci, jakoi i jeji vnitfni porozumenf nekterym
zkusenostern, kterymi si prosla v obdobi sveho dersrvf a dospivanf
a krere ziskala pobyvanirn v phrode, kde byla vyucovana Markou Zemi
a Duchem. Piestoze je mlada a jeji cesra se poiad vyviji a pfichazi stale
nova odhaleni, vyslyseli jsme fadosr lidi z celeho sveta, kreH touzf
po podrobnejsirn objasneni poselsrvf a hlubsim vhledu do iivorniho
putovanf Male Babicky, I kdyi vzdy zduraznovala, ie je duleiire
poselsrvf a ne posel, myslim, ie pro ctenare budou pnnosne rake
nektere informace 0 Kieshine iivorni draze pfedtim, nei se srala Malou
Babickou. Konrexr jejiho iivota totiz pomuze pine pochopit cele jeji
poselstvi.

Kiesha vyrustala na male vesnicke farme v morrnonske kornunire
v Coloradu. Od detstvi se u ni projevovaly nadprlrozene schopnosti
a zkusenosti, krerymi se jii v ranem veku odlisovala od osrarnieh.
Rozumela zvitatum, dokazala s nimi komunikovar a byla vedena
vnitfnim hlasem, krery ji predaval zvlastni uceni. Nikdy dHve 0 nicem
rakovem neslysela a s remiro zaiirky se nemela na koho obratir. Presroie
rodina jeji marky iije prevaine v rezervaci pro puvodni obyvarele
Ameriky, vyrusrala Kiesha bez bliiSiho komakru s rouro rradie!.
Navie do zboineho prosrredi mormonske komunity vubec neparHly
nadpHrozene zkusenosti jako slyser hlasy, mluvit s duchy, cirit veci,
o krerl'ch osrarni nemaji ani zdani. Proro se 0 rom brzy nauCila mlcer
a ai do srych 28 ler, kdy jii sarna byla markou dvou mall'ch deti,
nikomu 0 srych zvlasrnich schopnosrech nevypravela. V re dobe
nemohla ani rusit, jak dramaricky se jeji iivor brzy zmeni.

Kdyi Kiesha dosahla rriceti ler, spojilo se s ni nekolik domorodl'ch
srareSinu, kreH ji sdelili, ie ji sleduji jii od derstvi a ie nasral cas,
aby nasroupila cesru samanky. Vedeli, ie k ni promlouvaly "Babicky
z druhe srrany" a od ranl'ch ler ji vyucovaly. Kieshe bylo sdeleno, ie
jejim likolem je shromaidir "Kmen mnoha barev". ]meno, kterl'm ji
nazvali duchove a jeji predci, zni'lo "Mala Babicka".
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V teto chvili Kiesha jeSre nevedela, co slovo Iaman vubec znamena,
Nikdy 0 tom nic necctla a ani nemela predstavu, co v sobe tato uloha
obnasf. Stale ale byla vedena duchy, kreH se ji zjevili a oznamili ji, ie
v teto klicove dobe je jednou z dvanacti Srraicu Moudrosri na teto
planere, Kazdy z techro Straicu Moudrosti byl od detstvi pfipravovan
pHmo Markou Zemi. Vsichni dostavali stejne informace a poselsrvi,
i kdyi kaidl' plni jinl' ukol. Kiesha byla schopna vycitir, kdyi se
s Matkou Zemi neco dele, kdyi dochazelo k nejakyrn zrnenam,
posouvala se, srnrstovala, byla zranovana nebo byla nejakym zpusobern
hluboce zasaiena. Stejne jako osrarni Srraici Moudrosti nesla i Kiesha
zodpovednosr za urcite kJ'iSWy, krere bude nutno umistit zpatky do
Zeme, aby posilovaly magicke srezky Matky Zerne a jeji energetickou
sii, nei dojde k pfesunutf polu, ]eji nejduleiitejsi ukol vsak spocfva
v pfedavanf poselsrvf, ktere pornuze derern Zeme uzpomenout si, kdo
jsou. Kiesha dosrala za ukol shromazdir lidi ze vsech zemi, a vyrvofir
rak kmen vsech barev, aby mohlo dojir k promene vedomi na planete
Zemi.

Kiesha byla ohromena tim, jak rychle zrnena jeji role probehla,
Snaiila sev tom vsern nalezt smysl. Inrenzivne se modlila, aby pochopila,
co to vlastne znamena a oc je iadana. Zvladne to? je skurecne ta prava?
Nespletli se? Vedela, ie jeji iivor ui nebude nikdy parrir jen ji, ie
musi vystoupir z anonymity a podelir se 0 sve zkusenosri, sve derstvi,
vize a zjeveni. ]eji rajemsrvi budou odhalena a poprve v iivore bude
opravdu v cenrru pozornosti mnoha lidi. Co kdyi neuspeje? Nejenie
bude muser vsroupir do neznama, ale zaroven musi konecne zaCir
naplnovat svuj iivorni liko!. Hluboko v nirru vidy vedela, ie sem pfiSla
za velice duleiirym licelem. Po vsech rech lerech, kdy cirila, ie jeji iivor
neni liplne v poradku, se nahle vse objasnilo: proc musela jako dire
zaiir urCire veci, proc se musela naucit mluvir s Markou Zemi, proc
dosrala lekce, ktere dostala - vsechno to byla pHprava na jeji budouci
poslani!

Po nekolika rydnech modliteb a imenzivniho hledani duse pHjala
Kiesha svou cesru samanky a s ni i jmeno "Mala Babicka". Prosla
obradem iniciace, krery zahrnoval pusr, modlirby a zvlaSrni rirualy.
NauCila se, jak se rna modlir, jak rna leCir a provader specialni obrady.
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Vse musela vstrebar velmi rychle a behern tohoto prvniho roku si silne
uvedornovala, jak moc postrada intenzivni pHpravu a vycvik, Proc
byla 0 tyro veci zadana, kdyi ocividne vyrustala mimo domorodou
tradici a jedine vedeni, krereho se ji dostavalo, bylo phmo od Ducha?
Musela vefit, ze to melo svuj duvod a ze Duch i vsichni predci vedi,
co delajf. Modlila se, aby plnila ukol spravne a aby otevfene pfijlmala
od duchovniho vedeni vse, co ji melo pomoci porozumet novym
informacim.

Nasledujlci mesice pfinesly spoustu uiasnych veci. Prostiednicrvim
mailu zacaly pfichazer dary, dopisy, .Ieky" od lidi z celeho sveta, krefi se
k ni hlasil! a oslovovali ji novyrn jrnenern - "Mala Babicka". Dostavala
pohlednice, dopisy, stejne jako pornucky slouzfcf k osobni ochrane,
posvatny zemsky buben a obfadni hole od lidi z celych Spojenych statu,
Kanady, Australie, Afriky a Jizni Ameriky. Dva lide zijici v Australii,
kteH pochazeli z niznych dornorodych kmenu, rneli videni, ze maji
vytvofir lek pro "bilou zenu", ktera se jmenuje "Mala Babicka". Za
stalych modliteb, s nejvets! moznou peCi a respektem k duchovnimu
vedeni ji vytvofili nekolik talismanu zdobenych motivy a symboly
urcenymi pfimo pro ni, pro jeji ochranu, a take posvatny zemsky
buben, ktery mela pouiivat k modlitbam a pfi navazovani konrakru
s predky.

V detstvi hledala Kiesha utoCiSte v divocine a nalezala rodinu
mezi zviraty, stromy a rostlinami. PHmo zde si uvedomila, ze moderni
civilizace nabizi jen nekolika malo vyvolenym moznost poznat, ze
Matka Zeme je byrost a Duch je vsudypHtomny - pokud chceme,
vidime a slysime ho vsude kolem. Jako dite byly Kieshiny ktoky
Hzeny, jak to sarna oznacuje, "z druheho brehu", hlasy a duchy, kteH
k ni promlouvali. Byla take vyucovana pres jakousi vnitfni televizni
obrazovku, ktera se ji zjevovala, kdyi ji bylo podeba ukazat urCity obraz
mista, lidi, udalosti a symbolu. Behem dospivani se dtila uplne jina
nef ostatni a Casto premyslela nad tim, jestli neni tak trochu blazen.
Myslim si, ze mnozi z nas velice dobre chapou tento pocit odcizeni,
ktery souvisi se zvlastnimi duchovnimi zkusenostmi a schopnostmi,
obzvlaste pokud se k nim nase nabozenska rychova nebo kultura stavi
odmitave.
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Jak tato kniha ukazuje, vse, Cim musela Kiesha projit a co se musela
na sve duchovni ceste naucit, aby se mohla stat Malou Babickou, je jen
mnoha zpusoby obmeneny univerzalni pHbeh 0 vife v osud a smysl
vlasrni existence. Zachycuje pochyby, zmatek a bolest, jef casto
doprovazf nase purovani za spiritualni zralosti, cesru k sobe samemu,
Podle me vsak tento text zprostredku]e predevsim zkusenost, ze veci,
ktere se nam deji, maji mnohem hlubsi smysl, nef si dokazeme pfedsravir
- ze vsechny porfze, jimf jsme kdy museli celir, a vsechny rany, jef jsme
utrpeli, nas jen oteviraji duchovnimu vedeni a velke vnittni krase, Jeji
pfibeh i poselstvi, ktere pfedava, ziskavaji tfrnto na mocne vypovedni
hodnore. Zaroven take pornahajf pochopit jejich ezoterickou stranku
tern z nas, kteH nedostavame zpravy pfimo od Ducha, a vyvadeji nas
z Hse viry do bezneho Zivota.

Diky tornu, zeznarn Kieshu, jsem na vlastni oci videla veci, 0 kterych
bych jinak pochybovala. Byla jsem u toho, kdyi Kiesha pfijimala zpravy
od Ducha a nekdy i pfichazejfci poselstvi pffrno zapsala. Obcas byly ty
informace zcela konkretnf - mista, 0 kterych nikdy neslysela nebo ktera
by si clovek teiko vymyslel, jako je treba Pumapunku. Kdyz pfijimala
tajne informace 0 charakteru a ucelu tohoto prastareho mista, ktere
ani jedna z nas neznala, silne jsem pochybovala, zda ho budeme vubec
schopny nalezr na rnape. Nakonec jsme ho ale objevily v Bolivii a jeho
architekrura ve tvaru pismene H presne odpovidala nakresu v Kieshine
zapisniku.

Nekdy pfijima detailni vize sesuvu pudy nebo zemedeseni, ke
kterym rna v urCite zemi dojit. A skutecne, druhy den se pak objevi
zprava 0 katastrofe v tom miste, na kterem ji sarna videla. Nekdy se
ji zcela jasne zjevuji samotni duchove. V prubehu lecebneho sezeni
se obCas objevi v pokoji nekdo ze zesnulych pHbuznych a preda
podrobne informace, urcene pro osobu sedid v mistnosti. Zatimco
zijici pfitomni jsou dojati k slzam a ohromene naslouchaji, popiSe jim
Kiesha jejich pfibuzne do nejmensiho detailu - co maji na sobe a co
fikaji. 0 takorych vecech jsem dHv pouze slysela nebo je jen videla
v televizi, nef se mi postestilo zaiit je na vlastni kuzi. Je zajimave, ie
Kiesha nemuze fidit, kdy k takove siruaci dojde, ani nijak ovlivnit, aby
vubec nastala. Zda se, ze se vse deje, az kdyi duchovni svet rozhodne,
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ie je komunikace nutna, Kazdopadne, i kdyi jsem se vzdy venovala
meditacim a patfila jsem k hledacum duchovniho poznanf, nikdy
jsem se s podobnym jevem nesetkala. Tyro zaZitky mi nevyvratitelne
potvrdily existenci duchovniho sveta a jeho stalou prlromnost na

pozadi naseho kaZdodenniho iivota.
S Kieshou jsme se potkaly v roce 2006 na ienskem duchovnim

setkani v Crestone ve state Colorado. Okamzite jsme se spfatelily a od
te doby mam tu cest byr blfzkym svedkern jeji iivotni cesty. Myslim,
ie prave toto setkani nasmerovalo Kieshu na jeji budoud cestu Male
Babicky, Tehdy se poprve odpoutala od sve malomestske vychovy
a zorganizovala neco jako alternativni duchovni setkani pro ieny. Diky
teto akci se velice oreviela. Bylo to poprve, kdy verejne sdelila, kyrn ve
skutecnosti je, a kdy se v tero roli dtila natolik bezpecne, aby mohla

mluvit 0 svych zkusenostech.
Jdte nd se stala Malou Babickou, sepsala mi behem roku, kdy

jsme se seznamily, svou iivotni cestu v 'pribezich, dlouhych dopisech
a poprve se v nich se mnou podelila, co zaZivalaa co se odmalicka ucila
od Ducha a Matky PHrody. Tyto dopisy me svou bolestivostf dojimaly
k slzam. Tehdy ve rnne cim dal vice sililo piesvedceni, ie Kiesha neni
obycejna zena - dtila jsem [edinecnost jejiho osudu. Jeji phbeh, ktery
mi dopis za dopisem svetovala, v sobe nesl myticky rozmer, Timto
se nastartoval jeji ozdravny proces a ona rozkvetla jako kvet, jd byl
dlouho zavieny, spalovany bolestf a negativismem, krery tak dJouho
snasela a krery ji skoro zahubil. Ui tehdy davno jsem citila, ie jeji
pHbeh bude jednou zverejnen - skrfval v sobe veci, ktere byly dUleiite
a ktere bylo podeba predat dal. Vedela jsem, ie otevre srdce ostatnich
stejne, jako otevrel to me. V tomto okamiiku vsak nikdo z nas netuSil,
co vsechno bude nasledovat, ie jeji poslani bude mnohem vfznamnejsi,
nd si kdo z nas dokazal predstavit.

Pl'estoie je Kiesha od nastoupeni sve role Male Babicky pfijimana
jako neco zvlastniho a disponuje nekterfmi mimoradnymi dary
a schopnostmi, zustava stale velice lidska. Stejne jako mnoho dalSich,
kteH videli temnejsi stranky lidske povahy a kteH poznali hodne bolesti
a trpeli nepHzni osudu, musela se i ona propracovat ke Svetlu. Citim, ie
je naplnena podebou nalezt hlubsi smysl Zivota a naprostou pokorou,
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ktera prameni ze zkusenosti predcasne ztraty urcirych vee], jd ostatnf
povaiuji za samozrejme. Kaidy, kdo se s ni setka, si vsak urcite vsimne,
ie si dokazala uchovat pozoruhodnou nevinnost a cisrotu srdce. V tom
tkvf ten pravy duvod, proc je schopna pfevzit velkou zodpovednost
poslanf samanky (cloveka, krery se pohybuje mezi svery) a Strazce
Moudrosti. Klfcem je jeji prostota a cisrota srdce.

Naroky samanske cesty jsou tak velke, ie me uplne ohromuje, jak
mnoho lidi ze Zapadu by se chrelo samany stat. Nemine tydne, aby
Kiesha nemusela celit teike fyzicke bolesti, nemoci, obtiznym ukolum
nebo nezvyklym jevum. Tyro zkusenosti cloveka nekdy jen znepokoji,
jindy ho vsak mohou uplne vysilit. Jedinec musi byt velice citlivy 
a pnive tato citlivost ho jdte vice otevira psychicke i fYzicke bolesti,
negativite a celemu spektru lidskych ernoci a zazitku. Stat se znamym
neni pro tak senzitivni bytost vidy lehkel

Je zajimave, ie Kiesha nikdy netouiila po slave nebo uznani, a presto
ted' behern tH let dorazila jeji poselstvi k milionum lidi z celeho svera.
Takovcho vehlasu by nikdy nedosilila nezkusena, nevzdelana vesnicka
divka bez duchovni pomoci. Toto svedecrvf jasne ukazuje, ie se deje
neco velkeho: jinak by piece nebylo mozno nalezt vysverleni pro tak
velkou vseobecnou potfebu poznat a slyset tuto mladou zenu jmenern
"Mala Babicka".

Mala Babicka se srala skutecne znamou v roce 2009 pore, co
filrnar Bob Keeton nahral na videokazetu jeji proslov ke skupine
padesati lidi v Santa Fe. Lidem, kteH tehdy nemohli byt pHtomni,
popisovala silny tHdenni obrad, ktery vedla v dubnu. Slo 0 jeji prvni
verejnou ceremonii. 0 jeji vedeni ji poiadali organizatofi o£lcialniho
mezinarodniho setkani domorodych stardinu nazvaneho "Navrat
predku". Konalo se na uzemi Hopiu v Arizone a byla to akce planovana
v souvislosti s vestbami Hopiu a Mayu. Kiesha z roho byla predem dost
vydesena, protoie nikdy dHve neHdila verejnou slavnost. Aby mohla
neco takoveho podniknout, podebovala nacerpat velkou silu a pine se
oddat vUe v duchovni vedeni. Rada lidi, kteH byli ceremonii pHtomni,
se pote sveHla, ie to bylo jedno z duchovne nejsilnejsich setkani,
jakeho se kdy zucastnili. (Podrobneji si muiete 0 teto slavnosti preCist
v kapitole "Navrat predku".) Vsichni jsme citili, ie jsme byli svedky
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neceho skurecne steiejniho, co v sobe neslo duehovni vyznam pro cely
svet, Mnozi vnimali - a Mala Babicka to skutecne videla a potvrdila
_ ie byly pHtomny i tisice piedku, jei se spolecne s nami na slavnosti

podllely.
Kieshin popis celeho obiadu, krery vylfcila ve svem proslovu

o mesic pozdeji, byl stejne silny jako sama eeremonie pro vsechny,
kteH se jf zucastnili. Dokazala zaehytit energii a posvatne naladeni,
ktere napInovalo eelou slavnost, a prenest ji svym povfdanim i na
posluchace. Mela zvlastni sehopnost orevrit Iidska srdee. Bob citil,
ie cela rec rna nesmirnou duehovni silu a nese hluboke poselsrvi,
a tak poZ:idal Kieshu, zda by mohl poslat video na YouTube. Kiesha
souhlasila. Behem scsti mesicu se z teto nahravky stal jakysi "bestseller"
a proslov shledly tisice divaku, Kiesha byla konrakrovana stovkami lidi
z celeho sveta, krere nesmirne oslovila a kteh v sobe poeitili vasnivou
touhu uzdravit Zemi, sebe, naucir se Zitze srdce, v harmonii s pHrodou.
Z cele zernekoule zacala proudit pozvani - vsichni chteli, aby k nim
Kiesha pfijela, promlouvala a vedla tam posvatne ritualy,

Ve veliee krarkern Case pak zacaly byr jejimi srdecnymi zpravami
a jeji pHtomnost/ pritahovarry stovky tisic lidi. Lide zacali mit porrebu
schazet se a sjednotit v zajmu nasi krasne, drahe Matky Zeme, posunour
soucasne vedomf na planete z ega a mysli zpatky k Usee srejnym
zpusobem, jak nas tomu ucili a ucf domorodi stafesinove a jejieh
moudrost, Zveda se velka vlna. Vsechny deri Matky Zeme prichazeji
jako jeden kmen, jako jedno srdee, abyehom mohli zmenit zpusob,
jakYm iijeme a iivot vnimame. A to je duvod, ptOC Mala Babicka
eesruje a promlouva - aby zprostfedkovala poselstvi pfijate od Dueha
a Matky Zeme. DalSim duleiitYm ukolem jeji posvatne prace je vest
zvIaStni obfady venovane Matee Zemi (nektere z nich jsou vefejnosti
pHstupne, jine ne), ktere pomahaji posilit a probudit jeji energetiekou
sit a vyzdvihnout zapomenutou moudrost, kterou budeme potfebovat,
abyehomv teto klicove dobe transformaee oehranili sebe i eelou planeru.
Je nasim nejupHmnejsim pranim, aby tato kniha temo vesmirny ucel

naplnila.
Mala Babicka byla poiadana, aby shromazdila Kmen mnoha

barev. Ale kdo to vlastne je?Jsou to vseehny deti Zeme, vseehny barvy,
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narody, vsechna vyznanf sjednocena srdeem. Jsou to vsichni, kdo jsou
pfipraveni spojit se prostrednicrvfm svych srdci, a srvrdir tak jednotu
existence uprosrred rozmanitosti iivota, vsichni, kdo jsou oehotni se
o sebe navzajern srarar a spolupraeovat, aby vytvofili krasnejSi svet.
Vsichni, kdo jsou pfipraveni na novou cestu byti, novou Zemi;
krasnejsf, odusevnelejsi, laskyplnejsf, harmonicrejs! existenci na vyssi
urovni.

Cheeme chranit Matku Zemi a prornenit ses ni v neco vyjimecneho.
Nikdy ui ji neeheeme opustit, zranit, zanedbavar ani zneuzfr. Cheeme
ji vider, jak na svern rrunu pfekypuje zdravim, uctivat kazde vzacne
steblo travy, kazdou kapku vody a vnimat inrenzivni krasu a posvatnost
existence, krerou marne moznost zazfvat, Je nas stale vice a vice, krefi
se otevreli lasce k tornuto svetu a kteH veri v Lasku jako v cestu, po nii
budeme pfivedeni dornu, k poznanl, kdo skutecne jsme - nadherne
bytosti, ktere jsou sehopny rvofir vlastnf realiru. Cheeme vyrvofir
obetavejsi, laskyplnejs], uetivejSizpusob, jak Zitspolu s druhymi i s nasi
Matkou. jsme jedno srdce, jedna todina - deti Matky Zeme. Jak Casto
Hka Mala Babicka: "Jsme nejsilnejsi ze silnych," jsme ti, kteH pfiSli
na Zemi v teto narocne dobe, kdy je tak velmi mnoho v sazce, aby
zrnenili svet, Bylo nam predurceno, abyehom byli na Zemi v techto
caseeh; jsme "prave terni, na ktere se ceka", jak rvrdf prorocrvi Hopiu.
Jsme Kmenem mnoha barev, terni, kdo zmeni svet, jsrne piipraveni
poslouehat a ucit se.

Poznamka k rozvrzeni teto knihy
Cast I "Lekee v divoCine" uvadi velice lidsky do mnoha tajnyeh
duehovnich informaei, ktere jsou posrupne v knize probirany a jei
popisuji nektere zajimave epizody a duehovni lekee z Kieshina detstvi
a mladi. Vyraz "divoCina" je pouiit doslovne i symbolicky - nejenie
odkazuje k pHrode, ale take k tem oblastem iivota, ktere jsou velice
teike a jejichZ vjznam se snaZime poehopit. Cast II "Vzpomen si, kdo
jsi" se zameruje na vnitfni aspekty pose1stvi, 0 nei se ma s nami Mala
Babicka podelit - 0 informaee, na ktere se lidska bytost potfebuje
rozvzpomenour a naladit, aby se mohla posunout smerem k vyssimu
vedomi. Cast III "Obraz pHtomnosti a vize budouenosti" predava
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tajne a prorocke inforrnace, jei prijala Mali Babicka pfimo 1£ zdroje,
od sveho vedeni. Tyto zpravy nam sdeluje pHmo ze srdce achee, aby
bylo jasne, fe svym [ednanim nezastupuje fadne domorode obyvatele,
krneny, skupiny nebo jednotlivce. Nepokousi se predstavir ucenf nebo
tradice domorodcu i'i indianu, predava pouze informace, ktere pfijala
pHmo od Ducha a 0 nef se rna s nami podelit,

Jennifer Ferraro



P v » k ' ,ocate putovann
Srdce jako zaklad a cesta

Drahy ctenari,
tuto knihu pisi, abyeh lidsrvu pomohla propojit se se srdeem - bytf

v srdci je zaklad vseho vedeni, veskere inspiraee a poehopen! Boha.
Kdyi jsem eestovala a mluvila s lidrni ze vsech koutu sveta, mnoho
z nich se me ptalo, zda 0 tom, 0 cern vypravfrn, napfsu take knihu.
S veskerou laskou a vdecnostf a po mnoha hodinach teike prace (a to
jsem si myslela, ie mluvit na vefejnosti je tezke!) yam predkladam tuto
knihu, mf drazi brarfi a sestry. Je psana pro vas, aby yam pomohla
poehopit, jak jste dokonaH, liiasn! a siln!. Vy, mil! crenafi, jste odpovedf
na sve vlastni rnodlirby Vy jste Svetlo srvofitele a rnuzete zrnenit svet
pouze tim, ie budete zit v lasce, tim, ze si vzpomenete, ie to bylo vase
vlastni Vyss! Ja - vase uzasne JA JSEM - ktere se rozhodlo pfijir na
turo planetu v teto dobe, aby splnilo zeela vyjirnecny ukol.

Existuje mnoho skvelych knih a autoru, kteif popisuj! teorie
a dohady 0 zmenach, kreryrni prave prochazi a kreryrni jeste projde
nase planeta. Je velice jednoduche propadnout obavam z toho, eo druzf
piS!a Hkaj! 0 budoucnosti, a proto byeh Yam chtela dar jednu prostou
radu: nevsimejte si niceho, co vas nepovede k vetS!mu klidu, inspiraci
a laskyplnernu poeitu vdecnosti za tento iivor. Nepotrebujete to!

To, eo potrebujete znat, naleznete ve svern nitru, uvnitf sveho
srdee. Jestliie neco funguje jen na urovni rnysli, muie to jen a pouze
na teto urovni lecit - nemuze nam to pomoci vstoupit do srdee. Narn
jde ale 0 probuzen! srdee a poehopen! toho, kdo veskuter'nostijsme - jen
tak zrnenime zpusob naseho iivota, jen tak zrnenime nasi budouenost.
A pfesne 0 tento posun jsme nynf iadani mnoha dornorodymi staiesiny
a Strazci Moudrosti, pusobicfmi na planete, stejne jako mnoha
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svetelnymi bytostmi, krere nas tu sleduji a pomahaji nam, ]sme vedeni
k tornu, abyehom zacali Zit z nasich srdci a vzpornneli si, jak dokonali,
uzasni a vyznamni ve skutecnosti jsme. Zni to velice [ednoduse, vidre.
Neni to ale vubec tak tezke, jak se nam snaZi nase mysl vnutit.

]sme lidska srdce, v nichZ tlucou five emoee a pocity. To, co nas
spojuje a probouzi v nas lasku, neni piedavani vecnych myslenek,
ale sdileni pocitu. Proto se s vami, drazi bratfi a sestry, na techto
strankach delim nejen 0 informaee a uceni, ktere jsem piijala od sveho
duehovniho vedeni a od svych ucitelu, ale take 0 svou zivomi pout.
Doufam, ze yam rnu] osobni pifbeh otevre srdee. A urcite pornuze take
v prfpade, Ze byeh se yam zdala neskutecna a poselstvi, 0 krere se mam
s varni podelit, zvlastn] a z jineho sveta, ] sem prosty clovek, a proto je
tato kniha psana co nejprostsfrn zpusobern. Ze srdee yam predavam
vse, 0 cern jsem presvedcena, ze jsem pHjala od sveho duehovniho
vedeni, Nejdulditejsi je, abyehom se spojili na urovni srdce, proroze
to je misto, kde jsme sehopni se sejit a videt druheho jako "sebe sama".
] sme vsichni jedno srdce, dokazerne se poehopit a diky poehopeni take
navzajern milovat mnohem vic, nd si vubec umime predsravit.

] sme skutecnymi bohy a bohynemi, Vsichni jsme na stejne
duehovni urovni a nikdo z nas neni pro Velkeho Dueha vyznamnejsi.
Ai jste rodic v domacnosti, tesai, spisovatel, podnikatel nebo prcdavac
_ vsichni jste sehopni ze sveho nitra zmenit tento svet. V nasi dusi je
uehovana vseehna moudrost a bozska Laska StvoHtele. Nyni prichazi
ten prary okamzik, kdy mame vstoupit do sveho praveho byti. ]e
nejvySSi cas, abyehom si vzpomneli na to, co ve skurecnosti vime, na
co jsme pouze zapomneli - poznani, ze my jsme Laska, ze tento vesmir
je svou podstatou Laska. S timto vedomim mame moznost zmenit

a take zmenfme nas svet.
Ujisiuji vas, ze vse, co yam budu v teto knize predavat, je ma

vlasmi zkusenost - a to, jestli verite v existenci takoryeh veci, jako
jsou svetelne bytosti, duehovni vedeni a proroetvi 0 zmen:ich na Zemi,
nehraje vubee roll. Duverujte svemu srdci, abyste zjistili, co povazujete
za skutecne, a cerpejte z teehto slov, jak jen muzete. ZaJdi hlavne
na tom, abyste si vzpomneli na sve srdee a uvedomili si, ze Laska je tou
pravou odpovedi na vseehny otazky. Vase srdee yam otevre vesmirny
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rozrner byu, jenz si v soucasnosti ani nedokazeme piedstavit, i kdyz ho
uz brzy pozname.

Ziti ve vasern srdei vas propoji take se srdeem Matky Zerne, ktera
vas zacne chranit, jakmile ucitf vibraci vasi lasky a vasl vdecnost.
Kazdou myslenkou, kazdym pocitem, kazdyrn nasim nadechern si
sami urcujerne, co se nam v blizke budouenosti stane. Pravc nyni je
bezpodrninecne nutne, abyehom to behern krarke doby poehopili
a zacali si vzpominat. Byly mi piedany informaee, ze se na planete
Zemi chystajf obrovske zrneny, po niehZ uz lidstvo nebude nikdy jako
dHv. Velice brzy se pustime do duehovniho dobrodruzsrvf, ktere je!ite
nikdy nikdo ve Vesmiru nezaZil. Bude to vyvojovy skok, ktery v celern
kosmu nerna obdoby. Piesrozc vzdy dochazelo k evoluci, nikdy nebyl
jeji prubeh tak rychly, jako to v soucasne dobe zaZivaji deti planety
Zeme. Nikdo si neni jistJ', jak se bude ve skurecnosti vsc odehravat,
ale mnohym z nas bylypiedany rady a informaee, ktere maji v proeesu
pornahat. A prave 0 ne se ehci s vami v teto knize podelit.

Na nasledujicich strankach yam popfsu sve zafitky s hvezdnyrni
a svetelnymi bytostrni, s mym duehovnim vedenim, predky a se
samotnou Matkou Zemi - zaroveri vas seznamim se vslm, co me
naucili. Podelfm se s vami 0 vse, co je podle me na teto planere mozne
a co se tJ'ka rozsifovanf vedomi, zmen a posunu na Zemi, ke kterym
prave doehazi a ke kterym je!ite s nejvetsi pravdepodobnosti dojde. Ale
to nejdulditejsi, co yam piedam, budou rady, jak muzete pomoci pH
posunu vedomi a jak se muzete piipravit, abyste vystoupili spolecne
s Matkou Zemi na vyssi uroven byti. Doufam, ze tato kniha oslovi vase
srdee a podniti vas, abyste proeitli do taju a krasy pHlditosti, ktera se
nam nyni nabizi.

VZdyi je to tak uzasne, Ze muzeme v tuto dobu Zit na planete
Zemi. Vseehny nase duse se rozhodly, ze se zrodi na Zemi v tomto Case.
Rozhodli jsme se sem piijit, abyehom se stali svedky a zaroven sami
prozili kosmickou udalost, ktere piihliZi eely Vesmir - a zakusili ji jako
prvni. ]sme "nejsilnejSi ze silnyeh" dust, ktere kdy Zilyna planete Zemi,
a pokud zustaneme ve sryeh srdcieh a naladime se v nich na frekvenci
Lasky, neni duvod se cehokoliv obavat. Nase laskyplne vibraee nas
vynesou do vyssi urovne reality, odkud prave poehazeji rady, vedeni
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a moudrost, ktere urychluji rozvoj lidskych bytosti. Matka Zerne se
nachazi v proeesu ocisry od nicive negativity a toxinu, aby mohla
pfisroupir ke znovuzrozenf. Pokud si toho budeme vedomi, neuvidime
kolem sebe jen niceni, ale sverlo a lasku, here nas vede k takove krase,
kterou si steZl dokazerne pfedsravit, Virne, jak to udelar, a eheeme to
provesr spolecne. Vzpomeneme si, odkud jsme pfisli a co jsme jii kdysi
vedeli - a pak se dostaneme i za toto poznanf,

Sjednotme sva srdee a rozsirme vibraci Lasky pres eelou planetu.
Shrornazdeme se jako jeden kmen, deti Matky Zeme, a sejderne se
v jedinem laskyplnern srdci s nasi drahou Matkou a milovanym svetem.
Slibme si, ie se nikdy na teto Zemi nevzdame, nikdy nepropadneme
straehu a beznadeji, nikdy se navzajem neopustime. Laska je nejsilnejsi,
nejbohatsf a nejnepochopitelnejs] energie na teto planere a prave diky
ni se nam podaH vyrvofit raj, s [akym jsme se na Zemi jeSte nikdy
nesetkali. Presuncmc se do vyssi dimenze byti a staneme se bozskymi
bytostrni, kteryrni jsme vidy byli predurceni byt.

Jsem velice vdeena za to, ie mohu byt s vami na reto krasne
planete a ie mohu spolecne s vami vyjit na tak liZasnou eestu. Kef si
vzpomeneme, kdo jsme a ie jsme byli vidy jedno srdee. Kei spolecne
vytvorime novou Zemi a nove lidsrvo a poehopime, ie po kasde smrti
pfichaz] znovuzrozeni; ie po boufi prichazt duha. Kei byehom to
sparfili a prodtili v nasich srdcich, anii byehom se obavali vykrocir
vpred, ruku v ruee vsrffc velikosti, hera nas ceka,

S laskou a vdecnosti
Mald Babicka

Komunikace se zvifaty

Zvfiara byla vidy rnymi nejdrazsimi prarell, blizkyrni bytostmi,
se kterymi jsem si mohla skutecne povidat. Jii jako dfte jsem byla
schopna s nimi komunikovat a zvlasrnim zpusobem je vnimat. 0 teto
dovednosti jsme se v nasi rodine nikdy otevrene nebavili, proste jsme ji
piijali jako fakt. V male komunite, ve here jsem iila, jsem tim take byla
vyhlasena a vsem to pfipadalo pfirozene. Muj otec byl farrnaf a rancer
a diky tomu jsem prozila stastne detsrvf v divocine, v prostredf zvfiecf
farmy a v blfzkosti divoke pHrody, kterou hory v Coloradu oplyvaji.

Z pameti se rni vynoiuje jedna vzpominka. Pochazi z doby,
kdy jsem byla mala a poprve si uvedornila, ie jsem sehopna vnimar
ve zvfiarech iivotni energii. Tato zkusenost ve mne zaneehala zeela
nezapomenutelnou stopu. Stalo se to v dobe, kdy se dny krarily,
tedy nekdy z kraje unora, kdy byla farma, ve here jsme iili, jeSte
pod hromadami snehu. Postavaly jsme se sestrou v kuehyni, nase
podomacku spfchnuta pyiama nam visela sotva ke kolenum a bosyma
nohama jsme preslapovaly na chladnem linoleu. Nemohlo nam byt
vice nei etyfi nebo pet let, podupavaly jsme a vyhlfzely otee, krery se
mel kazdym okamiikem objevir ve dveHeh s telatky, Maminka topila
v peci a pobihala sem a tam, aby bylo vse pfipraveno, ai otee mladata
pfinese. Nedokazala jsem pochopir, co se deje. Kdyi maminka zacala
vafit vodu, ve vzduehu byl citit narustajicf shon a panika. Drzely
jsme se s Kelsy za ruee, oci pfilepene na dverich, ai se nahle rozletly
a do tvare nas uhodila mraziva noe. Ve vehodu se objevil muj otee, pres
kaide rameno prehozene jedno vzrostle tele, a razil si eestu do domu.
Kdyi jsem videla, ie se telatka nehybou, zaealo mi bjTt jasne, co mel
vseehen ten rozrueh znamenat. Byla ui skoro umrzla.

Maminka spustila dvde peee, takie zustaly otevrene, a tatfnek na ne
poloiil telatka - jedno vedle druheho, aby se pekne prohWa. Zblfzka
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jsem pozorovala, jak jednomu z nich pomalu roztava snih na cumacku,
a najednou mi zacaly mi po tvarich stekat slzy. Proste jsem ten pohled
na umirajici mlad'ata nemohla snest. Klekla jsem si, shrnula si pyzarno
pod kolena a poloiila sve drobne rucky na hlavicku jednoho z nich.
A tam, na farme zasypane snehem, jsem poprve zjistila, jake to je citir
iivotni energii. Vzpominarn si zcela jasne na ten reply brnivy pocit,
krery se moc neliSil od roho, co Clovek citf, kdyi se probudi ze spanku
na zalehnure ruce. Mravenceni bylo ale jine, nove. Nejprve jsem si
myslela, ie se telarko jii zahnva a ie urCite citirn, jak se do jeho tela
navraci teplo, ale bylo v rom mnohem vice.Vnimala jsem, jak se do tela
zvfrete znovu vleva iivot. Citila jsem to, rnela jsem jeho chuf v ustech,
slysela jsem to - vedela jsem, ie relarko bude v poiadku. Vedela jsern
to drive, nei to male srvofeni vydalo jakykoliv zvuk, anii by sebou
neparrne trhlo. V tu chvili jsem vyskocila a s Kelsy jsme vybehly
pfipravit pro mladara lahcv tepleho mleka. Rodice sice pochybovali,
ale jen do te doby, nef obe telatka vstala, prohnuta pod tihou vlasrnich
telicek, a zacala sat mleko tak rychle, jak jen dokazala.

Nekteryrn muie pfipadar velice nezvykle, ie by bylo dire schopno
citit iivotni energii nebo propojit proiitek tolika vjernu najednou 
chut, zvuk, strukturu - a v nekterych pHpadech se dokonce objevilo
i Cislo. Kdyi Yam ale prozradim, ie me rna matka porodila ve srodole
mezi telary a kravami, ui to tak divne vypadat nebude. Moje matka,
hera byla tehdy v devatern rnesici tehotenstvi, se v obrovske snehove
boufi pokousela otci pomoci vytahnour tele z nove nezkusene jalovice.
U roho uklouzla, spadla a zacala rodit. Moina je to vsecko i diky romu.
Ui jako dite jsem moc rada pobjTvala ve staji s telaty a jehnarky.

Vedela jsem, co zvife citi a co potfebuje; poznala jsem to podle
chuti, struktury, citem i podle barvy. Dokazala jsem se naladit na ne
a uklidnit ho povidanim beze slov. Anii bych zvifata pHmo vidi'la,
citila jsem, ie jsou nablizku. Turo schopnost bych samozfejme neziskala
bez zvladnuti nekolika teikych zkousek. Jako prvni pocit, na ktery
si zperne vzpominam, byl plac zvifete, here prosilo 0 pomoc. CeH
rodina polehavala tehdy po objTvaku a divala Se na televizi, kdyi tu
jsem nahle uvnitf hrudi pocitila panickou uzkost, strach z roho, ie
jehnata byla napadena divokjTmi psy. Sedi'la jsem, na chvili jsem se
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nad tim zamyslela a zaposlouchala se, zda neuslysim zvenku nejaky
hluk. Pak jsem si vsak svuj pocit snaiila rozmluvit a znovu se zacit
soustredir na program v televizi. Nahle jsem ale uslysela hlas, ktery
jasne zavelel: "Jdi!" Vyskocilajsem, rozhledla se po rodine, ale zdalo se,
ie nikdo jiny ten rozkaz neslysel,

Konecne jsem se odhodlala vyjit yen a zabehnout se podivat
na jehnata, jen abych neodbytne rnyslenkyzahnala, To, co jsem uvidela,
kdyi jsem otevrela dveie, me vydesilo. Kdyi jsem spatfila nase oblfbcne
jehnarko Abby, jak vis! z psi tlamy, jeho bilou vlnu potifsnenou krvi,
stahl semi ialudeka nohy semi temer podlomily. Zoufale jsem zakricela
na otce a bezela pomoct Abby. Kdyi pes pustil jehne a utekl, Abby tam
zustala lezet, pokousana na hrdle i po celern relicku. Sedela jsem u ni
dny, tydny, stHdala se se svymi bratry a sestrami v krmeni a oserrovala
ji, aby se brzy uzdravila. Tehdy jsem si dala slib, ie kdykoliv se mnou
bude v budoucnu nejake zvife znovu mluvit, vzdy ho vyslechnu!

Lidc, kteif me dobre znaji, jsou u vytrzenf z roho, jak umirn
na dalku vytusir piitomnosr urcitych zvifat difve, nei je vidim. Kdyz
jedu po dalnici, jsem schopna vycitit, ie po nekolika milich se objevi
na ceste los nebo ie se v kiovf skryvamedved, kralfk nebo rnyval. Kazde
zvife vnimam jinak, rna odlisnou prfchur i strukturu a take pocit,
ie je nablizku, je docela jiny. Kazdopadne se to da jen velice teiko
popsat, protoze jde 0 smes ruznych vjernu a pocitu. NapHklad soya
mi pfipomma hofkou cokoladu. Ucitim hloubku a temnotu cervene
a objevi se pfedstava zmackaneho sametu. Vsechny tyto informace mi
smichany dohromady vypovi 0 zvifeti vse - zda se jedna 0 samecka
nebo samicku, jak je daleko, a pokud se na to zameHm, tak i ro jak se
citi a co mi sdi'luje. Los mi zase chutna jako kura nebo sucha ttiva.
Vedci se mohou pokouset pfesne urclt, jak to funguje - ja sama ro ale
pofadne nevim a jsem si jisti jen tim, ie taro smes pocitu a vjemu mi
nahle sdeli, 0 jake zvife se jedna a kde je.

V noci si vidy zapnu svou "vysilacku na iive tvory", jak tomu
z legrace Hkam. Jestliie jedeme autem a Hdi nekdo jiny, pocitim nahle
potfebu Hct mu, aby zpomalil, proroie vim, ie na ceste za dvema
zatackami bude parek losu. Je ro jakasi rna zvlaStnost, hera se mnohdy
ukazala byr velmi uiitecna, zvlaSte behem cestovani mezi Santa Fe
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a Coloradem u pohoif San Antonio, kde se na ceste tato zviiata casto
vyskytuji a zpusobujf zde nehody.

Jak jsem jii dHve zrninila, nikdy jsme u nas doma 0 me zvlastni
komunikaci se zviraty nemluvili. Ma rodina i me okoli ve meste tuto
mou zvlastnost znali a v pHpade porreby me vzdy pozadali, abych jim
s jejich zvifary pomohla. Nikdy mou schopnost nikdo nezpochybnil,
ale ani se me na ni nikdo vice nevypraval, nezajimal se 0 ni, ani se ji
neprikladal nejal<y zvlastnf vyznam, takze jsem se za ni trochu stydela.
Vyrustala jsem v male, konzervativni rnorrnonske komunire, takze me
schopnosti zrovna nepatfily k vecem, 0 kterych bych chtela mluvit!
Vzdy jsem se odliSovalaa cftila jsem, ie se rnezi svevrstevniky nehodim.
Odjalciiva jsem byla povazovana za divosku, ktera hodne utika a mluvi
radeji se zvfraty nef s lidmi. Diplomaticky reeeno, mormonske vyznanf
neni otevreno nicemu mimo svou viru, proto jsem nikdy nemohla
s nikym mluvit 0 svych zazitdch s prfrodou a pozdeji pak i s duchovnim
svetern a s hlasy, ktere ke mne promlouvaly. Naucila jsem se rnlcer
o vetSine svych vnitlnich prozirku - ze strachu, ie jsem nejaky Silenec
nebo blazcn - a tak tornu bylo ai do mych dvaceti let, kdy jsem 0 techto
vecech mluvila s jinou lidskou bytostf poprve v iivote.

Zvffata jako milujicf rodina

Kdyi jsem utikala nedaleko za mesto, abych na svern tajnern mlste
u soutoku dvou rck, kde pod oehranou mohutnych topolu vyverala
ze zeme repla voda, byla jsem vetsmou sarna, Citila jsem se vsak zde
zeela v bezpeei, protoie me tu nemohla najit iadna lidska bytost.
Sedavala jsem v te krasne zatoee pod topoly, v tom udoli obklopenem
vzdalenymi horami, a dtila jsem se dobre ukryta a ehrinena momy,
rostlinami a zvifaty, ktere se staly mou skuteenou rodinou.

V zime bjva v Coloradu, v nadmorske vYSce 2500 metru veliee,
veliee ehladno. ZHdkakdy jsem s sebou mela neeo vic nef jen mikinu,
batoh a starou pleehovku od kavy, v nii jsem si vaHla vodu, a troehu
jidla, ktere jsem si doma eestou ke dveHm naepala do batohu - vetSinou
to byla jedna nebo dye brambory, pomerane nebo pleehovka fazoli.
Vzpominam si, jak jsem si na svem ohniSti rozdelavala ohen a pal,
podle stareho taboroveho ttiku, ktery me nauCil otee, posbirala horke
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kameny od ohniste a nastrkala si je do obleceni, Abyeh uplne nezmrzla,
spavala jsem na zerni v rniste, kde predtfrn hofel ohen. Obcas, kdyi
nebyla pHlis velka zima, zasypala jsem se hlfnou a lisry a zavrtala se
do zerne, jako by to byla nejaka pokryvka - a ona ji v podstate byla.

Pornahali mi vsak take losi. Na tomto zvlastnim miste jich pobyvalo
cele stado, mozna osrnnacr nebo devarenact. Kdyi jsem pHmo pres feku
sestupovala do sve male zaroky, vidala jsem stado, jef noeovalo v dlouhe
mekke trave. Kdyi jsem se k nim zacala pornalicku pfiblizovat, nechali
me pfijit ai k sobe a dovolili mi, abych spolecne s jejich rnladary spala
mezi nimi. Zvifata nekomunikuji jen prostfednictvim svych emoci, ale
vyuZivajitake ree tela. Zblizka jsem pozorovala jejich usi - jsou vztycene
nebo uvolnene? Matky podupavaji do zeme nebo lenosne popochazeji?
Kdyi na me matka zatroubila, couvla jsem a sedla si. Nejdulefitejs.i vsak
byl vyraz zvifecich oei. Zblizka jsem si prohlfzela oci marek a pozorne
cekala, ai uvidim, ie ostrazitost a skelny zavan strachu pomalu piesly
do klidneho, uvolneneho, ospaleho pohledu. Na tuto zrnenu jsem
cekala a teprve pak se pokusila vstoupit do kruhu. Losi ukladajf mlade
vzdy do sveho srrcdu, aby je replo dospelych tel zahHvalo a chranilo.
Take me tam nechavali se svymi mladaty ulehnout a vyuZit jejich
ochranu. Do dnesnich dnu jsem s nimi i jejich jiz-dospelymi mladaty
stale jedna rodina. Pozdeji jsem se nekolikrat na toto misto vratila,
abych zjistila, jestli je s nimi vse v pofadku a mohla se s nimi pHpadne
znovu setkat. VetSina z nich jii prede mnou ustupuje, ale tu a tam mi
jedna stars! samice dovolf pfibliZit se a komunikovat s nimi tou starou,
znamou, neviditelnou feCi jako dHv.

Zvifed totemy a duse zvHat

Vsichni tvotove Zeme pro nas maji lek a stale nam nabizeji duchovni
pomoc, radu a lasku, aekoli si toho my lide malokdy vsimneme nebo
to vubec nepozname. Casto nosim na krku sovi drap, obzvlaste kdyi
poradam slavnost nebo promlouvam na vdejnosti. Neni to obyeejny
suvenyr nebo talisman - je to silny lek, ktery jsem dostala od jednoho
sveho uiasneho pHtele, ktery mi pomohl zmenit muj iivor. Sovy byly
vidy vJ'znamnou soueasti meho iivota, obzvlaSte pal< vyr virginsky.
Setkavala jsem se s nim v detstvi i behem dospivani, nebot jeho rodina
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iila skoro pred nasfrn domem, na stromech rostoucich pres cestu.
Poprve me k nim piivedla moje prababicka, jelikoz se mnou casto
chodivala mezi obrovske borovice trhar divoky chrest. Staly jsme tam
ruku v ruce a vzhliiely do koruny stromu, kde sedaval ten nejkrasnejs!
vyr, jakeho jsem kdy videla, Zdalo se mi, ie jeho oCi vidi ai na dno me
duse: hluboce fascinovani jsme se divali jeden na druheho, beze slov,
bez hnuti.

zn pHmo pied myrni dvefmi na velke borovici, kde vyrostl
z maleho pracatka v dospeleho samce, ktery si s druzkou postavi! vlastni
hnizdo. Kaidy rok k nam oba pfiletali a pfivadeli na svet nadherne
sovicky, Kdykoliv jsem odvazne vyrazela do divociny, vzhledla jsem na
nebe s jistotou, ie ho uvidim krouzir nad hlavou. Zusraval se mnou
stale a posedaval na nedalekych stromech. Dokonce mi obsraraval
i jidlo. Pfinase! mi hlodavce, jednou dokonce pfiletel i s rybou. Kdyi
mi donesl rnys, nejprve jsem predstirala, jak nejlepe jsem dokazala,
ie ji jim, napadne jsem piezvykovala a spokojene mlaskala, a teprve
potom mu take trochu nabidla. Nemohla jsem zranit city pifrele, kdyi
se ke mne choval tak laskyplne. Zaroven jsem se ale nebyla schopna
pfinutir, abych tu rnys snedla, i kdyi to byl opravdu Masny darek!

Sovy jsou jedny z rnych zvifedch ochrancu - navzdy jim zustanu
vdecna za starostlivost a nehu, s jakou 0 me pecovaly, Mu] zvlastnf
prfrel musel brzy opustit Zemi, ale diive, nei odesel, dal mi darek,
ktereho si budu vzdy cenit.

Kdyz mi bylo asi crrnact let, line jsem se loudala po dedeckove
dvorku a najednou jsem uslysela svistivy zvuk. Rychle jsem se otocila
a ui jen udtila, jak mi muj vjr prudce natazil do hrudi. Kdyi jsem
se z te tany vzpamatovala, pevne jsem ho uchopila a reflexivne se ho
snaiila od sebe odtrhnout, v hrudi mi vsak uvizl jeden jeho drap.
Nakonec jsem pfiriskla vyra k sobe a vnimala, jak tlukot jeho srdce
slabne, ai s drapem zatarjm ve mne vydechl naposled. Na hrudi,
v mist,,, kde se zasekl, mi zustala jizva a od toho dne nosim jeho
drap na krku. Muj kamarad se rozhodl stravit sve posledni chvilky
se mnou a zanechal stopU nejen na mem tele, ale i v iivote. Tento
vjr je stale mym nejlepSim pfitelem a i ostatni sovy zusravaji ttvalou
soucasti meho iivota. Kdyi jsem opravdu v nouzi, objevi se a daji
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najevo svou priromuost. V takovych situadch vychazim Yen, zavolam
je a v neproniknutelne trne noci nasloucham jejich neznemu zvuku,
zvuku domova a sve rodiny.

Tim, ie umim komunikovat se zviiary a ie je dtim, vsak nejsem
nijak vyjirnecna. Kazdy s nimi dokaze mluvit - my jsme se pouze
naucili, ie toho nejsme schopni a ie venovat vice pozomosti zvifaturn
je poserile. Byli jsme vedeni k pfesvedcenr, ie co si myslime, znamena
vic, nef co citime. Toto je nejvetSi pfekazka mezi nami a schopnosti
komunikovat a pracovat se zvifary. Zvifata maji dusi, stejne jako sarna
Matka Zeme ji ma. Matka Zerne s varni chce hovofit, pomoci yam
a ucit vas, stejne jako by to delala zvffata, kdybychom se na ne naladili
a naucili se jim naslouchat. Ona vsak komunikuji prostiednictvfm
pocitu, ne slov.

Kdyi je zvfrevydesene, sami jeho paniku dtite. MUiete postrehnour,
jak se rozhoduje mezi utokem a utekem. MUiete vnimar jeho uzkosr,
smutek nebo citove reakce. Porrebujerne pouze orevnr svou schopnost
dtit a vnimat - nejen 0 vsern piemyslec a byt zavisli na tom, co vidi
nase oci a stvori nase mysl, Je to velice podobne vztahu matky a maleho
direre. Dhve, nez umi dite mluvit a fYzicky projevit, co dti nebo co
potrebuje, matka to vse vi. Vite zcela jiste, kdy se vase dite boji, trapf
se, je vydesene nebo nernocne, protoze to dokazete vydtit. Kolik
matek rna zkusenost s tirn, ie se probudily 0 chvilku drive nef jejich
deti nebo ie neornylne vedely, ie se neco stalo? Neda se racionalne
vysvetlit, jak to delame, presto se to stale deje. Dokazerne vnirnat
a ryto zkusenosti dobre zname. Jsem presvedCena, ie mohu v klidu
prohlasit, ie nase pociry bjvaji casto pravdivejsi nef nase myslenky.
Ve svem srdci, ve svem nitru citime propojeni s nasim VysSim Ja a to
znamena mnohem vic, nef co si 0 dane veci myslime. Zda se yam
to tedy opravdu tak nepravdepodobne, ie nekdo, kdo je naladeny
na zvired svet, dokaie vnimat, co zvirata Hkaji? Vidyr vetSinu z toho
umime my vsichni; staCi jen tento zpusob vnimani nacviCit.

Sarna napfiklad nejsem schopna racionalne vysvetlit, jak je moine,
ie v hrudi kaideho cloveka spatfim nejake konkretni zvife. Nikdy jsem
necetla knihy venovane samanstvi nebo spiritualite indianu, a proto
jsem ani netuSila nic 0 m6dni posedlosti zvifedmi totemy a texty,
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krere popisovaly, jak je najir a pracovar s nimi. Nikdy jsem 0 takovych
vecech nemluvila, obzvliste v dobe me mormonske vychovy v detsrvi.
Presto u kazdeho cloveka vidim, jake zvife k nemu patfi. Vetsina lidi
rna jedno zvife, jehoz duch se rozhodl provazet je celym zivotem - ale
setkala jsem se take s nekterymi lidmi, kreff maji zviiata dye. Neumim
to rozumove vysvetlit, je vsak zfejme, ze dokazu videt konkrerni a casto
velmi zvlastnf zvife uprostied hrudi kazdeho cloveka.

KdyZ romu cloveku feknu, jake zvife v nern vidim, vetSinou ho toro
sdeleni nepfekvapi, Bud ro jiz citil a uz dlouho vnimal s onim zvifetern
jakousi propojenosr, nebo se turo informaci dozvedel jiz od nejakeho
jineho samana nebo lecitele. Pfesto muze rna vize pfijit nekdy necekane
a nekrerf lide byvaji dokonce zldamani, kdyz zjisti, jake zvife je podle
me provazi. Je vsak nutne si uvedornit, ze svou podstatou i schopnosti
leCit, ucir a chranit neexistujl vice a rnene vyznamnf tvorove, I kdyZ by
chrel mit kaZdy ve znaku pumu, medveda, vlka a dalSi tak zvana silna
zvifata, jen malokdo rozumi sile lecivych schopnosti jezevce, krase
danl skunka nebo duchovni ochrane mysi,

Mnoho lidi se jiZsetkalo se svym zvifecim duchovnim pomocnikern
- a nemuselo jit vzdy 0 pfijemnou zkusenost, Znam jednu zenu, kterou
pokousala rnys den pfednm, net jsem ji fekla, ze k ni path prave
roro zvife. jestlize mate vaznou zkusenost nebo stfet s konkrernim
zvifetem - pokud vas tfeba pokousalo - muze se stat, ze prave toto
zvife vas rna mnoho nauCit, nabizi se vam a pokousi se tak upoutat
vasi pozornost. Toto zvife muze bjt vasim duchovnim ochrancem.
V posvatnem svete casto doprovazi ry nejvetSi dary neco bolestneho,
zdanlive nepratelskeho. Zjistila jsem ro sarna na sobe, kdyZ me ustld
chfestjs nebo pokopal kur'i. Mimo roho se mi stala jeSte fada dalsich
hlubokych zazitku se zvifary - pfijemnych i nepfijemnych - a mnohe
z nich mi zmenily zivot.

Poselstvi od zvlrat
Jak jsem jiz uvedla, nekdy nas nase pfehnane pfemysleni vede
ke zpochybneni vseho, co nam vlastni tela a pociry fikaji 0 zvifecim
svete. Pfesro pro nas zvifata uchovavaji spoustu moudrosti, a pokud se
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naladime na jejich vibraci a energii, neustale s nami na jernnohmotne
urovni spolupracuji.

Rada bych se s vami podelila 0 zazitek, ktery se mi nedavno stal.
Chystala jsem workshop vArizone u mesta Phoenix a vnitme se na tento
den pfipravovala. KdyZ jsem vysla ven do zahrady, abych se pomodlila,
ucitila jsem v blizkosti zvfie, a tak jsem se ztiSila a naladila. Pokousela
jsem se ze svych pocitu vycisr, 0 jaky druh se jedna, Vnimala jsem
strukturu vysoke, suche travy, ktera me lechtala na prstech, vuni mokre
tmave pudy a take Cislocryfi. Nahle se prede mnou objevila samice rysa
cerveneho a usadila se par kroku ode me na vysokou cihlovou zahradni
zed. Okamfite se mnou zacala komunikovat. KdyZ ro uvideli ostatni,
ktefi se jen tak prochazeli opodal, zastavili se a s uzasem sledovali nase
setkani.

Jak asi mnozi vite, rys cerveny je exrrernnc plachy, obzvlaste
za bileho dne, a zfidka chodi do blizkosti lidi. Samice i ja jsme zustaly
stat par srop od sebe a nekolik predlouhych okamziku jsme se na sebe
divaly. Poslaly jsme si vzajemnou lasku a pak mi samice felda, ze pfisla,
aby mi pfedala zpravu. Sdelila mi, ze jsem prosla ocistnym procesem
a ze mi ted budou zpffsrupneny daW informace. Podala mi zpravy
o vyprahle arizonske zerni, na ktere jsme staly - ze bude v budoucnu
mnohem urodnejsf a ze zde kdysi vykonali puvodnf obyvatele teto
oblasti posvarny obrad. Nakonec me upozornila, ic musim vice
naslouchat zvifarum a jinym tvorum, proroze se mi stile pokousi
pfedat pouceni a poselstvi. Jakmile to dofelda, otevfela se energiim
richa. Kdyz jsme si pak znovu pfedaly lisku a pozehnani, rozloucila se
stirn, ze se musi vratit zase k mlid'atum, lehce seskoCila a zmizela. Jeji
pfitomnost v miste jsem citila po celou dobu trvani workshopu.

Nektefi z vis mohou mit podobne zkusenosti s pfimou
komunikaci se zvifary. Zrovna jako kdyZ pfijimam zpravy od Ducha
nebo od konktetnich duchovnich pruvodcu, informace nepfichizeji
v podobe slov, ale jako pfime pfedani pochopeni, ktere je smesici vjemu,
pocitu, intuice, vibraci, barev a churl. Kdybych se tomu pokusila dat
nejaky smysl nebo ro chti'la logicky vysvetlit, vubec bych pfedavane
zprave neporozumela.
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Jedna z nejvetsich ryzev pro lidi nasi preracionalizovane,
pretechnizovane doby je potreba znovunalezeni viry ve vlasrni pociry,
intuici a pfedstavivost. To jsou nase pHma spojeni s ostatnimi rvory
a formami zivota na planere. Jestlize si chceme vytvofit skutecne hezky
vztah k Matce Zemi, musime si dovolit znovu citir, otevHt nase smysly
a srdee vsernu, co nedokazerne videt ani si neumime vysvetlit. Pokud
to zvladneme, zviiata nam pomohou tak, jak se 0 to snazila vzdy, a my
znovu ziskame zpet bohatsrvi siroke rodiny a zapornenury pocit, ze

nekam patHme.

Vse naplnuje Zivotni energie

Me duchovni vedeni mi opakovane ukazovalo, jak je vse naplneno
energii. Nas fyzicky svet stile zije a pulzuje, i kdyZ vetsina z nas na to
zapornnela, proroze to nemuzerne jednoduse spatfir na vlastni oci.
Vnimarne caste jen povrch veci, jejich zdanlivou hmotnou pevnost.
To, co nas ozivuje, je vsak zivotodarna energie. V soucasne dobe ji
dokazf vedci dokonce i zrnefit. Jsme jeden zijici, dychajfci, pulzujici
organismus. Zijeme diky energii, kterou nas zivi Matka Zeme pres
nase chodidla a darem dechu nas zapojuje do zivotniho rerezce. Tato
energie je zde pro nas v kazdem okamZiku naseho byti v tele, aby nam
davala zivot, vyzlvovala nas a naplnovala nas znova a znova. My ji
vsak nevyuzivame rak, jak bychom rneli. Zapomneli jsme, jak marne
s energii Zcmc pracovar a propojovat se tak se zdrojem zivora.

Vzpominarn si, jake to bylo, kdyZ jsem v mladfzacala videt energie
a barvy veci. Vyrustala jsem v oblasti jizniho Colorada, prosluleho
zahadnyrni ukazy, vyskytem podivnych svetel a UFO, v udolf San Luis.
Toto udolf je take uctfvano mnoha indianskymi kmeny, protoze spada
do posvatneho trojuhelnlku rvofeneho horami Ute, Mount Blanca
a San Antonio v takzvanern nekrvavem udell, Spolecne s mnoha dalsimi
obyvareli jsem zde i ja zazila nejake zvlastni jevy. Nad nasim domem
se parkrat vznasela velka cervena zafe a take jsem se nekolikrat serkala
s bytostrni z [inych dimenzi. Nejsem si jista, zda by naslcdujici udalost
mohla bye oznacena jako zkusenost s mimozernstany, kazdopadne vsak
zmenila mu] Zivot a me vnirnani sveta.

Setkani s bytostmi svetla

[edne magicke noci jsem raborila pod hvezdami na svern obvyklem
miste u Ieky, Zrovna se setrnelo a ja tam jen tak lezela, pozorovala
hvezdy a naslouchala vetru v korunach strornu. Tu jsem uvidela neco, co
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za stromy pfipominalo svetla trakroru na poll. Sverlase objevovala a pak
zase mizela a ja si Hkala, ze asi nekdo ore, i kdyi mi to pfipadalo troehu
divne, protoze byla noc. Navic byla modra a rnne pfislo zvlastni, ze by
traktor mel modra svetla - nie takoveho jsem nikdy piedtlm nevidela.
Sverla se ale stile pfiblizovala a me se zmocnoval hodne zvlastnf poeit.
Citila jsem teplo - jako by hrejiva voda stekala z vreholu me hlavy
az do nohou. Bylo to uklidnujici, utisujfci a veliee pfijemne. Kdyi se
to pfibliZilo az ke rnne, zjistila jsem, ze to neni jen rnodre svetlo, ale
zena. Mela dlouhe vlnire vlasy, stazene do dlouheho eopu, krery vzadu
splyval dolu pres vlajid saty. Pfipominala mi Guinevetu nebo nejakou
stredovekou prineeznu. Dlouhe saty bylyna zapestfch a spodnim lemu
krasne vysfvane, cela jeji postava vsak byla pruhledna, tvofena pouze
zaHdm, chvejicirn se modryrn svetlern a zvukem hudby.

PHSla ke mne a poloZila mi ruce na oblicej, dlanemi na rvaie. Nikdy
jsem nie podobneho nezazila, V mfste jejiho doteku jsem nedtila
zadny tlak, pouze teplo. Nekomunikovala se mnou slovy, jen zvukem
a vibraeemi. Bylo to neco jako hudba, ale zadne, kterou jsem dosud
slysela, se to nepodobalo - ta jeji byla nebeska, bozska, Nedokazu
to popsat, ale ona sarna byla tou hudbou. Posledni vee, na kterou si
vzpornfnam, nei jsem usnula, bylo replo jejich dIani na me rvafi a jeji
melodie, tak vzdalena zvukum jakehokoliv nastroje, krery jsem kdy
slysela,

Kdyz jsem se druhy den rano probudila, vse bylo jine. Pokousela
jsem se pfijit na to, co to setkanf melo znamenat. Vypadalo to spiSe
jako sen, ale vedela jsem, ze jsem nespala. Neeo se se mnou stalo.
Zena oddla a zaneehala me ve zeeIa zvlasrnim rozpolozeni. ZvIaSi
me oCi byly jine; zmenil se zpusob, jakym jsem videla a vnimala veci
kolem. Ve vsem jsem spatfovaIa nove barvy. Dokazala jsem je videt
soucasne s pohybem energie v kazdem steblu travy, ve stromeeh, ve
zvifateeh. Iukala jsem tomu "videt tecky", protoze jsem videla barvy
ve shludeh, skoro jako pixely na monitotu poCitace. Nejsem si presne
jista, jak moe to souvisi s vnimanim aury, ale myslim si, ze jde 0 neeo
jineho, protoze vidim barvy uvnitf ziryeh bytosti. Myslim, ze se jedna
o zivorni energil. Nektere stromy obsahuji vice sveda a vice barevne
energetieke vibraee nei jine, srejne jako nekteH lide maji vice sveda
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nez ostatni a na nekrerych misteeh tela jsou v urcitou dobu barevnejsf
nez na jinych,

Cloveka laka, aby vnimal oddelene svetlo, barvu, vibraee a energii,
ale ve skurecnosti je to vse stile jedno a totez, jen se to diky pusobenf
filtru nasich srnyslu projevuje ruznymi zpusoby. Barva rna urcitou

vibraci, zvuk, strukturu, chut a dals]. Vse dohromady mi napomaha
k ziskavani informad 0 Zive byrosti. Timto zpusobem vnimam zviie
dHv, nei je uvidim. Pocitim Y ustech urcitou chut a urcitou konzistenci,
ktera ji doprovazr, Kazde zvii:e je [ine. Vetlm, ze brzy vsichni dokazeme
vnirnat tyto veci a praeovat s vibraeemi as energii zpusobem, na ktery
jsme jako lidske bytosti na dlouhou dobu zapornneli. Vsichni marne tyto
sehopnosti, ale odchylili jsme se od spolecneho rytmu s Matkou Zemi
a zapornneli jsme vnlrnat veci sktze dusi, s hlubsim uvedornenfm.

Davani a pfijfmanf zemske energie
Jedna z veci, kterou me Dueh ucil a 0 kterou se mam s vami podelit,
je, ze je pro nas veliee duleiite, abyehom znovu zacali spravne
pouzfvar svou energii. Potrebujeme se naucit, jak davar a pfijimar
energii od Matky PHrody, abyehom se stile nepokouseli ziskat energii
od jinych lidskych bytostl. Nekde behern naseho vyvoje jsme se oddelili
od pHrody a v uspokojeni svych zakladnich potieb jsme zacali byt pHIiS
zavisli na [inych lidskych bytosteeh. V rarnci kazde lidske komunikaee
problha vydej a pHjem energii, ktere vedou k sebeuvedomeni - jak
jsme vnimani a energeticky pfijimani jinymi. Uvedu pHklad. V kaide
konverzaci je vidy jedna osoba, ktera energii dava, a jedna, ktera si ji bere

nekdy tato rymena bfya pomeme dobre vyvazena, casteji to vsak tak
harmonicky nefunguje. Na zildade tohoto energetickeho vztahu, ktery
vznika, aniZ byehom si toho vubee byli vedomi, se bud' eitime dohre
a plni energie, nebo mime vycerpani a deprimovani nasi komunikaci
s ostarnimi lidskymi bytostml. Nevedomky casto vyhledavame energii
dtuhyeh, abyehom se sami nasytili, citili se dobre, respektovani a plni
zivota. To by vsak nemel bye nas hlavni zdroj doplneni energii, zdroj
dobryeh pocitu.

My lide byehom se meli nauCit davat a pfijimat energii z rosdin,
stromu, rek, oeeanu, ze Zeme samorne. Kdyi se naplnime energii
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Matky Zerne, nepotfebujeme ji ziskavat ze sebe navzajem nebo z jinych
ornezenych zdroju. Energie Marky Zeme, ktera je skutecnou energii
Lasky, je nekonecna, nevycerpatelna a stale pntornna. Po ce!ou dobu,
co jsme zde, v techto relech, je taro zivotni energie v nas, kolem nas
a je nam stale k dispozici. A na tozdil od jinych zdroju Zeme, krere
lidske bytosti vyuzfvaly, ale nedoplnovaly, nemuze byt tato energie
vycerpana. Cim vice se na ni budeme ladit a pouzfvar ji, rim vice Zivotni
energie vytvoitrne a rim vice ji budeme moci vratit zparky Matce Zemi
ve forme lasky, vdecnosti a stestt.

Muzete jit yen a doslova dychat energii ze strornu, dokud se
nebudete citit naplnent, vyrovnani a znovu pfipojeni ke zdroji, Kazda
Ziva bytost rna neomezenou energii, kterou vas podporuje a vyZivuje
- zalud, list, jablko, kamen, hora. jestlize se citfte oslabeni, sklicenf,
nemocni nebo nejak stradate, jdete Yen, dychejte Zivotni energii pnrody
a procitujre, ze jste ji a ona vami, Nemusire myslet na nic konkrernfho.
Neni duletite, jake mate 0 sobe minenf, a neni ani dulezite, jak vas
berou ostatni. Pokud budete venovat pozornost zivotu kolem sebe, pak
vase myslenky na to, kdo jste a co si myslfte, pfesranou byt duletite.

Proc se citite tak doble po prochazce lesem nebo po pobytu
u potoka? Proroze jste prave nacerpali energii - je to stejne, jako byste
byli baterie a prave jste byli pfipojeni ke zdroji, ktera vas dobil. Diky
tak velkernu mnozstvi lidi, kteH nejsou denne v kontaktu s Matkou
Pifrodou a nevenujf cas tornu, aby se timro zpusobem naladili na zive
bytosti, pfichazirne 0 obrovsky zdroj harmonie a vYiivy. Jsme Cim dal
nemocnejsi a nevyrovnanejSi, protoze nase energie je stale rozhazovana
a vycerpavana naSim zivomim stylem, aniz bychom ji pravide!ne
doplnovali ze zdroju Matky PHrody. Vse, co potrebujete, abyste se dtili
dobre, naleznete kolem sebe - v Zivem a dychajidm svete pHrody.

Kdybychom to mohli kazdy sam za sebe delat denne - meli cas
na naladeni se a dychani zivotni energie Zeme - zce!a by to ovlivnilo
nase zivoty a nas svCr. Nedtili bychom potfebu se zvidite!novat, bfrt
v ce!e, protoze bychom pto svuj dobry pocit nepotfebovali ziskivat
energii z ostamich lidskych bytosti. Nezaleti na tom, jak si vydelavate
na zivobyti, pokud to nepotfebujete k tomu, abyste dosahli oceneni
a uspokojeni. Kdyi jste ptopojeni s PHtodou a napajeni Zivotni
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silou, ui se nesrarate, jak vas pfijimaji ostatnf, protoze lidske bytosti
nejsou to jedine, co existuje. I dalsf bytosti zijid ve Vesmiru vas
vnimaji, komunikuji s vami a znaji vas. Svet PHrody se stane mnohem
skutecnejsf net spolecnost, ktera vytvaif strukturu nasich zivotu a Hki
narn, kdo jsme a jakou marne cenu. At uz vydelavate miliony jako
znamy spisovatel nebo jste zena v domacnosti, nejste nic vic ani mene.
Tim, ze se naplnime Zivotodarnou energii Zeme, nebudeme potrebovar
bfrt zavisli na jinych lidech, jejich lasce nebo jejich hodnoceni. Uvolni
se v nas tak spousta energie pto tvurci cinnost a stesti. Vsechna
energie, kterou potfebujeme pro vlasrni podporu, tu na nas ceki.
My ji potfebujeme pouze nacerpar, spojit se s ni, nechat ji, aby nam

pomohla a vylecila nas.
je ji dost pto vsechny byrosri, aby se ji mohly stale naplnovat.

Ac je to pro nase rnysleni steZi pochopitelne, toto bohatstvi ~ivomi
energie produkuje jeSte vetsi hojnost, ktera se nikdy nevycerpa. Zivomi
energie je nasim nejversim darem a priSe! cas, abychom ji zase zacali
vyuzfvat. Sarni jsme rvurci. Jsme behove a bohyne, kteif jsou zde, aby
vyrvareli krasu a milovali. Pro Lasku nenf nic nernozne. A v propojeni
s Zivomi energii Matky Zerne, nasim zdrojem, cerpame z nekonecneho
pramene Lasky, krera nas obklopuje. Taro Laska je vlastni podstatou
Marky Zeme a smyslem sarnorneho Zivota.

Cvicenir Dychani energie Zeme
Jedna se 0 velice jednoduche, ale ucinne cviceni, ktere me nauCil
Duch a 0 nez se mam s varni na jeho pHmou zadost podelit.
Provadejte ho, pokud se nedrite vytovnani nebo pokud se chcete
uzemnit a naladit se na Matku Zemi. Casto vedu lidi k tomu,
aby si ho udelali predrim, net ke mne pfijdou na terapii, protoze
zpruchodni tok jejich energie a pomuze odstranit blokidy
v urCitYch caktach, v mistech, kde se ptoud Zivomi energie zasekl
nebo ucpal. Pomuze yam take otevHt se duchovnimu vedeni
a pHpravi vas na hlubsi stavy pH modlitbe a meditaci. Je to mocna
cesta k odstraneni bloku a napojeni se na zdtoj vseho iivota.

Postavte se bosymi chodidly na zem. Cviceni muzete ptovadet
i uvnitf, ale urcite si vyzujte boty. Ploskami nohou zacnete
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vdechovat zelenou barvu, barvu zernske energie; vnimejte, jak taro
energie napliiuje vase buiiky a vyiivuje kazdy kousek vaseho tela.
Prvnim nadechern ji nasajte do ryse kolen a pore ji pres plosky
nohou vydechnete zper do zeme,

Podruhe vdechnere tuto zelenou energii do urovne sve panve
(prvnf cakra) a vydechem pres stehna, kolena a kotniky ji ved'te
zpet ploskami nohou do zernc. Pokud budere mit pH tornro
cvicenf nejake problemy s urcitym mistem na tele, nebudete ho
moei procitit a naplnit energii, nadechujte se do tohoto rnista
do te doby, dokud nepocitite, ze je jiz vse v pofadku a ze muzete
pokracovat dal,

Na tferf nadech pHved'te energii pHmo pod pupek do panve
(druha cakra) a vypustte ji zpet do zerne, PH sestupovani energie se
zamefte na kazdou cast tela; nespechejte, ale energii si predstavujre
a procirre, jak klesa a vypliiuje vase konceriny, svaly, krev, kosti,
buiiky.

Crvrrym nadechern ji pfivedre do stredu bficha (tieti cakra)
a vnimejre, jak proudi a pronika do vaseho solar plexu. V teto casti
tela, ktera souvisi s nasi vulf a poeitem sily, se sebeurcerum, kdo
vlastne jsme, uklada fada z nas mnoho potlacenych emoci. Sami
mozna budete mit potfebu toto misto vfcekrar prodychat. Dovolte
lei'ive sile Zcme jemne prostoupit vase bficho a uvolnit vsechno
napetf, ktere je vlozeno do starych energii a obav. M se budete
citit uvolneni a orevrenf a phpadne zde budete citit i teplo, muzete
pokracovat dale.

Na paty nadech nasajte energii az do sveho hrudniku (ctvrta
calera) a procitre, jak obaluje vase srdee a pronika do nej. Vnimejte,
jak se rozteka uvnitf celeho hrudniku, zaplavuje pike a zebra.
Srdecni oblast nese velkou spoustu starych emoci a mnoho z nas
tam rna hluboke rany. Neehejte Matku Zemi, aby se tohoto mista
ve vas jemne dotlcia. Dychejte timto zpusobem tolikrat, kolikrat
je to nutne, abyste citili, jak se ve vas rozleva teplo a toto misto se
uvoliiuje a otevira. Dovolte vsemu, co jste zaddovali, aby se znovu
rozpustilo v Zemi. Stejne jako matce neubHZi, kdyi utiSuje sve

44

Y5E NAPLNUJE ZIVOTNf ENERGIE

dite a prijima jeho bolesti a problemy, ani Marce Zemi takovym
odevzdanim nikdy ncuskodfte.

PH Sestem nadechu privedre energii do krku (pad cakra)
a procitte, jak se otcvira tato oblast, jei je spjata s vaSim hlasem
as pravdomluvnosrl. Pore ji zase vydechnere zpatky do zeme,

Po sedme doved'te energii doprostfed cela mezi oci (sesta
cakra neboli trerf oko) a vnirnejte, jak je tato cast (propojena
s duchovnimi vizemi, vyssim vnimanim a intuici) orevirana, jemne
hlazena a napojovana na Matku Zemi. Vydechnete do zerne.

Osrnym a poslednim nadechem nasajte energii az nahoru,
na vrchol hlavy (sedrna korunni cakra) a vnimejre, jak se nahore
otcvfratc duehovnimu vedeni a Svetlu z vesmiru. Procitte, jak
energie Matky Zeme hladi a otcvira toto misto a poklada vas mezi
Zemi a Nebe jako dite Zcrne a Vesmiru. Oblicej, lebku, mozek,
zlazy i vase vlasy naplnte zelenym zivotodarnym svetlern, krere
vas napoji na veskery zivot, Posledni vydech ved'te take pres sve
ruee a dlanerni vydechnete az do Matky Zeme. Timto se uzavie
energeticky kruh. Nyni jsre naladeni na silu, ktera vas ozivuje
a ktera je tu stale pHtomna. Tato rnocna zelena zivotni energie yam
muze pomoei vylecit, znovu ozivit a harmonizovat cele vase bytl.

Cvicenf: Naslouchani Matce Zemi
Kdyi poradam nejake seminate, casto stravtrne alespoii hodinu
rimro jednoduchym, ale ucinnym cviccnim a naslouchame Matce
Zemi. Mnoho z nas neduvefuje svym vrozenym schopnostem
mluvit s Matkou Zemi, procirovar ji a byt ji vyucovan. PHpadali
byehom si divni, kdybychom skutecne naslouehali tomu, co
slysime od ptaku a rostlin. MysHme si, ze si vse jen vymYSlime. Ale
rostliny, zvifata, stromy a voda k nam sdle promlouvaji, a pokud
bychom se alespoii trochu naladili a vnimali je, predavali by nam
vzkazy a poselstvi. Meli bychom verit sdelenim, ktere ziskavame
od Matky PHrody - a byt si vedomi, ze zivouci svet kolem nas
s nami komunikuje prostfednictvim pocitu. Pokud dokazeme verit
tomu, co citime, kdyi jsme wi'i Matce Zemi otevreni a vnimavi,
muzeme zacit pHjimat moudrost, pfitomnost a tajemne hlubiny,
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krere nam tu jsou stale k dispozici. Rostliny, zvfrata a kameny nas
stile uei!

Vyjdete yen a najdete jednu malou vee, ktera vas nejak
pfitahuje. MUie to b:0= tfeba rostlina, kamen, strom, list, vetev,
hmyz - nie neni bezvyznamne, Vrumejte, co pfitahuje vasi
pozornost a co s vami ehee komunikovat. Posad'te se s touto vecf

nejmene na parnact minut. Venujte ji svou pozornost. Otevjere se
jejimu byti, jeji piftomnosti, jak to jen dokazete. Tato vee je ziva,
stejne jako vy.Jak chutna, voni, vypada, jak ji citite? SpiSenei byste
o ni premysleli nebo ji srudovali do podrobnych detailu, pokuste
se vycitit jeji zivotni energii. Dokazere ji vnimat svymi prsty, kdyz
se ji dorknere nebo ji podriite? Vibruje ryehle nebo pomalu, je
tato vibraee klidna nebo rozbourena, lehka nebo tezka? Je jeji zvuk
vysoky nebo nizky? jste sehopni slysec ton, ktery energie vyrvaif?
Dokaserevidet jeji barvu? Jaky dar se v ni skryva? Co by vim ta vee
Iekla, pokud by mohla mluvit?

Pokuste se zustat bdelf ke svym dojmum, predstavam, pocirum,
ktere pfichazejl, kdyf se otevrete zivouci energii bytosti Matky
Zcrne, Neposuzujte sebe ani to, co pfichazl. Mozna, ze si budete
ehtit zapsat zazitky do denfcku, Mozna, ze to bude par fadek basne;
rnozna, ze uslysfre slova nebo hlas, nebo Yam bude sdeleno neco
zee!a zvlastniho. Co na to vase duse? jak se vas to dotyka? Co citire,
kdyz s vybranou vecf sedite, pouze ji venujete pozornost a svym
srdeem se na ni napojujete?

Kdyz mi lide prcdavaji sve zkusenosti, vzdy me udivi, jak
hluboke muze byr toto kratke prakricke cviceni, Nekteff z nieh
pfijimaji ee!kem hodne informaci. Casto uslysf to, co se potfebovali
v danem okamziku dozvedet, dostanou jakysi klic ke svemu
vyleceni. Jindy se to ryka podsrary rostliny nebo bytosti, kter.i se
poprve odhaluje. U nekrerych lidi se prolomi emocionilni zabrany
a zacnou bez zjevne pifciny plakat. Temer kaidy se vsak citi nabiry
a osvHeny uz jen tim, ze pfesunul pozornost ze sebe a daroval ji
necemu, kolem ceho by normalne prose! bez povsimnuti, Takovy
posrup muze byt velice lei'iry a harmonizujici. Skutecne otevira
srdee a navraci nas zparky do vztahu s Matkou Zemi.
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Netrva to tak dlouho napojitse naMatku PHrodu; vyiaduje to pouze
oehoru otevffr se a naslouehat. Protoze jsme byli moderni spolecnosrf
vtazeni do cxtremne racionalniho a logickeho zpusobu mysleru, marne
tendenee zpochybnovar, co eitime a co k nam pfichazi intuirivne nebo
prostfednicrvim fantazie. Avsak to, co citime a co si pfedstavujeme,
je stejne realne, jako to, co si myslime - nebo ve skutecnosti jdte
mnohem reilnejsi. PHrodni byrosti se propojuji na urovni srdce, ne
prostfednicrvim mysli. Abyehom mohli kornunikovar s jednonohymi,
crymohyrni rvory nebo s rvory zce!a bez nohou - vsichni to jsou nasi
bratfi a sestry, zijici zde na Zemi - musime orevfit nase srdee a prestar se
bat citit spolecne s nimi. Nesmime mit strach Zit s orevrenym srdeem,
obavat se toho, ze budeme vypadat hloupe, smesne nebo vrtosive
pfed nasimi pfateli a rodinami jen kvuli tornu, ze se bavime se stromy,
zvifaty a rostlinami. Musime se znovu naucit naslouchat a duverne
komunikovat s detrni Matky Zerne, s nasimi bratry a sestrami, ktefi tu
pobyvajl, mluvi s nami a chteji nam pomoci.
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jak se ucit
duvcHovat Neviditelnemus
lekce studny

Jiz od detsrvf jsem mnohokrar piisla do pfimeho kontaktu se smrri.
Kvuli svernu fjrzickemu telu, ktere melo vzdy problemy s ledvinami
a srdeem ci utrpelo vselijaka zraneni, a diky me dobrodruzne (nebo
jak by nekdo fekl lehkovazne) povaze ditete, ktere melo rado tmava
a neudrzovana mista (kde se skryva skutecne boharsrvf zivota) a patralo
po ruznych rvorech, jsem Zila pofad na hrane. Chte nechte jsem musela
celit mnoha extremnim situadm a mnohokrar jsem byla na pokraji
smrti. Kdyi jsem parkrat v zivote balaneovala mezi setrvanim na Zemi
nebo jejim opustenim, zasahl pHmo Duch prostfednicrvlm mocne
vize nebo hlasu, ktery ke rnne promlouval a nekdy me pHmo vedl.
Jeden z techto provazejicich hlasu mi zachranil zivot a dal mi eennou
duehovni lekei, ze marn duverovat vedeni, krere k nam pfichazf
v jakekoliv forme, at se narn v tu ehvili zda jakkoliv podivna,

Stalo se to jedne uplne obycejne nedele, kdyz mi bylo asi pet
let. Moje rodina zasla do kostela a jako kazdou nedeli se pak stavila
na vecefi u rodicu meho otee. Moji prarodice z oteovy strany ke mne
nikdy nebyli nejak zvlaSt laskavi a z nejakeho mne nepochopirelneho
duvodu se ke rnne chovali, jako byeh byla cerna ovee rodiny. Ostatni
pifbuznf to vedeli a eelou situaci akeeptovali, a tak zatimeo se vsichni
doma sesedli, povidali si spolu nebo se divali na fotbal, ja jsem
po vecefi vzdycky vyklouzla radeji Yen. Dvur se starymi budovami,
o ktere se nikdo nikdy nestaral a ktere bylyseskladany ze zbytku diev
a stareho pletiva, nebyl na pohled nic moe. Ubohost zvitedeh pHbytku
me sklicovala. Mu] deda nikdy neprojevoval uctu nicernu a nejmene
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ze vseho pak svym zvfranim. A stejne jako k nim se ehoval i ke mne
a k mym sourozencurn, kdyi moje rodina pozdeji pfiSla 0 dum a museli
jsme se k nernu a k babiccc nastehovat. Nejhorsi ze vseho byly chvile,
kdy byli nasi rodice pryc. Proto jsem byla preStasrna, kdyi jsem mohla
hned po veceii zmizet z domu. Navic jsem veliee rada prozkoumavala
vsechny kulny, pfistfeSky a patrala jsem po kraliccich, krefi se pod nimi
zahrabavali, Kazdou nedeli jsem sama vyrazela na pruzkum a za novymi
objevy do pfirody. Obcas jsem dokonee pronikla i tam, kam jsem
nesrnela. Tuto nedeli jsem byla pfitahovana ke stare studni, eoz byla
v podstate jen vclka hromada hliny navrsena k zapadnf strane dornu,
posravena stejne ledabyle jako stodoly kolem.

Vedela jsem, ze byeh k ni ehodit nernela, protoze jsme byli vZdy
nabadani, abyehom se k ni ani nepriblizovali. Byla tak hluboka
a trnava, ze nebylo ti'Zke ph sebernensi nepozornosti uklouznour
a spadnour do ni. Abyeh se do ni mohla podivat, posunovala jsem se
krok za krokem na kopee hliny, ktery studnu obklopoval. Pak jsem
nahledla do ternne diry, ale moje zvedavost tim jen vzrostla, Lehla jsem
si do blara na bficho a hlavu vyklonila pHmo do otvoru. Vzdueh byl
zaruchly, byl dtit po vlhke zernine a meehu. Snazila jsem se, aby si me
oci zvykly na temnotu, abyeh mohla dohlednout az na dno. Upustila
jsem nekolik kamfnku, abyeh zkusila, jesrli je tam voda, ale kazdy
kamen jsem slysela jen tupe narazit na zem. Zjisteni, ze dole z.adnavoda
neni, jeSte vice podnitilo mou zvedavost a ja zatouzila zjistit, co mliie
byt dole za tvory - tfeba mloci, vodni hadi nebo hlemyzdi. Byla jsem
presvedcena, ze at je tam dole eokoliv, jeStenikdy jsem nie podobneho
nevidela. Odhadovala jsern, ze dno by mohlo byt v hloubee asi tfi
metru. Podlehla jsem pokuscni a rozhodla se, ze to risknu.

Odbehla jsem pro nejaky provizorni zebfik. Vzpomnela jsem si,
ze za kupou sena byl jeden stary opreny 0 naklad'ak, a tak jsem si ho
odnesla. Postupne jsem ho spoustela do jamy, ale k memu prekvapeni
byl zebfik pfilis kratky, tme nedosilil na dno. I tak jsem ho spustila,
protoie jsem poCitala stirn, ie ho pri sJezani nahmatam nohou. Pomalu
jsem do temne diry vsunula ehodidlo a pak i obe nohy. Dostavala jsem
se nii a nii a hledala ehodidly horni pHcku zebfiku. Pak uz jsem se
ddela jen rukama, ale staIe jsem nemohla najit pod nohama oporu.
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Jak jsem se drzela, ruee se mi zacaly tfast a palit, Pokousela jsem se
vytahnout zpatky nahoru, ale spustila jsem se do jamy liZ pfilis
hluboko, nez abyeh to jeSte dokazala, a at jsem se namahala, jak jsem
chtela, iebHk jsem nahmatat nemohla. Kdyz jsem zjistila, ie se odsud
nedokazu dostat, zachvatila me uzkost. Pokud byeh se pustila, jak
hluboko byeh padala a co je vlastne na dne? A jak se vubec dostanu
Yen, jestli spadnu?

Vse se odehravalo veliee zvolna jako ve zpomalenern filmu, zemina
mi vyklouzavala z rukou a ja pozorovala ztracejici se nebe. Jak jen [sern
mohla, snaiila jsem se zachytit 0 steny, ale sjizdela jsem pHlis rychle,
nei abyeh se mohla zastavit. Spadla jsem dost hluboko, ale nebyl to
pHmy pad. Behem letu jsem se zachyrila koleny iebfiku a zlomila ph
tom tfi nebo ctyh pficky. Dopadla jsem na vlhkou, srudenou zem
a vyrazila si deeh rak silne, ai mi bylo na zvraeenL Rifle jsem mela
na kolenou rozrrhane a dtila jsem, ie jedno z nieh je veliee osklive
zranene. Nejhorsi byla ale tma kolem. Nebyla jsem sehopna eokoliv
rozeznat, ani naznak svetla tam nebyl. Nejsem si jista, kolik merru jsem
padala, ale mohly to byr tak tfi, th a pul metru. Kdyi jsem vzhledla,
nevidela jsem ani hvezdy, Sahla jsem si na koleno, abyeh zjistila, jak
je na tom, a citila jsem, jak pres rifle prosakuje tepla krev. Nedokazala
jsem odhadnout, jak moe je to zle, ale rozbite koleno me v tu ehvili
nemohlo rozhodit - mnohem vic starosti mi delalo, jak se dostanu
ven.

Sterry nebyly oblozene kameny, byla to hola hlina. Dira, ve krere
jsem byla uveznena, mohla bYtsiroka necele dva metry. Snaiila jsem se
ji rukama dokola osahat a vyhmatat v blate tenke, zkroucene koreny.
Pokazde kdyi jsem se pokusila vylezr a najit pevnou oporu, sklouzla
jsem zase po stene dolu. Bylo syehravo a vtiravy ehlad mi pronikal az
do morku kostL Sehovala jsem ruee pod tricko S kratkym rukavem,
sedla si zady ke zdi studny a snaiila se uklidnit a zaCit jasne myslet.
Pokusila jsem se krieet, ale muj rykhk okoli uplne ztlumilo a pohltilo.
Nilile jsem si uvedomila, jak jsem daleko od vseeh a od vseho nahore.
Vedela jsem, ie me nikdo nebude hledat, protoze jsem v te dobe urikala
z domu na eele dny. Nikdo nezjisti, ze tam nejsem, a kdyi by na to
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pfece jen nekdo pfisel a naSli me tu, mela bych kvuli tornu, ze jsem sla
ke studni, velke problemy.

Znovu jsem zkousela splhat po hlinene stene, dokud mi ruce
vycerpanfrn zcela nevypovedely sluzbu, Pokazde jsem sklouzla po
stene zpatky na dno. Posadila jsem se a citila, jak se mi do oei zenou
slzy. Jasne si vzpomfnam, jak jsem si okrajem tricka stirala horkc slzy
a piitom na tvafich citila kousky zeminy. Vypadalo to, jako bych rnela
na rricku a na rukou mnohem vice hliny nei pod nohama. Zacala jsem
byt ze svesituace zoufala a citila jsem, ze jsem u konce svych sil. Klepala
jsem se zimou, byla jsem spinava, zranena a pomalu jsem podlehala
skutecnyrn obavam, ze se nebudu schopna dostat Yen. Uvizla jsem
v hlubokc, trnave dire a rnela jsem tu pouze zlorneny zebHk z tlejiciho
dieva. Vyzkousela jsem uz vsechno, ale bez uspechu. Vedela jsern, ze
se uz pfipozdlva a pravdepodobne zapadlo i slunce. Prsty na rukou
a na nohou jsem uz necitila. Nakonec jsem si klekla na dno studny,
sklonila hlavu, sepjala ruce k modlirbe a zacala prosit 0 pomoc.

Kdyi na to tea myslim, je mi tak trochu do smichu. Vzpominam si,
ze jsem se vzdycky, kdyi jsem se ocitla v nesnazfch, modlila: "Milovany
N b 1~' 0' h . . , Ki h «e esn..y tce e mmm to Jsem zase Ja, es a ,
a vypovedela jsem mu, do jake slamastyky jsem se zase dostala. Musela
jsem vypadat dost smesne, hrozne spinava, zrnacena, ruce schovane
pod trickem, diane sepnure k odhodlane modlitbe, Botu jsem mela
jen jednu, na druhe noze chybela i ponozka, proroze jsem si ji uvazala
kolem krvacejicfho kolene. V romro stavu jsem se modlila: "Nebesky
Otce, prosim, dostaii me odsud. Prosim, pomoz mi." Byla jsem
prochladla, zoufala z te ptfSerne tmy a skutecne jsem si uz nevedela
rady. Pomodlila jsem se a pak se schoulila ke stene.

V mrakotach jsem si oti'epavala kousky spiny z obleceni, machala
pHtom rukou dozadu a dopredu pred ocima a pokousela se zahlednout
sve prsty, kdyi ru jsem zaslechla hlas, ktery na me zavolal: "Dite... dire,
vezmi kus dteva a zacni kopat." 5edela jsem tise, bez hnuti, nevydala
ani hlasku a jen si pro sebe Hkala: "Kopat? Jsem prece ve srudni - jak
bych se odsud mohla prokopat yen?"~ 5rym detskym zpusobem jsem
dale mudrovala "nemuzu odtud jen tak prokopat runel" v domnenf, ze
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jsem prave k romu vybizena. Jak jsem tak sedela a rozumovala, znovu
jsem uslysela: "Dite, vezmi kus dieva a kopej jim do steny,"

Klesla jsem na vsechny ctyH a zacala rukama satrat po kousku
zlomeneho zebHku, ktery by nebyl ani pHlis velky, ani pHlis maly,
Po par pokusech s nekolika kusy dieva, ktere se vsak po chvili vzdy
zlomily, jsem konecne nasla jedno velke tak akorat. Uchopila jsem ho
pevne na konci a zacala jim kopat do nejmekcf horizontalni vrstvy
zeminy, krera byla rnirne nad urovni me hlavy. Zbytek steny tvoHla
rvrdsi hlina a male kameny, krere nicily mu] klacek, a rak jsem se
drzela pasma mekke zeminy, kterd se mi behem prace drolila pod nohy.
Zastavila jsem se, abych popadla dech, shrnula si vlasy z tvare, a nez
jsem se znovu pustila do prace, nechala jsem vychladnout ruce, ktere
od kopani nad hlavou pHmo zhnuly.

Ptipadalo mi, ze kopu vecnost. eim dele jsem pracovala a nevidela
zadny pokrok, tim zoufalejSf jsem byla. Nekolikra; mi bylo do place,
nato jsem se nasrvala a vzteky prastila drevem 0 zem. Pak jsem se
musela plazit, abych je oper nasla. PHstihla jsem se, jak celou tu cinnost
zpochybiiuji, a pak jsem si svou neduveru zase vycitala. Minuta trvala
jako hodina a hodina jako vecnosr. Byla jsem vycerpana, ruce me tim
kopanfrn nad hlavou rak palily, ze uz jsem je nedokazala ani zvednout.
Opiela jsem se 0 protejSfstenu, odlozila drevo a zacala placky naHkat:
"Ui nernuzu."

V tu chvili se to stale. Hlina se kolem me zacala ve velkych kusech
sesypavat. ZpanikaHla jsem, protoze jsem byla piesvedcena, ze me
padajici zemina pohrbi za ziva. Vyskrabala jsem se k protejsi stene,
a abych se vice chranila, zaklinila jsem se za stary motor a schovala
tvar do dlani, abych si v pfipade zasypani vysetrila trochu vzduchu.
Hlina zacala padat vsude - nemela jsem poned, kolik se ji tak mohlo
zHtit, jen jsem slysela hluk a citila, jak mi jeji kusy dopadaji na zada
a ramena. Po nekolika minutach sesuv skoncil a az na zvuk nekolika
padajicich kaminku a poslednich kousku zeminy nastalo znovu ticho.
5undala jsem ruce z tvare a pokusila se ohmatat okolf.

Vi'zela jsem po kolena v blate a stalo to trochu namahy, nei jsem
se osvobodila ze sveho ukrytu mezi stenou a starym mororem. Chtela
jsem se dotknout steny, kde jsem preddm kopala, ale ta uz tam nebyla.
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Z vrstvy, kterou jsem narusila, se uvolnilo a zHtilo velike mnozstvi
hliny a uvnitr studny se vyrvoril velka hromada. Vyskrabala jsem se
na ni, a kdyz jsem vylezla az nahoru a vyhledla, s nesmirnou ulcvou
jsem spatfila hvezdyl Videla jsem Orionuv pas - mne blizke hvezdy,
Podle jejich polohy jsem poznala, ze muze bjlt kolem osrne hodiny.

Moje prvni reakce byla: "To je teprve dvanact?" Byla jsem
presvedcena, ze jsem vezela v dife celou noc, mozna cele dny, a pfirom
ve skurecnosti ubehlo pouze asi sesr hodin. Kdyz jsem uvidela hvezdy,
byla jsem si jista, ze se odtud dostanu. Trochu jsem manevrovala, ale
nakonec jsem si propracovala cestu podel zdi, aZ jsem pod prsty udtila
okraj srudny. KdyZse mi podafllo vytahnout se nahoru, nemohla jsem
popadnout dech a v udivu na chvili ulehla tvaH k zemi. Jsem z roho
venku! Dokazala jsem to! Chvili jsem se davala dohromady, pak jsern
se prekulila na zada a divala se na hvezdy, eim vic jsem pfernyslela
nad tim, co se stalo, tim vic jsem si uvedornovala, jak velkou pomoc
jsem dole dostala.

Ani na chvili jsem nebyla uplne sarna; v tu noc pracovaly rnocne
sily a dohlfzely na me. Mozna, ze prave ony chtely, abych tam sla.
Treba v tom byl ucel nebo duvod, kterernu jsem jeSte nerozumela,
Prestoze jsem nechapala, proc mi bylo sdeleno, abych kopala, musela
jsem verit hlasu, ktery jsem slysela. Musela jsem udelar to, oe jsem byla
zadana, aniz bych patrala, [estli ro muze vubec fungovat. Myslela jsern
si, ze jsem mela vykopat tunel! Pfitom jsem dosrala pouze pokyn kopat
- venovat romu co nejvets! usilf - a pak se objevilo reSeni. Takove,
here jsem vsak nemohla predvfdar. Zdalo by se, ze je proti zdravernu
rozumu - ale mu] pohled byl omezeny a nemohla jsem vider dalsf
moznosti,

Z reto lekce jsem ziskala mnoho. Naucila jsem se duverovat
vedeni, here k narn pfichazi, i kdyZ nedava smysl nebo narn pfipada
nelogicke. Osobne jsem se naucila vzdy poslouchat a vefit vsemu, co
mi je piedavano. Naucilo me to take, ze musim pracovat z celeho srdce
a vynalozir usilf pro to, co chci - teprve porom dosahnu vytouzeneho
die nebo mi napomuze Bozska Prozrerelnosr. Pokud bych se modlila
a najednou by se objevil zebHk, po herem bych vylezla z diry, moe
bych si z roho nevzala. Nekdy prichazejf odpovedi ve forme, here
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nerozumime nebo se nam nelibi, a my musime pouze vefit. Budeme
pfehlfzet Icscnf nebo naopak poslechneme hlas, ktery nam sdeluje, co
marne delar, i kdyz nam to bude pfipadat trochu pfitazenc za vlasy?
Pad do srudny me naucil duvefovat a mit viru ve vedeni Ducha, here
sice nemusi davar srnysl a [ehoz pHtomnost a moudrost nemusime
chit, krery nas vsak stale obklopuje a je stejne skutecny, jako cokoliv
jineho, co muzeme poznat nasimi smysly.



P "k v 'kr'oznam s utecne asy:
Iekce od dvou stromu

v detstvi jsem se bezprostredne ucila, ie Piiroda je klicem k celemu
Zivotll, jeho smyslu a naplneni. Matka Pifroda jako iijid, dychajicf
iivotni sfla k nam dokaze promlouvat a take prornlouva, iada nas,
abyehom ji naslouchali, pozorovali ji a poehopili. Nejen, ie narn kazdym
okamiikem dava iivot, ale napliiuje nas take radostf, kterou v nasern
iivote prozivame. Vse, co nabfzi, je pine zivora a zaH energii, laskou
a nadsenlm. jedine steblo travy nezustane opomenuto, [ediny lfstek
nebo zrnko pisku nebude zanedbano. Je velkou Matkou vsech a jeji
rodinou je cely vesmir. K tomuto poznanf jsem dosla na zaklade osobni
zkusenosti, kdyi se 0 me starala jako 0 sve vlastni dite. Prosrrednicrvtm
cisteho, radosrneho pocitu jsem se ucila, ie vsechny iive bytosti spolu
navzajem komunikuji a vnimaji nejen sebe, ale i nas. Zatfmeo jsem byla
v dokonale pea Matky Prfrody, pHjimala jsem take vedeni od duchu,
V osmi leteeh me zacali konraktovat, ucili me a davali mi jasne a pHme
informaee 0 vesmiru a zakonech Zivota.

Promlouval ke mne jemny, trpelivy iensky hlas a provazel me
urciryrni iivotnimi lekcemi. Nevim, proc taro poucenf prichazela v ten
krery okamiik - nekdy pfisla, kdyi jsem byla prave v nejvetSf nouzi.
Jindy se zase objevila, kdyi jsem byla veliee ticha a klidna a ladila jsem
se na tok pfirozeneho sveta, Tato vyuka byla velice jasna a presvedciva.
Hlas me vidyeky nejprve oslovil jako "dire". Kdyi jsem vsemu
neporozumela, cela lekee se zopakovala. Kdyi jsem byla ve svych tficeti
letech povolana stat se samankou, sdelili mi indiansti staiesinove, ie
to se mnou hovofily .Babicky z druhe many", a starsf vedeli, ie jsem
byla od dersrvf takto vyucovana. Do svych dvaceti osmi let jsem 0 tom
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nerekla zive dusi a i pak rni bylo velice nepifjemne neco z toho 0 sobe
prozradit.

Byla jsem vychovavana v oddanosti k morrnonske zboznosti
a pfiznanl, ze ke mne mluvi nejake hlasy, by znamenalo pouze zatraceni
a pifrny Ifstek do pekla. Nebyla jsem si jista, co si 0 tom mam myslet,
jak si to mam vysvetlit a jestli tfeba troehu neblaznim. Citila jsem jen,
ze me to hodne odlisuje od ostatnich a ze by bylo lepsf 0 tom radeji
vubec nemluvit. Nikdy nezapomenu na ulevu, kterou jsem podtila,
kdyt mi kdosi Iekl, ze rozumi tomu, cim jsem prochazela, i ze to vse
melo svuj duvod, a ujistil me, ze v zadnem pffpade nejsem bl:izen!

V fade pouceni, krera jsem zisk:ivala, nikdy nezapomenu na jedno,
krere mi ukazalo podstatu prave krasy a zpusob, jak vnimat skutecnou
hodnotu vecf,To leto, kdy jsem pobyvala na svern tajnern miste u vody,
jsem uz byla mlada slecna. Casto jsem tam ehodila, abyeh tak unikJa
fyzickemu a sexualnimu znenzfvanf mymi dverna stryci, kteff bydleli
vedle nas. Byla jsem hluboee zranena, tviH v rvai takove nesmyslne
krutosti a ponfzenf jsem zapasila s vlastni sebeuctou, ukryvala se
mezi stromy a plakala. Mela jsem depresi, dtila jsem se mirne ieeeno
bezcenna a nehodna l:isky. Piemyslela jsem, jak mohou lide jednat
s takovou ncnavisrf a agresivitou. Jak rnuze byr nekdo k druhernu
cloveku tak krury?

Dok:izala jsem myslet jen na to, ze uz se nikdy nedostanu do Nebe
a ze me uz Buh nebude nikdy milovat, Staly se mi osklive veci a ja
mela podt, Ze jsem jimi sarna zoskJivela. Nabozenstvi me naueilo,
ze i pouhy polibek pfed svatbou je prohfdek proti Bohu, za ktery
nasleduje pHsny trest. Ja ted' zaZila mnohem vice nd jen polibek
a s timto traumatizujidm podtem jsem se stile potjikala v mysli
i v srdd a sarna sebe piesvedcovala, ze uz nejsem hodna Nebes nebo
bozi l:isky. A pokud nejste v mormonske tradid hodni Nebes, nejste
ani hodni vtitit se po smni ke svJim rodinam. Mela jsem zlomene
srdee a zeela ztratila sebeuetu. Byla jsem piesvedcena, ze nejsem jen
odporna a nei'isd., ale ze me neehee ani sam milostivJi Buh.

Ve zmatku a v nesmirnem zalu jsem se rozhodla, ze se vyd:im
na prochazku do mist, kde roste vysoka trava a borovice, mezi kterymi
se budu moet schovat. Podaiilo se mi najit piekrasny strom, pod ktery
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jsem si sedla. Borovice rnela dokonaly rvar a jeji jehliCf zafilo tou
nejuzasnejsi zelenou barvou. Vydavala opojnou vuni a na kufe nernela
jedinou vadu, jedinou jizvu. Pfipadala mi naprosto dokonala. Pifrno
proti mne stala [ina, 0 troehu vyssi borovice. V kUie mela hluboke ryhy,
jimiz po cele deice kmene v nepravidelnych intervalech prosakovala
miza. VZ tento samotny fakt me odpuzoval a vubec jsem nernela chut
se k ni pfiblfzit. Byla zasazena bleskem, takze vypadala zdeforrnovana
a zjizvena, Sedela jsem mezi ternito dvema stromy, piernyslela nad tim,
oe krasnejsi je ta borovice, 0 kterou se pfimo opiram, a podvedorne si
Hkala, jak je ta druha prede mnou oskliva,

Najednou se me zmoenil ten zvlastni pocit tihy, ktery mivam, kdyt
jsem pfipravovana na pfijetf dalSfho ucenf od Ducha, rakze jsem se
hned zamerila dovnitf a prichystala se na to, co pHjde. Trpelive jsem
cekala a pak jsem ho uslysela, Klidny, jasny zensky hlas (stejny, ktery
ke mne promlouval i difve) se me zeptal: "Dite, co vidiS?" "Stromy,"
odpovedela jsem nahlas. Nasledovala dalSf otazka: .Krery z nieh je
vyznamnejsf?" Odpovedela jsern, ze ten krasny, dokonaly, pod kterym
sedirn. Nebylo to snad [asne?

Pak jsem se ale dozvedela 0 te druhe, osklive borovici neco, na co
nikdy nezapomenu. Hlas mi povedel, ze nejsilnejs! a nejdulditejsi
stromy v lese jsou ty; ktere bojovaly v tezke birve a statecne nesou sve
jizvy. Aby strom od podstaty zesilil, musf zaZit ncco kruteho, co ho
vybavi schopnosti pfdit - urpurnou zimu, sueho nebo zasah bleskem.
jestlize je v ohrozenl, poskozeny, zlorneny nebo zjizveny, bud' zemre,
nebo z nej vyroste jeden z nejsilnejsich srromu v lese. Ty,ktere prodelaly
bitvu a ktere bojovaly 0 zivot dele nd ostatni, nejenze rodi vice semen,
ale jejich semena patH k nejsilnejsim a nejplodnejsim. Boroviee, ktere
takto trpely, poslaly pak vsechnu svou zivorni energii do svJich sisek
a prave ony obydlely cely les, a zajistily tak jeho dalsi zivot.

Hodiny ubihaly a ja tam tak sedela a pfemyslela nad tim, co mi
bylo feeeno. Pak me hlas znovu oslovil: "Ktery strom je vJiznamnejSf?"
V tuto ehvili uz byla odpoved' uplne jina, a kdyz jsem iekJa, ze to je
ten oskJivy prede mnou (jak jsem jej puvodne pojmenovala) horda
mi pH tom hrud' a shy mi vyhrkJy do oei. Nejsilnejsi, nejuzasnejsi
a nejkrasnejsi strom byl prave ten, ktery tolik prestal a nesl jizvy
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po vsech tech zapasech a birvach. Ziskal tak ohromnou schopnost
obrodit i davar novy zivot. Jakmile taro lekce skoncila a ja si byla jista,
ze uz se hlas nevrati, sedla jsem si k vode na breh a zahledela se na svu]
obraz. Videla jsem divku se zlomenou dusi, ktere po rvarich srekaly
slzy, Byla jsem ro skutecne ja. TIeba stejne jako ten strom nejsem ani
ja tak oskliva, jak jsem si myslela. Prerahla jsem si pres hlavu kapuci
od mikiny a vyrazila k domovu.

Kdyz si ted' v dospelern veku vzpominam na tuto lekci, chapu,
jak je dUldite do hloubky proniknout k tomu, ze se taro zkusenost
tyka nasich zivotu. Kolik z nas nese jizvy, ktere bychom radeji nerneli,
a kolik z nas se citi poskozeno tim, co jsme zaZili behem svych zivotu?
A kolik z nas lituje sveho dfivejsiho utrpenf, bolesri, kterou jsme
snaseli a stale snasfrne a pfejerne si, aby uz zmizela? Kdo z nas citf,
ze neni krasny, hoden lasky a ze rna nesmirnou spoustu chyb? Sarna
jsem s timto pocitem zapasila jako dite a zapasim stale. A myslim si,
ie to delarne vsichni. Dfive jsem mfvala dojem, ie se se mnou deje
neco velmi spatneho, kdy± necirim skutecnou lasku a ochranu. Jako
kaZde zneuzfvane dite jsem dosla k zaveru, ie me Buh nernuze milovat,
Ma nabozenska vychova tento posroj jen podporovala: my, lide, jsme
ve sve podstare hHSni a spatni a musime si vstup do nebe zaslouZit
tim, ie se z nas stanou temer dokonale, bezuhonne, Ciste byrosti, Tyro
nabozenske hodnory jsou v rozporu s iivotem samotnym a hodne
lidem skodi. Takove myslenky jsou rotH tak daleko od pravdy, ze dal uz
bYt nemohou, Presto jsem jako dite byla k takovemu zpusobu mysleni
vedena.

Od dvou borovic jsem se naui'ila, ie jsou ro prave nase rany,ktere nas
posiluji. Nase vady jsou znamenim vseho, eim jsme museli projit v boji
o prditi, a ukazuji, co jsme proZili a eemu jsme se na sve ceste naui'ili.
Nase utrpeni nas utuZilo, naui'ilo moudrosti, vetsimu pochopeni,
soucitu. Duse nemuie bYt nikdy zranena, Jen nase predstava roho, kdo
jsme, utrpi rany, SpiSe nd abychom ziskalipocit poskvrneni a pospineni
z roho, co jsme proiili, meIi bychom sve jizvy pfijmout a pochopit, ie
tu nejvedi nadheru nalezneme, kdy± budeme peClive hledat v hloubce
pod povrchem veci, Pravou krasu a dobrotu nemuzeme posoudit
podle zevnejsku - musime se zaposlouchat a pohlednout do hlubiny.
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Zfidkakdy ji dokazerne vider u sebe nebo vnimat hodnotu roho, kdo
vlastne sami jsme. Ostarnf to vidi, my to vsak caste neumime. Naucir
se milovat sami sebe a pfijimat dary, ktere narn nase boje a bolesti
pfinaseji, predsravuje pro vetsinu z nas celozivornf ukol.

Na sve lecebne ceste jsem nakonec ve svych dvaceti lerech sebrala
odvahu a podelila se s ostatnimi 0 veci, kterymi jsem ve svern iivote
prosla, Nikdy nezapomenu na slova,ktera mi v te dobe psali mi nejdraZSi
pfarele, Nosfrn je v sobe a velice mi pomohla, abych se smfrila se svou
minulosri a pochopila dary vsech utrap, kteryrni jsem prosla. Jeden
z prostych vzkazu znel: .Rana - misto, kudy do nitra pronika Sverlo."

MliZeme leta zapasit s otazkou, proc se narn stala urcita vee a jaky
v sobe skryva smysl, zvlast pokud nam pfinesla nejakou ztratu. Picsrozc
zahojeni zncuzitf trva cely zivot, zjistila jsem, ie diky rozhodnuti Zitdal
a stat se laskyplnou bytosrf prislo do meho zivota nesmirne mnozstvi
Svetla. Ma utrpeni me pfivedla na samy okraj srnrti a na teto ceste
mi byla odkryvana tajemstvi, Protozc jsem byla tak orevfena a tak
moc jsem potiebovala pomoc, nabidla se Math Zerne a zahalila me
do sve lasky, Pfistoupil Duch a neil me, abych tu mohla dale zustat, Zit
a pokracovar ve svern ukolu. Mnoho z nas citi, ze teprve velka nepffzen
osudu nas otevira duchovnimu pozehnanf a hlubsimu vhledu. Piestoze
obeas stale bojuji s orazkou, proe jsem mela tak teike detstvi, vim,
ze muj ukol - promlouvat k yam - pfimo souvisi se vSim, co jsem se
jako dite v divoCine naui'ila. A je zaroven jakymsi tajemnym zpusobem
spjat i s bolestnymi zaZitky, ktere me zavedly do divoCiny, stejne jako
pote do naruce ve!keho tajemstvi.
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P V", h 'rozrvaru strac U Z neznamae
Iekce ve tme

Stejne jako jsem pfijala poucenf 0 dvou stromech od dobre znameho
hlasu, ktery me oslovoval jako dire, provazely mne duchovni lekce
po cele detstvi. Vlastne mne provazejf stale, i kdyz v soucasne dobe
mi informace nepredava jiz jasne promlouvajici hlas, ale lekce jsou mi
zjevovany ve forme obrazu a piedstav na jakesi obrazovce. V minulosti
se mi Casto dostalo vedeni v debe, kdy jsem to nejvice potfebovala.
Jedno z nezapornenurelnych poucenf pfislo v dobe, kdy jsem celila
extrernnirnu natlaku a vyhruzkam. NauCilajsem se tak hodne 0 podsrare
strachu.

Byl konec ccrvence a vzrosrla trava dole u feky mi sahala az k pa'll.
Utikala jsem na sve rajne misto v divoke phrode, co mi nohy stacily,
Vysypala jsem baroh a rozprostfela veci, ktere jsem brala vzdy s sebou:
kapesni nlii, zapalovac a mikinu. Pomalu se schylovalo k veceru,
a proto jsem se rozhodla, ze pujdu nasbirat drevo na ohen pro dnesnf
noc. Hledala jsem v okolnim kiovl, a kdyz uz jsem sehnala dostatecne
mnozsrvf na celou noc, udelala jsem si ohniste ze srarych lavovych
kamenu, kterych bylo v teto oblasti hodne. Rychle se setmelo, coz mi
vubec nevadilo. Vzdy jsem se obklopena tmou rada divala do ohne,
V jejim objeti mi svet nepripadal tak velky (predpokladam, ze svyrn
pfistupem se asi velice lisim od mnoha lidf).

Tu noc jsem byla tak pohlcena svyrni myslenkami a zpetne si
v duchu prehravala udalosti celeho dne, ze jsem si ani nevsimla, jak
drsna vichrice se k rnemu tabofisti piihnala, Telem jsem se pevneji
pfimkla ke kmeni stromu a schoulila se do posrele z mekkeho, nedavno
vzrostleho krovi. Prilozila jsem do ohne a pfipravila se na noc, kdyi tu
jsem uslysela zvuk, ze ktereho se mi uplne zjeiily chlupy na zadcch,
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Znelo to jako hruzosrrasny zensky kfik. Nikdy jsem nic podobneho
neslysela, a nedokazala jsem ho proto ani identifikovat. Bylo to desive.
Poprve jsem zazila, co to je mit v pifrode strach. Pod sirym nebem
jsem se obvykle dtila nejbezpecneji - dokazala jsem lepe komunikovat
s pHrodou nez s lidmi. Rychle jsem se narovnala, pfitiskla relo ke kmeni
stromu a snazila se ocima v ternnote slabnouciho ohne neco zahlednout.
Vzpominam si, jak jsem se pokousela znovu zachytit ten pIac a odlisit
ho od vetru, ktery foukal mezi stromy. Jak jsem tak nehnure sedela
a usilovne piemftala, co jsem slysela, uvedornila jsem si, ze to nedokazu
zjistit a ani si ten zvuk znovu vybavit. eim vice jsem si uvedornovala,
ze ho nedokazu identifikovat, tim vetS! strach me jima!. Ptidala jsem
do ohne vice dfeva a klesri, abych osvitila okoli. Pak jsem to znovu
uslysela, Ten hruzostrasny kiik byl tak hlasity a silny, az se v me mysli
rozehraly divoke obrazy, co vsechno se muze v udolf dit. Byla jsem si
jista, ze se nekde pobliz nekdo pokousf zranit nebo zabit nejakou zenu.
Delo se neco pHserneho a ja nevedela co. Mam tam jit a pomoct ji?
Nebyla bych taky zavrazdena?

Tresoudma rukama jsem zufive hrabala v hline a pokousela se najit
neco, Cim bych se mohla branit, Nakonec jsem nasla napolo zahrabany
sloupek od plotu. Vyskrabala jsem se zpet ke svernu stromu se svou
novou zbrani a patrala ve tme, nepravidelne pferusovane jekotem.
Nedokazala jsem si skutecne vzpomenout, ze bych byla nekdy ve trne
tak vyJesena a dtila se tak bezmocna, ptipravena zautoCit na vse, co se
priblizi. Pres mikinu jsem vnimala, jak mi v hrudi tluce srdce a brzy mi
zacaly po spinarych rvarich stekat slzy.

Pak z niceho nic, stejne jako liZ tolikrat, naplnil me telo pocit tihy
a tepla a uslysela jsem znamy hlas Ducha. Objevil se jako vzdycky:
laskary, pHjemny a uklidnujid. Hlas se jasne a nezne zeptal: "Dite,
proc se bojlS?"

Trochu jsem svou zbran sklonila a rekla: "To ten zvuk - mam
strach z toho zvuku!" Nasledoval moment ticha, a tak jsem cela
vydesena zaupela: "Vrar se!" Tichy hlas opet promluvil a ujistil me, ze
je se mnou. Znovu zopakoval otazku: "Dite, rekni mi, proc se bojlS?"
Pokusila jsem se zpomalit dech, ptitahla kolena k hrudi s vedomim,
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ze si musim promyslet svou odpoved, Zaseprala jsem: "Jsem vydesena,
proroze nevim, co se deje ani co je to za zvuk."

Hlas mi vysvetlil, ze zvuk, ktery slysfrn, pochazf od dvou pum,
ktere se paH na druhe srrane louky. Cele me telo se nahle uvolnilo
a strach jednoduse zmize!. Uceni vsak jeSte pokracovalo, Dozvedela
jsern se, Ze se bojime jen toho, co nezname, urocimc pouze na to,
cemu nerozumime. Kdyz jsem pak znala pfesnou odpoved, odkud
zvuk pfichazi a kdo jej vydava, uslysela jsem znovu stejny doraz: "Dite,
bojlS se?" Sarnozrejme jsem se usklibla a zavrtela hlavou. Jakmile jsem
vedela, ze zvuk vyrvaiejf zvifara, krera deIaji neco zcela pfirozeneho,
poznala jsern, ze nernam zadny duvod mit strach.

Tuto noc mi hlas povidal mnohem obsimeji. Zdalo se mi, ze
ubehla hodina, rnozna i vic. Diky vystupnovanemu vzruseni na me
jeho zprava pusobila nesrnirne silne. Vypravel 0 tom, ze se diky strachu
z neznarna lidske byrosti odsuzuji, pronasledujf a odnepameti na sebe
utocf. Zduraznil, ze lide musi pochopit, jak jsou nase prvorni reakce
na vse nezname nasilne a agresivni. Pfipornnel rni, ze jsem dnes v noci
mela strach do te miry, ze jsem byla ptipravena zautocit a nebyla
schopna klidneho, racionalniho usudku a kdyz jsem pochopila
podstaru prichazejfcfho zvuku, jiz se nebylo ceho obavat,

Kdyl ted' v dospelem veku vzpornfnam na tuto lekci a premyslfrn,
proc byla tak vyhrocena a s takovyrni konkretnimi detaily, zda se mi,
ze me Duch vedl k tomu, abych skutecne pochopila, ze mivame casto
strach jen proto, ze nerozumime jedne veci - ze jsme vsichni detmi
jedne Matky, marne mnohem vice ved spolecnych, nei odlisnych, jsme
mnohem vice v hloubce spHzneni, nez abychom si byli cizi. Muj desiry
zazitek byl nastesd prerusen pomod z duchovniho sveta, jako bych se
probudila z nocni mury, jako kdyby stin na zdi zmizel zmacknutim
vypinace. Mozna, ze jsou vsechny nase strachy a hruzy jen takorymi
sdny. Kdyi se otevreme svetlu Ducha a dame si cas, abychom srym
srdcem pochopili to, co nam ptipada nezname a cizi, nebude se nam
to jevit zdaleka tak skutecne, jak si myslime.
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V divocine beznadeje,
daHi duvod, proc Zit

V zivote kazdeho Cloveka se objevi vyznamne udalosti, krere zmcnf jeho
osud. Take v kazde rodine se deji takove veci, ktere Zivot vsech clenu
ovlivni k horsimu nebo k Iepslmu, Nasledujicf pHbeh Yam nebudu
vypravet proto, abyeh vassokovala nebo nejak upozornila na sve vlastnf
trapeni. Povim yam ho, protoze doufam, ze pornuze jinym mladym
lidem a ukaze jim, jak je protivensrvf a nepHzeii osudu.. krerym musi
celit v mladt, muze posilit a orevfit duehovnimu pozehnanf v pozdejsim
veku. Zivoty vsech clenu nasf rodiny se zmenily k horsfrnu, kdyz mi
bylo pet let a nas otee ztratil svou ovcf farmu.

Po cell' me dersrvi jsme byli veliee ehudi. Asi je pro vetSinu Iidf
tezko predstavitelne, ze by nejaka rodina v Amedee mohla vyiit jen
s jedenacti tisid dolary na rok, ale my jsme to takto po rnnoho let
dokazali, Mu] otec byl farmar a rancer a nikdy nic [ineho nepoznal.
Mu] pradedecek pomahal zalozit tuto malou, vzdalenou mormonskou
komunitu ve state Colorado, kdyi sem pfijel krytymi vozy pres Velke
plane. Od dob rechro prvnich houzevnarych prukopnfku, kreff se
zde usadili, jsme obyvateli teto zeme. Muj otee mel [en stredoskolske
vzdelant a krorne farmai'eni mel jen malo moznosti, jak se uplarnit.
A tak delal to, cemu dobre rozumel a snafil se, sec mohl, aby zaopati'il
rodinu, Kdyz mi byly tfi roky, koupil si za tezee naspoiene penize
skromnou farmu na okraji maleho mesta zvaneho Blanca, ktere se
nachazi na upati Mount Blaneu, jedne z nejvyssich hor v Coloradu.
Za posledni penize pak pondil do zacatku par [ehnat. Planoval si, jak
zacne vest svou malou farmu a jeho rodina rozkvete v teto krasne zerni,
ale pak se stalo neco nepfedstavitelneho.
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Iedne noci se vkradl nekdo na nas pozemek, V hluboke tme naloZil
ovce a jehliata do nakladaku a odvezl je. Tento jediny cin zmafil vsechny
otcovy sny a plany s farmou. Nase rodina byla znicena. Nemeli jsrne
zadne rezervy, Hdne uspory ani pojisreni. Ztratili jsme dum a ze dne
na den se stali bezdornovci. Vzporninam si, jak jsem do nakladaku
davala vsechny nase veci. Nas pet detf se behem jlzdy po prasne cesre
drzelo ruznych kusu nabytku a takto jsme opousteli domov, aniz
bychom vedeli, kam pujdeme nebo co budeme delat.

Nedokazu si ani predsravit, jak se mi rodice museli citit, kdyz
meli pet dert, nevedeli, kam jit, byli bez penez, bez vlastniho domova,
Navic ctyfi z mych sourozencu byli nejakym zpusobem handicapovani
- narodili se s genetickym postizenirn, tzv, syndromem fragilniho
X-chromozomu, ktery je podobny Downovu syndromu, ovsern bez
charakteristickeho vzezrenf v obliceji, Jak to byva u muzu obvykle,
byli mi dva bratii postifeni vice, zatimco me sestry mely jen lehkou
formu, srovnatelnou s neschopnosti se ucit, Pfestozc je rnyrn bratrum
v soucasne dobe ve skutecnosti dvacet let, mentalne jsou oba stale
na urovni desetilerych chlapcu a jsou to nevinni andilei. Velkou cast
meho dersrvf mela proto rna rodina co delat, aby se sorva udrzela
nad vodou,

Dlouhe mesice jsme jedli na snidani, obed i veeefi pouze brambory,
Kdyz u nas bylo nejhur, vzpominam si, jak maminka nechala mezi nami
kolovat stonek celeru a kazde dite si z nej mohlo kousek ukousnout,
Casto jsme hladoveli, Zili jsme na venkove, v nabozenske farmarske
komunite, kde lide z hrdosti ukrfvali svou chudobu a nouzi. Povazovalo
se za ostudne, kdyz se nekdo nebyl schopen postarat 0 vlastni rodinu,
takZejsme nikdy nepoprosili ani 0 skJvu chleba, Take poHdat 0 socialni
davky byla hanba, a kdyf pak k tomu presto nakonec doslo, vzpominam
si, jak se maminka stydela, kdyz musela pouzivat poukazky na jidlo,
Aby nas nikdo nevidi'l, jak s nimi platime, radi'ji jsme nakupovali jidlo
v jinem meste. Presto byla nase situace beznadejna,

Ze zoufalstvi jsme se nastehovali k rodicum meho otce. Melo to bft
docasne reSeni. Otec planoval, ze kdyf z kazdeho dolaru, ktery vydi'la,
bude postupne kupovat desky a hfebiky, postavi nam od zakladu,
kousek po kousku novY dum. Bohuzel to zabralo dlouhou dobu -
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ve skutecnosti leta, Do te doby jsme uvizli v dome mych prarodicu,
v nemz nas nechali z milosti bydlet. Leta, krera jsme tam stravili, nebyla
dobra pro nikoho z nas. Vzpominky z te doby patff k tern nejhorsim,
ktere mam, protoze prave v tornto obdobi se mne a mym sourozencum
dely hrozne veci, Mi prarodice se k me matce, mym bratrum a sestram
chovali, jako bychorn byli zebraci odnekud z ulice. Moje maminka
byla po celou dobu jak na jehlach, nikdy nevedela, jestli v tornto dome
neudelala neco Spatne, Snazila se bft zticha, pokud mozno jit vsem
z cesty a vedla k tomu i nas, V jedne mistnosti nas zilo sedm, poskladat
jsme se.rnuseli na dye vclkc posrele, Protoze jsme vedeli, ze jsme stale
kvuli necernu osocovani, snasili jsme se byt neviditelni, ale ani to
nestacilo, Muj deda nam daval jasne najevo, ze nas nesnasi, a jednal
s nami jako se psy,

Parfil k one spodni vrstve lidi, krera bije sva zvffata, pornlouva
ana kasdeho si stezuje, deIa jen tolik, kolik musi, a utracf penize stejne
rychle, jako jevydela. Nemel pochopeni pro vzdelanf nebo cokoliv jineho
krome sve vlastni povrchni existence, Byl jednim z tech lidi, kreff zili
bez dustojnosti a vse v jeho vlastnictvi bylo poniceno, v rozkladu nebo
postaveno na velmi chabych zakladech, Nemel nic, na co by byl hrdy,
Oznacenf "bila chudina" bylo pro ne] skurecne pfilehave. Predstavte
si nakloneny dum s verandou, vytvorenou pouze ze starych sitovYch
dveH, ktere byly k sobe pfipevneny hrebiky, sroubky, lepid paskou
a obmotiny provazem, Stodoly a pHstreSky se nikdy neCistily, Hnuj se
v nich nahromadil tak vysoko, ze byste se do nej hluboko bofili, navic
byly naplneny statymi televizemi, radii a prackami. Uprosded toho
zila neboha zvirata, I na dvore mych prarodiCu byla na kaZdem metru
skIadka, kde se hromadily stovky starych pracek, susiCek, lednicek
a nallfadnich dilu do aut. Reakce mcho dedy na to, jak zije, byla vZdy
stejna: "Je to dost dobre pro toho, komu je to urceno."Tento nedostatek
ucty a respektu pro cokoliv nemel nic spolecneho s chudobou, Byl to
dusevni stay, diky nemuz jsme bohuzel ttpeli vsichni.

My di'ti jsme dostavaly vynadano deba jen za to, ze jsme v dome
cokoliv snMly - a kdyf uz jsme dostaly neco k jidlu, byl to jen chleba
s majonezou nebo kecupem a hoWd, Kdyf jsme meIy Zlzeli, jedine,
ceho jsme se mohly napit, bylo kozi mleko ze stodoly, DodneSka se
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mi obrad zaludek, kdyi dtim kozf mleko nebo sYr. V nod, kdyi jsem
lezela s bratry a sestrami v posteli a krucelo nam v ialudku, slyseli
jsme, jak prarodice ji popeorn, ehipsy a jine dobroty, ktere pied narni
schovavali a nikdy nam je nedovolili jist. Pamatuji si, jak jsem zufila pfi
myslence, ze mf sladd, nevinnf bratfi byli v nod vzhuru, a zatimco jejich
zaludky zalosrne nahkaly, poslouehali, jak prarodice vedle chroupou.
Vzpominam si, jak jeden z mych bratru vstal, aby zasel do lednicky pro
troehu jidla, ale dostal vynadano a k tomu i pohlavek. Nenavist je silne
slovo, ale ja jsem skutecne nenavidela, jak se k nam ehovali.

Pak se vse spatne jeSte zhorsllo. Ma sestra Kelsy velmi vazne
onemocnela a musela jit na operad srdee. Rodice ji odvezli do detske
nemoenice v Denveru a po nekonecnern testovani podstoupila nekolik
operad. Byli pryc cele tydny, Zili v dome Ronalda MeDonalda, jen
aby zachranili zivot me ubohe sestry. Mf brarri a sestry, krerf zustali
s pifbuznyrni, to mell ti'Zke, ale muselo to bft peklo take pro me rodice,
kteH byli na jedne strane zoufali ze straehu 0 svou umirajfcf dceru,
a na druhe strane se bali i 0 sve deti, krere neehali samotne se zlymi
pifbuznymi. Srdecnf operaee nedopadla tak dobfe, jak se ocekavalo,
a rna sestra musela zustat v nemoenid na jednotee inrenzivnf pece tfi
mesice. Rodice se kazdy den snazili uzivit sami sebe a zaroven platit
vydaje, zatimeo zivot me sestry visel na vlasku. Nakonee se z toho ale
dostala a byla sehopna vratit se s nimi domu. Nam se vsak v te dobe
zdalo, jako by rodice odesli navzdy a my deti jsme tu zusraly ponechany,
abyehom se 0 sebe postaraly samy. Behem jejich nepHtomnosti jsme
byli skutecne vydani na milost a nemilost nasieh pHbuznyeh. NekteH
z nieh prekrocili hranid tfrani a dopustili se vyslovene zloCinu.

Muj otee byl slusny, radny, pracovitf muz, avsak vsichni jeho
sourozend takovi nebyli. Pravdepodobne zdi'dili deduv sadismus,
lakoru a dalSi spatne vlastnosti. Bylo to prave v teto dobe, kdy me
zacal tfrat strye, ktery zil v naSi ulid. Spoutaval me ve stodole, bicoval
me a cinilo mu zvr:icene poteseni, kdyi me videl trpet. Brzy nato me
zacal tfrat a pohlavne zneuZlvat take muj druhy strYe. Prvni tyranskf
sttfe u toho vZdy byl a dival se na me. Kdyi jsem ehodila do domu
sve prababicky, kterou jsem milovala vice nez svuj zivot, sledoval me
z druhe strany ulice. Pozoroval me, i kdyi jsem sla do polf za nasim
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domem. Zacala jsem si pfipadat jako lovna zvi'f, v ustavicnern straehu
a uzkosti, neustale v obavach, kdy mi bude zase ublizovat. Poznala
jsem, ze dospelym ve svern okolf nemohu duverovat.

Zmitala jsem se mezi krutosti sveho dedy a sadismem svych dvou
stryeu a pfala si jednoduse zmizet. jedinyrn dospelym, se kteryrn
jsem se citila v bezpecl, byla moje prababicka, Byla opravdu jedinym
clovekem, krery 0 me pecoval a skurecne mi projevoval nehu, Rlkala
jsem ji "babi Jensen". Byla to staromodni, duchovne zameiena, dosti
pnsna, ale veliee milujid zena se silnou vult. Byla jedinym dospelym
clovekem, ktery pro me v te dobe existoval. Dokonee jsem v nod
spavala pod oknem jeji loznice, a to jen proto, abyeh ji byla nablfzku.
Piesroze jsme byly mezi sebou zvlastne propojeny, nemohla me pred
rnym rrapenfrn ochranit a ja se ji s nim ani nikdy nesverila, abyeh
ji nezlomila srdee. Vzdyi to byly jeji vlastni deti a vnuci, kreif delali
tak hrozne veci. Naucila jsem se urfkat a hledat bezpeci v prfrode,
v divocine, kde me nemohl nikdo vystopovat. Presto vsak byla pomalu
oslabovana rna detska yule k zivoru. Zdalo se, ze vetSina dospelych
v rnern Zivote me jen ry-ra a zncuifva.

Dnes jen s bolesti vzporninam na to, jak jsem byla jako dite
ochrornena a vystrasena a jak moe osamocena jsem se vetSinu casu
dtila. Piedstavuji si, jak jsem nejcasteji vypadala - sedavala jsem
za srarym kurnikem v korune stare jablone vedle domu sve prababicky,
tvaf jsem mela spinavou, rozeuehane, necesane vlasy a obvykle jsem
si osetrovala nejakou ranu, kterou mi zpusobil nejakf dospely. Mela
jsem prizdny pohled a vetSinu casu jsem se potaeela mezi terorem
a nedtlivosti. Siastna jsem byla pouze v okamziku, kdy jsem si hrivala
se zvifaty nebo vyrazela do pHrody. Kdyi se na to ted' zpetne divam,
pfipada mi neuvi'fitelne, ze jsem se vubee doZila dospelosti. Nikdy
jsem nepremyslela 0 tom, eo budu delat, az vyrostu, protoze jsem
nevefila, ze se dospelosti doziju. Teprve kdyi jsem mela vlastni deti
a udelala vse, eo bylo v myeh silaeh, abyeh jim zajistila bezpeci, lasku
a peCi, zjistila jsem, jak zoufala a beznadejna byla rna siruaee v detstvi.
Je mimo moje ehapani, jak je mozne, ze si nikdo nevsiml, eo se deje,
nebo nezasabl, kdyi jsem jevila jasne znamky tyrani a zanedbani.
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Zadna vzpominka vsak pro me neni bolestnejsf nef den, kdy jsem
se rozhodla, ze uz toho vseho mam dost. Prave jsem byla zesrnesnena
a poniZena strycern, kdyZze me srrhal plavky- podaHlo se mi uprchnour
a bezela jsem se schovat do stare stodoly za dedovou ohradou. Sedela
jsem tam naprosto ochrornena, zranena, v rozpacich, naha a vydesena,
jedine rdeni, krere jsem videla, bylo navzdy opustit tuto rodinu, toto
misto. Nepatfila jsem sem. Rodina rneho otce me orevrene nenavidela
a tyrala me; citila jsem se piehlfzena a zanedbavana. Nedokazala jsem
uz ani plakat - dostala jsem se do stavu naproste beznadeje, necitlivosti
a emocni prazdnoty, kterou by nikdy zadne dite nemelo zazit,

Ve stodole lezcla na vsern silna vrsrva prachu. Na [edne stene visela
stara kozli kuze, na druhe velky sud plny obili, na stene poblfz dveH se
houpaly oteze a par starych provazu se povalovalo na omselern zelenem
kufru na podlaze, v nemz bylyulozene sklenice zavaiene zeleniny. Mu]
pohled utkvel na starem lane. vedela jsem, co mam delar. Provaz byl
stary, ale silny, a kdyz jsem ho rukama pfitahovala, ohybala ho a peclive
vazala smycku, zanechal mi na dlanich jemny otisk.

Byla jsem presvedcena 0 tom, ze jina cesta neexistuje. Nedolcizala
jsem v tu chvili mysler na nic [ineho, Proste jsem se chystala odejit.
Pryc od otcovych pifbuznych, kreryrn jsem byla odporna, ubliZovali
mi, trapili a desili me. Pryc od ostatnich detf ze skoly, divek, mezi ktere
jsem nedokazala zapadnour, a chlapcu, krerf se na me z neznameho
duvodu divali jinak, i kdyz jsem se citila a chovala jako jedna z nich.
Proste prye! Vzala jsem lano a vysplhala po strane stodoly na nosny
tram. Pomalu jsem uvazala provaz kolem drevene konstrukce, jeho
druhy konec jsem si pretabla pres hlavu a polozila na klieni kosti. Muj
zivot se pomalu naplnf a pak se zase vse zazelena jako zeme po sveZim
jarnim ddti.

Posunula jsem bosa chodidla k oktaji tramu, kterj byl pokrytY
silnou vrsrvou letiteho prachu, a pokteenymi prsry jsem nahmatala
jeho okraj. Zavrela jsem oei a predklonila se, abych ztratila rovnovabu.
A v tomto zlomku vteHny, v okamziku mezi Zivotem a smnf, jsem
uslysela neco, co mi zastavilo srdce, a me telo zachvatila panika.
Znamy, jemny hlas volal me jmeno. Byl to muj mladsi bratr Kent!
Chnapala jsem rukama po nahrubo narezanych deskach na eelni
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stene, abych pad zadrzela, a uplne jsem si je sedrela. Abych se udrzela
ve vodorovne poloze, rlacila jsem nohama do tramu, co nejsilne]i jsem
mohla, a pfitorn mi z dlanf, do krerych byly hluboko zarazcne dfevene
tffsky, tekly proudy krve. Znovu jsem zaslechla jeho tenky hlas. Mezi
latkarni jsem videla, jak se bliZi cim dal vic. Ve stejne chvili jsem zacala
plakat a modlit se, prosila jsem Pana, aby se dveie stodoly neotevrely,
Nemohla jsem pfipusrir, aby tohle videl! Jeho tenky hlasek se stale
priblizoval a volal: .Kieshoooo!"

Svaly se mi dasly vycerpanim a dtila jsem, jako by se mi v rukou,
ze kterych crcela ktev po stene dolu, vznal ohen, jedine, na co jsem se
vsak sousdedila, byl mall' stin, krery se pfiblizoval ke stodole. Pokud
bych spadla, uslysel by hluk a uvidel svou sestru, jak visi na oprarce,
a jesrli otevre ted', to, co uvidi, bude skoro stejne tak hrozne. Divala
jsem se na jeho mall' stin, jak mfji budovu, a zatimco pomalu miHl
pryc, odtrhla jsem ruku od zdi a sahla po provaze, ktery se mi vinul
kolem krku. Lano, ktere me rnelo odvest pryc, mi nynf melo zachranit
zivot. Pomalu jsem se pfitahovala po provazu, abych se dostala zpatky
na tram, a tam jsem se posadila. Premyslela jsem nad tim, jak jsem
byla sobecka a jak se za me musel Buh srydet. Udelalo se mi spatne
z pfedstavy, ze bych tu zanechala sveho bratra Kenta nebo ze by me
nasel v takovernto stavu, Uplne se mi sevrel Zaludek, pfedklonila jsem
se a opakovane zvracela z eire paniky.

Pak jsem rychle slezla dolu, otrela si usta do kosile a zastrcila sve
krvacejfci ruce do kapes, kde jsem rnackala larku, aby se krev vsakla,
a vybehla jsem za bratrem, ktery me hledal uz se slzami v oeich. Vykfikla
jsem jeho jmeno, utikala za nim, a kdyZ jsem k nemu dobehla, padla
jsem na kolena. Silne jsem ho tiskla a hluboce vzlykala, zatfmco on
stale opakoval: "Nemohl jsem te najft, nemohl jsem te najft ..."

Tento den, tento straSnya zaroven vJ'znamny den se mi navZdyvryl
hluboko do pameti a pHpomfna mi, jak vzacny je Zivot. Gtila jsem, ze
pokud existuje jediny duvod pro to, abych zustala na teto zemi, v teto
rodine, pak to je ukol byt laskyplnym ochrancem srych sourozencu. Te
noei jsem lefela v posteli vedle sveho milovaneho Kenta, ktery se schoulil
po mem boku, pevne ho tiskla a citila jeho jemny dech na svem krku.
Jsou dny, kdy se elovek muze uprene zadivat do slunce, aniz by oslepl-

73



v DIVOCINE BEZNADEJE, DALSf DUVOD, PROC ZiT

prave rak jsem se divala ja na nej. Byla jsem oslnena, uchvacena a cirila
jsem se mu nesrnirne zavazana celym svyrn iivotem. PHsahala jsem,
ie svu] iivot budu Zit pro nej i pro rneho druheho bratra a me sestry,

Vedela jsem bezpochyby, ie oni jsou ten duvod, proc jsem se narodila.
Tento rnaly chlapec me potl'eboval a ja potl'ebovala jej. Tenro den
na me hodne zapusobil, dostala jsem lekci z velke lasky, nesobeckosri
a hodnoty lidske nehy. Ui nebylo dulezite, co zase pfijde a co mi bude
ublizovat, jake bourky se pHienou nebo jakernu odpornemu trapenf
budu muset zase eelit; mela jsem byt silna a statecna a stat se jemnejsi,
soucirnejsi, laskyplnejsi bytosti. Nabyla jsem dojmu, ie vsechny hruzy
prozivam proto, abych pfed nirni ochranila sve sourozence. Prave to mi
dodalo sflu ternto vecem celit; davalo to srnysl memu iivotu. Piestoze
jsem nedokazala ubranit sarna sebe, budu bojovat do posledniho dechu,
abych pied ubliienim chranila sve bratty a sestry. Mym iivornim cilern
se stala snaha je ochranit, aby jim moji srrycove nikdy neublffili, aby
nikdy nepocirili rvrdost jejich zloby nebo nebyla jakkoliv pospinena
jejich nevinnost. Jako dite jsem byla skutecne presvedcena, ie je pied
ubliienim uchranit dokazu.

PiSu 0 tom, jako by se mi v te chvili zmenil svct. On se mi
ve skutecnosti nezrnenil, ale zpusob, jak jsem 0 nern premyslela, ano.
Zacala jsem v iivote spatiovat vetSi krasu, videla jsem ho jako dar,
i kdyi biri a zneuZivani neprest:ivalo. Porad jsem urikala. Utikala
jsem do poli nebo do ohrad. ChteIa jsem se ztratit mezi zvifary, cele
hodiny jsem se na ne jen divala a poslouchala jejich pHbehy. Lezla jsem
do korun stromu, kde jsem zustavala hodiny, ve dne v nod, houpala
se ve vervich, naslouchala sumeni Iistu ve vetru. PHroda se stala mym
nejlepSim uCitelem a odpovidala mi v jemnych naznacich. NauCila
jsem se, ie kdyi dostatecne dlouho vydriim a budu se skuteene divat,
svet oiivne, bude dychat a bude v neustalem tand plnem iivota.

Jedna z veci, herou me tato bolestiva, temer tragicka zkusenost
naueila, je, ie kdyi je iivot nelinosny, muie jej zachranit, kdyi jej
zaeneme Zit pro druhe a uvidime, jak duleiiti pro ne jsme. Laska,
kterou pHjimame a davame druhym, muze bft pro nas iivot spasou,
a i kdyi nesmirne trpime, druzi nas nenavidi a tfraji, kus naSeho ja
nemuie byt nikdy poraien - je to ta nase cast, hera touii videt krasu
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iivota; muze pfijfrnat jeho nadheru a chce Zit! Taro nase stranka je
schopna obrovske, obetave lasky, i kdyi my sami jsme nikdy nebyli
milovani. Rozhodla jsem se toho dne Zit pro lasku, ne se vzdat iivota.
Prave laska me tu udrzela a drii me tu i nyni, navzdory mnoha hrozive
velkyrn problernum, kterym jsem od te doby musela celit,

Zazehnuti duchovniho svetla v detech
Mladi lide v soucasne dobe eeli velkemu utrpeni jii v ranern veku, Ziji
v armosfere pine zneuzivani, nesrability a chaosu a dospelym na nich
nezalezf. Tento rozpad spolecenske struktury je soucasti doby, v nii
iijeme, a soucasti smrti, kterou spolecne prochazirne, Diky tomuto
stavu se zda bft masivni evolucnf zmena nevyhnutelna, protoze timto
zpusobern jii nemuzeme dlouho pokracovat, Srdce lidsrva je nemocne,
stejne jako je nernocna i sarna pHroda. Stejne jako ona [sou i deti
v soucasnosti ohrozovany lidskyrn materialismem, ktery vyzdvihuje
uspokojenf osobnich porreb a zpusobuje ztratu duchovnich hodnot.
Me srdce se vydava za dneSnimi mladyrni lidmi, kteH usilujf jen 0 to,
aby preiili, vyrostli zdravi, neznaji svou skurecnou hodnotu a jsou stale
konfrontovani s podtern bezvyznamnosti. Mnohym z nich hrozi, ie
sejdou z cesry, pokud nezacnou cerpat ze zdroje vjiivy, ktery presahuje
jejich rodiny, jejich identity a prostfedi, ve krerern iiji. Potrebujf se
predevsim napojit na sve vlasrni VySSi Ja - na Ducha a na iivotodarne
Byri, ktere je v nich stale pHtomno.

Temto mladym lidem z celeho srdce vzkazuji: vydrite; nikdy
neopusite svuj drahocenny iivot ani se ho nevzdavejte. Kaiciy z vas
je liiasny a vjjimeeny. Vas iivot ma smysl mnohem vetSl, nei si jen
dokaiete predstavit. Vas likol je mnohem hlubsi, a ai ui to jeSte nekdo
kolem vas vi nebo ne, jste Boiskou jiskrou, hera muie se svjm iivotem
udelat a vyrvofit z nej, co chce. Jednoho dne budete moina prekvapeni,
ai zjistite, kam vas vaS iivot zavedl a <"im jste se stali.

Ai pHjde cokoliv, zustante svemu srdci verni. Laska ve vasem srdci
a Svetlo vasi bytosti nemohou bft nikjm a ni<"im otl'eseny. Nikdy jsem
nemohla ani tusit, kam me iivot zavede a ie se jednoho dne ja, ktera
se citila prehliiena, nemilovana a bezmocna, zmenim a vzpomenu si
na mnohem hlubsi licel, kvuH kteremu sem ma duse pfiSla. Nikdy
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jsem si nepredsravovala, ze by vse mohlo byt jine - uzasne krasne
a radostne. V tornto Zivote se skutecne muze stat cokoliv, Bunte trpelivf

a pamatujte si, ze vsechna laska, po here touzfte, vsechna svoboda,
diky niz muzete byr tim, Cim skutecne jste, prave pfichazf. Svou vizi
a svym Sverlem rnuzete realizovat uzasne veci, jestlize mate za sebou
nejaky exrremni nebo bolestivy zazitek, byli jste bohate obdarovani
- mel vas posilit, abyste byli sehopni realizovat hluboky smysl sveho
zivota a dokazali jeSte silneji pusobit na ostatni.

Nejsme situaeemi, here nas potkaly, ani ehybami, here jsme
udelali. Nejsme obetmi. Nejsme nasirni rodinami. Vase duse poeh:izi
z Bozskeho Svetla a Lasky. Vase duse, vase Vyssi Ja je panovnikem
vaseho byti a niCim nernuze byt poskvrneno ani jinak poskozeno,
Uvnirf jste naprosto svobodni a muzete si sami zvolit, jak eheete tento
zivot proZit. Prestoze vas vase rodiny nebo vase okoli nepodporuji,
muzete zustat stale verni nejvySSi Lisee a Svetlu uvnitf vas, udrzer se
na vySSi urovni Byti. A i kdyi se vase situace zhorsi, vydrzte - vefte, ze
vas zivot rna nekonecny smysl a hodnotu, ze vy jste zde neuveritelne
cenni a zadani. Matka Zeme vas potfebuje. Sver porrebuje sverlo, here
pfinasite liZ jeri tim, ze jste!

DneSni mladi lide hraji obrovskou roli v prornene tohoto sveta.
Sranou se prvnimi, kdo zacne Zit ze srdee, a aZ pfijde Cas, budou prave
ani dospelym radir, Povedou nas zper do srdee. Protoze budou duveiovar
sve dusi a jako prvni poznaji, co to je Zitv Lasce, Musime udelat vse, co
je v nasich silach, abyehom jim pomohli a chranili tyto uzasne bytosri,
here se nyni inkarnovaly na Zemi jako nase deti, A musime jim hodne
naslouehat a venovat jim pozornost. Z poziee rodicu a dospelych je
rnuzerne podporovat, aby se propojily se svym VySSim Ja a otevrely se
vlastnimu vedeni z duehovniho sveta a od Velkeho Ducha. Muzeme
jim piedat sve zkusenosti z pHrody, pomoci jim navazat vztah s Matkou
Zemi a hluboee jej Zit. Jsou to bytosti tak citlive, ze vcasne pusobeni
na ne muze mit nedozirny dopad. Zatimco dospeli, hefi ziji v teto
dobe a hefi sem pfiSli, aby pomohli podpofit ve!ky presun vedomi
na planete Zemi, budou ce!it vYzvam a poznaji smn i znovuzrozeni,
deti zdedi jiz zmeneny svet. Deti si totiz vzpomenou na eestu drive nei
kdokoliv jiny, Jsou zde, aby vedly Iidstvo do dalsiho stadia vYvoje.
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Casto jsern prernyslela, zda trpi proto, aby se napojily na sve Vyssi
Ja - zda se tedy jedna a sehopnost preiiti a duehovniho posfleni. Dar
narocneho detstvf muze byt v tom, ze najdete dHve odvahu a vnitfni
silu a zjistite, co je v Zivote nejduleiitejsi. Ptestoze by zadne dite nernelo
trpet, patH k velkym mysteriim, jak nas urvaif a formuje nepfizcn osudu
a jak si nase duse vybraly urcite zkusenosti presne pro tento uce! 
abyehom vyrostli a stali se tim, cim se marne stat. Nase deri jsou nasim
nejversim darem a zaroveri i zodpovednostf - musime pecovat a jejich
duse a poskytovat jim co mozna nejvice Zivorodarne ryZivy, kterou
potfebuji, aby nas mohly v pravy cas vest k rornu stat se Liskou,
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jak uz jsem zminila, byla pro me moje prababicka Jensen nejmilovanejsi
osobou na svete, zenou, jejiz neha byla pro me v derstvi nesrnirne
duldit,L V dobe meho dospfvanf ji bylo uZ osmdesat let. Tesne po
roee 1900 pornahala spolu se svym muzem nasi male rnorrnonske
komunite usadit se na novern uzerni, Byla hlavou rodiny, po smrti
sveho muze vyehovala sarna pet deti, a to v dobe, kdy zena potrebovala
muze i na to, aby s nim nakoupila drevo. Byla to zbozna a silna
zena se srdeem ze zlata. Travila jsem hodiny na jeji jabloni, kde jsem
byla skryta pied pohledy vsech, jen ji jsem zustala na ocich. Stavala
u kuchynskeho okna, pozorovala me a pfitorn se snazila, abyeh si ji
nevsimla, ale kdyz jsem zamavala, pfisroupila bliz k oknu a pokazde
rnu] pozdrav opetovala. Vzdy jsem vedela, ze tam je.

jestlize me srdee patfilo rnym bratrurn a sestram, pak ji patiila rna
duse. Nesrnfrne jsem milovala kazde jeji slovo, kaidy sedy vlas i kazdou
vrasku, kazdy pohled, ktery mi venovala. Uklidnovala me a v jeji
blizkosti se staval Zivot pHjemnym, i kdyi realita kolem byla skutecne
drsna. V dospelosti jsem si uvedornila, ze pokud rnam neco rada, vzdy
mi to pfipornina ji. Pocinaje chuti domacich vafli, pres vuni seHku, az
k hraehoru, tolik vee! mi ozivuje vzpominku na babicku Jensen. Kdyf
jsem veh:izela dvermi, Hkavala: "Prave jsem na tebe myslela. Dejme si
nejakou Iimonadu." Pak nalila Dr. Pepper do dvou sklenicek, podala
mi malou susenku, posadily jsme se ke kuchynskernu stolu a vykladaly
o vsem moznem. Nezalezclo na tom, co povidala, pro me usi to byla
rajska hudba. Vse, co mi fekla, mi pfipadlo hluboke a rnoudre. Srkaly
jsme svou lirnonadu a ona mi vypravela 0 dvou svetovych valkach nebo
o Velke hospodarske krizi, jak pomahala ratinkovi s ovcemi nebo jak

79



VELKA ZTRATA A UZDRAVUjfcf VEE

Hdila z kopee povoz s vleckou. Vypravela mi 0 svern detsrvf i 0 tom, jak
sbirala vejee, aby je mohla vyrnenit ve stare skole za obed, jak poprve
koufila nebo jak sla poprve do biografu. Kdyi jsem me/a ve skole
problemy nebo jsem byla nespravedlive potrestana, zasla tarn a zastala
se me. Kdyzjsem dostala opravdu nepHjemnou praci, a krere vedela, ze
ji nesnasim, rfeba skubani slepic, pomohla mi. Vzdy na me dohlfzela.

Zacala jsem u ni zusravat pres noe a prespavala na gaui'i v jejim
dokonale uklizenem obyvacim pokoji. Nikdy se mi nechtelo ad ni
odejit. Starla a ja potrebovala spat v jeji blizkosti, abyeh si byla jista,
ie je v poradku. A nebyla ro jen ana, kdo starnul>- ja starla s ni. Tahlo
rni na sesrnact a na nicem jinern mi moe nezalezelo, nez jen na me
prababicce. V nod jsem se caste vypliZila do ehodby a z gauce si tam
na podlahu pfetahla polStar i s pfikryvkou, protoze jsem se bala, ze
byeh ji neslysela, kdyby neco potrebovala. A pak jedne nod, dlouho
pate, co vysel mesic s hvezdami, jsem slysela, jak vola me jmeno.

Vyskocila jsem a znovu naslouehala, abyeh se ujistila, ze to nebyl
jen sen, ale slysela jsem ji znovu. V mziku jsem byla u jeji postele. Nasla
jsem ji, jak sedi na okraji matrace, krehke, pokroucene prsty slozene
v kline. Poklepala vedle sebe na postel, ehvili se na me zadivala a pak
dlanerni sevrela mu] oblicej tak, jak to delavala jen ona. Pokousela jsem
se ji i'ist z rvafe a zjistit, co se deje, Klidne fekla: ,,5ssss, jsem v poradku.
Reknu ti neeo, co se nebude lehee poslouehat." Nevede/a jsem, co
mam cekat, ale pH pohledu na jeji ustarany oblicej jsem citila, ze to
neni dobre. Pohladila mi tvar a zaseptala: ,,Aeh Kiesho, moe te miluji."
Vydeehla jsem, ze ji talty miluji, natabla se a uehopila do dlani jeji
ruku. Rekla mi, at nemam straeh z toho, co se mi ehysti Het, protoze
ona sarna je s tim srovnana. PHkJ'vla jsem a ona mi pak vypravela
o zjeveni, ktere mela dnes noei.

"Dnes v nod se na me pfiSli podivat moje maminka s oteem
a bratrem Reeeem. Stili prave tam na kraji postele a probudili me
ze spanku. Rekli mi, ze se s nimi brzy vratim domu:" Odmlcela se
ana chvili se tise zadivala do me tvare. Sede/a jsem bez hnuti, nesehopna
slova, v krku me pilil knedlik a bolelo to tak uporne, ze jsem se ani
neodvazila otevHt usta. Rekla mi, ze nema strach, bude stasrna a vrati
se domu. Chybela ji rodina a vefila, ze bude v poradku.
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Zacala jsem panikaiit - ona me nemuze opustit! Co si bez ni pocnur
]ak pfeziju? Kazde rano jsem s ni pied skolou snidavala, kazdou noe
jsem se za ni modlila, spavala jsem s ni a v detsrvl jsem dokonee noeovala
pod jejim oknem za deSte, snehu i letnich bourek jen proto, abyeh ji
byla nablizku - a ona me ehee opustit? Moje tvar musela prozradit vse.
Pfitahla si me k hrudi a zaseptala: "Neboj, vsechno bude v pofadku, Ty
to zvladncs." Tu noe jsem lezela vedle ni v posteli. Drzela me za ruku
a ja septala do tmy: "Mam te rada, babicko." Kdyi mi stejnyrni slovy
odpovidala, zlornil se ji pod tihou dojeti hlas,

Rano me probudilo, jak vstala, posadila se na kraj postele a vysunula
zasuvku sveho pradelniku. Se zajmern jsem si sedla. Znala jsem kaZdy
centimetr v dome, ale nikdy jsem nevedela, co skryva v tom spodnim
Supliku, proroze nikdy nebyl otevren. Pfisedla jsem si k ni a ona mi
ukazala fotku meho pradedecka Earla pred tim, nez zemrel. Nez mi ji
podala, pfitiskla si ji na hrud'. Pore sahla do suplfku troehu hloubeji
a vytahla nejake veci, ktere schovavala, drobnosti, kterych si cenila nade
vse. Vlozila mi je do rukou a musela jsem ji slibit, ze je budu opatrovat
a ze je nikdy neprodam ani je nedam nikomu jinemu z rodiny, Vedela,
"ze je budou hledat". Zasrrcila jsem tech par pokladu do sveho batohu
a odnesla je rovnou dornu na sve tajne misto, abyeh je schovala, casteenI'
naplnena podtern stesti, ze si vybrala prave me, a casteenI' zkrousena
hlubokym smutkem z babicciny jistoty, ze uz brzy opusti tento svet.

a par dnu pozdeji spadla a byla odvezena do nemoeniee. Vedela
jsem, co se stalo. Byla jsem si jista, ze se ehysta odejit. Nemohla jsem to
unest. Kracela jsem po nemoenii'ni ehodbe pod bzui'icimi svetly jako
ve snach. ]edna ze sester na me zavolala, pHstoupila ke mne, kratee
me objala a pak me vzala za ruku a odvedla do prababici'ina pokoje.
Leiela tarn a pod bilou pletenou dekou se uplne ztracela. Zamavala
na me svfmi pokroueenymi prsty a ja ji polozila hlavu do klina. Tato
ehvile byla pro me mnohem bolesrnejsi nei jakekoliv zraneni, osruda
nebo ponizeni. Bylo to nesnesitelne. Uvnitf jsem sarna umirala a nie
to nemohlo zastavit. Lezela jsem tam s ni a nikdy ji neehtela opustit.
Odmitala jsem jit do skoly. Kdyi nejedla, nejedla jsem take; nespala
Ii, bdela jsem. Myslim, ze jsme obI' vede/y, ie uz brzy bude konee.
Vzpominam si, jak jsem se na ni divala, plakala jsem a porad jsem

81



VELKA ZTRATA A UZDRAVUJfcf VIZE

ji septem opakovala, jak moe ji rnam rada, Iejf oci se naplnily slzami
a zacaly pozvolna pretekat, ale mluvit nemohla. [en se na me divala
a rnlcky mi povedela vse, co potrebovala. A pak navzdy odesla,

Byla jsem presvedcena, ze se mi zastavilo srdce. Svym zpusobem
se to skutecne stalo. Nic me nemohlo utesit. Mnoho dni jsern
zustavala na jabloni. Nemohla jsern snest pohled na jidlo a spanek byl
nemyslirelny, Pozorovala jsem ze stromu sve bratry Kenta a Korta, [ak
si hraji v zahrade za domem, pak si lehla do vetvi a jen tak hledela
na listy, Nejsem si jista, nad cim jsem piemyslela. Uvnitf jsem mela
mrtve prazdno, ktere se zdalo stejne velke jako sarno vedorni. Brzy
po smrti me prababiCky mi zacaly selhavat ledviny. Slysela jsem, ze
tento organ ernociondlne souvisi s zalem a vyrazny smutek jej muze
poskodit, Jestli tomu tak je, moje ledviny byly tou nezrnernou ztratou
zcela vycerpane a znicene, Byla to ta nejvetSi ujma, jakou jsem kdy
urrpela - z meho zivota zmizel clovek, jehoz jsem si nade vse vazila.
PhSla jsem 0 posledni utoCiste.

jedine, na co jsem byla schopna myslet, byl zpusob, jak se dostat
tam, kde je ona. Ma vule k zivotu znovu visela na vlasku. Pak jsem ale
mela sen, ktery byl tak silny, az jsern dosla k nazoru, ze je ro spiSvideni.
Tato vize se mi v zivote opakovala vzdy, kdyz jsem byla v nejake krizi
nebo jsem prochazela dulezitou zrnenou. V ni je klic k me minulosti,
budoucnosti a smysl toho, proc sem phSla rna duse.

Ve snu jsem videla mohurny mrrvy dub, ktery stil daleko
na vrcholu obrovskeho kopce. Pak se objevilo male udoli pIne trniteho
kJ'ovi, obtezkaneho zralymi cervenymi bobulemi. Byla jsem vybidnuta,
abych sla po prasne ceste az na dno udoli a tam jsem mela sbirat zrale
plody, dokud nebylo vse sklizeno. Byla to tezka prace. Citila jsem,
jak mi far slunce spaluje kUii, paze a diane me pichaly v mistech,
kde trny hluboko rozsekly kuzi. Na sobe jsem mela jen otrhane,
rozervane hadry. Kdyz jsem naplnila svuj dreveny sud plody, znovu
a znovu jsem ho vysypavala do obrovske kade, dokud nebylo vsechno
ovoce posbirano a kacf plna. Pak jsem musela plody bosyma nohama
sdlapat na Siavu. Kdyi jsem praci skonCila, ruce i nohy byly k loktum
a kolenum tmave rude. Pak jsem se dozvedela, ze musim vydhnout
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Siavu na vrchol obrovskeho kopce, kde stal rnrrvy strom, a rozlevat ji
okolo [eho kmene.

Tato cast snu, kdy jsern se snazila vynest na kopec obrovske tezke
kyble se Siavou, byla nejhorsi, Ruce i ramena mi horely; nohy se mi
klepaly a ja sporrebovala veskerou svou silu, abych na vrchol kopce
vubec dosla, Kdyi jsern vylila tmavou rudou stavu okolo kmene,
ustoupila jsem a cekala, co se stane. Najednou se jedna z obrovskych
vetvi odlomila od kmene. Spadla s velkym zadunenim na zern, [eden
konec se zaryl hluboko do pudy. Po minute nebo dvou jsem s uzasem
zjistila, ze se deje neco nadherneho: z verve postupne vyrasely zelene
lfstky a ona se zacala dale rozrustat - znovu se zazelenala a byla plna
zivota.

Z teto vize jsem se probudila do zmeneneho stavu vedorni. Byl tak
silny, ze jsem se tiasla, potila se a citila, jako bych se vznasela, Pfipadalo
rni, jako bych uz nikdy nemela znovu usnout. Z vize jsem pochopila,
ze musim pokracovat. I kdyi jsem jdte neporozumela vyznamu snu
uplne, poznala jsern, ze marn v tomto zivote duleiitf ukol.

Kdykoli se mi taro vize sponranne vrad, jejl silna symbolika a jeji
tajemstvi mi predavaji moudrost, ze novy zivot se muze zrodit z toho,
co uz zernrelo. Navzdory vsernu jsern schopna vyvolat zrnenu, kdyz
budu usilovne pracovat a prekonavat prekazky. Prestoze tato vize muze
souviset s mou osobni karmou nebo zivotni cestou, myslim, ze plati
take obecne pro cele lidstvo. Tato cesta zivotem neni jednoducha
a neprojdeme ji bez modHn a sramu. My jsme tu ale proto, abychom
vytrvalou laskou, snahou a duchovnim odevzdanim vylecili a obnovili
vse ffiftve v nasem rode, v naSi kulture, na nasI planett'~, v nas
samotnYch. Nas pHchod na tuto Zem, do nasich rodin, mezi nase
pratele a do techto tel rna mnohem vetSi smysl, nei si jen dokazeme
predstavit. NaSe existence a vse, co zde delame, rna hluboky vfznam
pro cele Byti. Vim, ze my, kteH jsme nyni zde na planete Zemi, jsme
tu proto, abychom pHnesli novY zivot. Nebude to snadne, ale je to
duvod, proc jsme se rozhodli pHjit sem v dobe velke transformace,
umid.ni a znovuzrozeni.

A tak musime stale stoupat na kopec, dal bojovat, uCit se, sbirat
plody, zalevat zivotodarnou stavou a ze vsech sil milovat zivot i sebe
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navzajem. Tento druh lasky vyiaduje veskerou naSi viru a odvahu.
Modlim se, aby se vse uschle a mrtve znovu z Lasky zazelenalo; modlim
se, aby Matka Zeme a i kazdy z nas byl pfiveden Laskou zpatky
k zivotu, aby z rnrtve verve vyrasily nase kiehke vyhonky a pupeny
vzhuru k nebi.

R4

Lekce pHrody

Drive, nei jsem se dozvedela neco 0 samanismu, zila jsem pro zviiata,
prfrodu, stromy, hory a potoky. Muj Hvot se tudy ubiral zcela prirozene
uz od nejurlejsfho veku. Jiz jako mala holcicka jsem vedela, jak mam
mluvit a jednat se zvifaty. Pozdej! jsem delala vse pro to, abych se
o nich vsechno naucila - 0 jejich zivote, zvycich, povaze. S velkyrn
zaujetim jsem cerla National Geographic a knihy 0 zvifatech a snazila
se ze vsech sil zapamatovat si 0 nich co nejvice informaci. Ale hlavne
jsem srudovala zviiata kolem sebe, a pokud jsem jen mohla, rravila jsem
s nimi svuj Cas. Nakonec jsem se stala odbornikem na zivot v divocine,
caste jsem spolupracovala s Ufadem uzemniho planovani i jinymi
organizacemi, specializujicimi se na zivot v divocine, a angazovala se
v aktivitach, zamefenych na navracenf zvifat do bezneho Hvota a jejich
zachranu v oblasti, kde jsem vyrusrala, Pomahala jsem v situacich, kdy
nei'i kravy, ovce nebo kozy onemocnely nebo byly napadeny pumou
nebo kdyi bylo na verejnem prostranstvi nalezeno nejake zranenc zvife
nebo ptak, Po pravde feceno to bylo to jedine, 0 co jsem se od mala
starala, nebot jsem vetsinu sveho zivota rravila venku studiem pffrody
a naslouchanim jeji moudrosti. Matka Piiroda me naui'ila za ta leta
mnoho veci, jako rfeba zachazet s uctou se zvifaty nebo ocenovat lasku,
krera vyvera kolem nas z kazdeho jedinecneho cinu PHrody.

Sber medu se vcelami

Pokud si nejaky tvor zaslouZi nasi ucru, pak je to vcela. Vcely jsou
skutecne jednim z nejposvarnejslch daru sveta. To, co pro nas delajf
opylovanim kvetin a rostlin, to, Ze nam davaji med a dokonale leCive
latky, ktere vyrvare]! ve svych vlastnich krasnych relech, je skurecne
uzasne. Jsou jedny z nejduleiitejsich rvoru v zivotnim cyklu na planere
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Zemi - a presto casto zapornfname, jak moe jsme jim dluzni, jak moe
na nich zavisf nase preZitf.

Vcely v Americe opylujf vice nez sto ruznych plodin. Kdyby se
denne nevenovaly teto praci, nerneli bychom ovoce, zeleninu, orechy
ani bobule. Existuje pres dvacet tisic ruznych druhu vcel a kaidy z nich
je pro ekosysrem planery klicovy, Bez nich by sft zivota na planete
Zemi pfesrala fungovat. Tak male srvofeni deli tolik pro nasi planetu,
a presto je celou dobu pfehlfzeno. Diky vcelarn oplyva nas Zivot
na Zemi hojnosn, je urodny a doslova sladky. Vcely jsou vsak jednfm
z zivocisnych druhu, ktery poslednich par let zahadne mizi a nikdo
nevi, proc se tak deje ani jak to zastavit.

Vi jako male dite jsem mela ke vcelam blizky vztah, Na mern
tajnern rniste u reky lezel vedle meho tibomte jeden obrovsky, spadly
topo!. Uvnitf jeho stareho, vykotlaneho kmene to pofad bzucelo 
strom byl domovem nadherneho vceliho roje. Nikdy jsem se nebala
byt v blizkosti ulu. Sedavala jsem kousek od nej a hodiny jsem se
divala na tyro male tvory, jak pfiletajf, odletajf a stile pilne pracuji.
Jejich zivot a bytf me uplne pohltily. Nevedela jsem, co je to meditace
nebo rozjfmani, ale ze sveho soucasneho pohledu chapu, ze pozorovanf

vcel pro me jakymsi druhem meditace bylo. Zapomnela jsem na sebe,

na svuj zivor, na okoli. Dokazala jsem dokonce poznat i jednotlive
vcely a myslim, ze ony si me take oblibily.

pmla jsem na to, ze kdyi jsem se ztisila, zastavila mysl a skutecne
vstoupila do jejich rytmu, stala jsem se jednou z nich a ony mi
umoznily podelir se s nimi 0 trochu medu. Obvykle jsem jim zazpivala
pisnicku a vypovedela jim, jak jsou krasne, jak je marn rada, jak moe
chci ochutnat jejich sladky med, a slibovala jsem jim, ze si vezmu jen
trosku. Pomalu, beze strachu jsem vlozila ruku do ulu a velice jemne,
nezne jsem si odlomila kousek z plistve a pfitom davala powr, abych
nevyruSila Zidnou larvu. Sedavala jsem pak na kmeni, jedla svuj kousek
a stale si s nimi spolecne zpfvala. Dovolovaly mi to tak celou sezonu.

Pfipadlo mi zcela pfirozene zpivat vcelam. Abyste mohli
komunikovat s nejakym zviretem, musite se propojit se svYm srdcem
a prodtit emoci, kterou s nim chcete sdilet. Zvifata se od vas nebo
ode me ai tak moe neliSi. My, Iide, mivame sklon nevnimat, jak se
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chovame nebo dtfme v jejich pHtomnosti - a pak se jen divime, proc
zvife kouse, vrci, utoci nebo utfka. V prfpade vcel jsem jen nesrrcila ruku
do ulu, neuskubla a nevytrhla bezmyslenkovite kus plastve, Kdybych
to tak udelala, to by me cekalo zihadel! Je to 0 uctivern a laskyplnern
pHsrupu ke zviiaturn. Temer nikdy, kdyi si date cas, abyste se seznamili
se zviietem a pfistoupili k nemu s laskou a uctou, nebude reagovat
agresivne, Udtf zamer ve vasern srdci a dovoli varn pfiblizit se.

Studium vcel me naucilo hodne 0 oddanosti a nezistne ldsce,
Zustavajf ve vchodu do ulu, aby ochranily kralovnu a larvy bez ohledu
na to, co jim hrozi. I kdyi maji rnoznost kdykoliv uletet, zustavaji
a bojuji do posledni, jen aby zachranily kralovnu, Kralovna venuje cell'
svuj zivot rozeni larev, svernu roji. Nedava si pauzu na jidlo ani piti,
ani neopousn U!. Zustava se svou rodinou a venuje jim cell' svu] Zivot.
Zadna z vcel nedela nic jen pro sebe. Vzdy je to pro cell' roj, jedna pro
druhou. Napfiklad kdyz leti dclnice hledat pyl, jakmile ho najdou,
nezustanou tam a nejedi jej; naopak, okamzite se vrarf do ulu a sdeli
ostatnim, kde je, aby se vsichni mohli nasytit. Vse se deje pro blaho
celku. Piedstavre si, ze by se lidske bytosti k sobe takro chovaly, dtily
by jednoru byti, vzajernnou provazanost a zodpovednost jednoho
za druheho.

Jednou jsem mela sen, ve krerem jsem byla vcelou a litala jsem
z kvetu na kvet. Nejprve jsem nechapala jeho symboliku, ale nyni
zacinam rozumet, co znamenal. Stejne jako vcely siH pyl z kvetu
na kver, a umoznu]f tak zivoru se rozvinout, i my lide mufeme bjTt
jako vcela a prenaset pyl lasky z cloveka na Cloveka, nechat dozrat a pak
otevfit srdce vsech kolem. Stejne jako cinnost vcel urnoznuje ovoci
zrat a kvetinam rozkvetat, take my muzeme pomoci opylovat srdce
kazdeho, koho potk:ime, aby naplnilo svuj skryry potencial a rozkverlo
Laskou.

Lekce od jezevce: nikdy si nie neber bez ptani

Nekdy nejsou poucenf, ktera zfskate od zvifat, zrovna pfijemna. Jak
jsem jiz zminila v kapitole "Komunikace se zvifaty", nekdy vam zvife
preda svuj lek prostfednictvim nepfijemneho stferu - muze vas treba
kousnout nebo napadnout. Moe nam to pak nejde dohromady s naSi
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beznou pfedsravou 0 tom, co to znamena mit ve znaku zvife,Ale prave
o to caste jde. Nekdy zfskarne zasvecenf od urcireho zvffete, here nas
rna neco naucit, aby nam pomohlo vyrust nebo nam predalo dar sily Ci
jine sve vlastnosti. Me samotnou napnklad usrkl chrestys, v hrudi mi
zustal s~vi drap nebo me pokopal kun - vse v sobe skryvalo hluboky
smys!. Zadna lekce vsak nebyla tak nezapornenurelna a intenzivni, jako
ta, kterou jsem dostala od jezevce. Do dneSniho dne s ni srovnavam
bolesti pfi osrarnich nemocech. Bylo to zasveceni, here se z pameti
vymazat neda,

V prvnim roce, kdy jsem se stala Malou Babickou, jsem se musela
naucit hodne veci behem krarke doby a obcas jsem se citila veliee
osamela. Od obyvatel z nekolika indianskych kmenu jsem dosravala
ruzne leCive ochrany, hole, chrastitka a nastroje posvarne mediciny.
Nektere byly hodne stare, ale nektere byly vyrobeny prfrno pro me.
Vsechny vsak vyuzlvaly leCive schopnosti posvatne zvffecf medieiny
- byly tam kozeSiny, drapy, peri, kosti. Rada z nieh byla pifrno
i z ochrannych zvirat, hera jsem rnela sarna ve znaku. Jen jsem se
ucila, jak je mam chapat a pouiivat posvatnym a obJ'adnim zpusobem,
Musela jsem hodne poznavat, protoze jsem jednoho dne udelala velkou
chybu, hera me rnalem stala ZlVOt.

Byla jsem tehdy s manzelem a detmi na vfkendovern vylete
v Colorado Springs. K veceru jsme jeli po vesnicke ceste, kdyi jsem
najednou na silniei neco zahledla. Byla jsem si [ista, ie to je jezevec.
Zastavili jsme a ja vystoupila, abych si ho prohledla. Nanestesrf uz byl
nekolik hodin mrtvy. Vzpornnela jsem si ale na jednu medicinskou
hul, kterou jsem nedavno dostala. Proroze jsem vedela, ie lecebna sila
jezevce je opravdu vellci, napadlo me, ie na tuto hul pouiiji jezevCi
drap, abych mohla ve sve posvatne terapeuticke praci vyuiit pomoc
take tohoto zviJ'ete. V duchu jsem se utvrzovala: "Matka Zeme mi timto
jezevCi drap uri'ite dava," protoze jen vzacne najdete mrtveho jezevce
na silnici. Tenhle jasne ldel na me ceste. SvYm speciilnim noiem jsem
mu odrizla drip a zavazalajej do igelitoveho sicku, abych si ho odvezla
domu. Kdyi reknu, ie se mi behem patnacd minut udeIalo hrozne
spatne, tak rozhodne neprehanim. Z niceho nie jsem dostala silnou
migrenu, jakou jsem jeSte nikdy predtim nemela, a telo se mi svijelo
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intenzivni bolesti. Zacala jsem zvracet a z nosu se mi spustila krev.
Z niceho nic me zachvatila vysoka horecka. Vypadalo to, jako bych
zcela ztratila kontrolu nad svym relem. Me deti bylyvydesene, protoie
v jedne chvili jsem se zdala byt uplne v pojadku a bned v nasledujici
minute jsem nebyla schopna ovlidnout zvraceni a kiece a myslela
jsem, ie omdlim. Nejak jsme nasli nemocnici a ja zamiJ'ila rovnou
na pohotovost. Udelali mi tam Iadu vyserfeni, ale nic nenasli. Videli,
ie marn zaniceny mozek a nervy, ale nedokizali mi Her, proc. Obavala
jsem se, ze rnam aneurysma mozkovych tepen nebo nidor na mozku.
Udelali mi vsechny druhy resru a podali vsemoine leky, aby zastavili
bolest a zabranili kJ'ecim a zvraceni, here se co par rninut vracelo.

Druhy den rano mi uz bylo 0 trochu lepe, ale stile jsem byla
ve spatnem stavu. Z nemocnice me propustili, protoze nebyli schopni
najit zadnou fyzickou prii'inu. Pofad jsem mela velke potfze, bolesti
a obrovskou rnigrenu, kterou nedokazal potlacit Zidny lek proti bolesti.
Kdyi jsme pfijeli domu, sla jsem pffrno do postele, lezeladalSich dvacet
cryi'i hodin a bolesti se nemohla skoro ani pohnout nebo otevrit oci.
Ovladl me pocit, ze uri'ite zernru. Napul v bezvedorni jsem piechazela
z [edne horecky do druhe a zacaly se objevovat vize. Nahle jsem se
uvidela, jak beru jezevcuv drap, Konecne mi doslo, ze rna zahadna
nemoc souvisf s timto zvfretern. Vedela jsem to kazdym kouskem sve
bytosti. Me vycitky a litost byly nevysverlitelne, Potila jsem se a citila,
jak hoffrn, ale zaroven mi bylo chladno a lomcovala mnou zimniee.
Vysoka teplota trvala nekolik hodin.

Nakonec se predc mnou kolem pulnoci ve vizi objevili tfi indiansti
sraresinove a vypadali veliee vizne. Jen jeden z nicb na me promluvi!.
Mel hluboky, velice rozviiny hlas. Vysvetlil mi, ie vsechna zviJ'ata
jsou posvatna a jsou nositeli posvatne mediciny a moudrosti. Pokud si
my, lidske bytosti, prejeme vyuiivat jejieh lecebnou silu, musime 0 ni
poprosit, zaslouiit si ji a projevit za ni UCtu a hlubokYvdek. Musi zaznit
modlitbya my musime ziskat svoleni, abychom ji mohli pouiivat. Pak se
mi ve snu vratila situace, jak jsem unihlene, bez svoleni nebo modlitby
brala jezevci drap. Rekli mi, ze nyni prochazim oi'istou, abych se tomu
pi'ibliiila a porozumela. Musim si to zapamatovat - "nikdy nie nebrat
bez ptan!". Po teto oi'iste bude jezevcova duse se mnou - nesmim
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vsak nikdy zapornenour, ze pracuji se skutecnym Duchem s velkou
silou. Duchum musime projevovat uctu a kontaktovat je posvatnym
zpusobem, Kdyzindiansrf starsf zrnizeli, moje horecka ustala a nakonec
ustoupila i bolest hlavy.

Nikdy uz na to nezapomenu. Tu noc jsem poznala skutecnou silu
jezevce a vsech zvifedch duchu, Tato zkusenosr me naucila, ze i kdyi je
nejake zviie mrtve, musime pozadar 0 svoleni, abychom mohli pouzft
nejakou cast z jeho tela, a zachazer s ni s nejvyssi uctou, Musime byt
vdecnf za dary, ktere narn zvife dava, za jeho zivot i dusi. To byla jedna
z rnych prvnich zkousek a iniciad a ja doufala, ze nasledujicf lekce uz
nikdy nebudou tak tezke. Kdyi jsem pak pozdeji prernyslela nad celym
incidentern, pHpadalo mi zvlastm, ze jsem se nepomodlila pied tim,
nez jsem si vzala jezevcirv drap, Bylajsem zvyklazadat 0 svoleni zvffata,
nei jsem s nimi vesla do kontaktu nebo nei jsem k nirn pfistoupila,
asi jsem ale piestala byt tak ostrazita, kdyi uz bylo zvife mrrve a misto
nalezu zdanlive nahravalo memu zarneru. Ve chvilce roztriitosti
jsem se nechala vest mysli a zapomnela jsem vnimar, co se melo stat.
Pro komunikaci se vsim pochazejicfrn z pnrody plat! jedno stare zname
pravidlo: neberre si nic, aniz byste 0 to poprosili. Nikdy nepoui!vejte
ani si nic neberre, aniz byste za to uptimne podekovali. Pfesroze nam
Marka Zeme nabizi vse, co potiebujerne k zivotu a k blahobytu, je
mocna a zaslouzr si nasi nejvyssi uctu a lasku za neust:ile dary, krere
nam poskytuje. Cim hloubeji si uvedomime svemisto mezi nescetnymi
bytostmi a duchy v zivem svete, tim vice pozornosti budeme venovat
malickostem - jak vzajemne spolupracujeme, eeho jsme si vsimli a co
muzeme nabidnout na oplarku.

VSe se rod! z Lasky

Kolik z nas dokaze v kaidodennim zivote videt skutecnou krisu pHrody
kolem nasi Cim dal easteji dny pouze prei!vame, jezdime do prace
po stejne silnici, potkavame stejne stare stromy a divame se kazdy den
yen ze stejnych starych oken, aniz bychom videli, co se v pHrode deje.
Na chvilku se zamyslete - co je za oknem vasi kuchyne? Jake rostliny
vidate venku kaidy den? Uz jste se na ne nekdy skuteene podivali,
vsimli 5i jich nebo s nimi mluvili? Modlim se za to, ze jednou, az
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navazerne skurecny vztah s pffrodou, uvidime ty srejne stare stromy
a rostliny jako nadherna srvofeni, jimiz jsou, a uz nebudeme brat jako
samoziejmou krasu Matky Zeme, kterou nas denne zahrnuje.

Vyrusrala jsem v rnormonske komunite a vzdy me ucili modlit
se k nebeskemu Otci, dekovar mu a posilat mu sve diky kazdou noc.
V morrnonske vife nebyla jedina zminka 0 Matce a mne vadilo bft
soucasti nabozensrvl, ktere postrada jakykoli matersky princip. Kdyf
jsem trochu zestarla, zacala jsem zkoumat ostatni nabozenstvi, zda se
jejich poselstvf ryka take Matky nebo nejake zeny. K memu velkernu
zklarnanf jsem zjistila, ze se zensky element v jinych nabozenskych
textech nebo ucenfch nikdy nevyskytoval v pozitivnim slova smyslu.

Bylo to velice matoucf. Na jedne strane jsem byla vedena pHjimat
sve nabozensrvf jako slovo boi! a na druhe strane jsem byla velice
laskyplne a opatrovnicky vyucovana Prirodou, samotnou Matkou
Zemi. Zmitala jsem se mezi dvema ruznyrn! smery, Prestoze jsem
vefila drkvi a snazila se dodrzovat pravidla, abych byla hodna Boha
a nebes, proroze jsem neznala nic jineho, jasne jsem citila, ze ucenf
hlasu Prfrody je stejne tak pravdive, Bylo to obtfzne zivotni obdobi,
kdy jsem se snazila najit svou cestu, abych dala Zivotu smysl a pfisla
na to, kudy se vydat a kde je vlasrne pravda. Kdyzmi bylo dvacet tfi let,
nedokizala jsem uz dele pHjimat, co me ucilo parriarchalni mormonske
nabozenstvi, a definirivne jsem vkrocila do Mattina objen, aniZ bych
se pak kdy ohledla zpatky.

Kdyi navazete skutecny vztah s Matkou Zemi, zaZijete pHsun
nekonecne lasky. Podle me vykouzli Matka vsechny emoce. Je laskou
a zivotem. Odstraneni Matky z nabozenstvi nebo z naseho pojeti
stvoreni pop ira samotnou podstatu nehy, soucitu, krasy a pece, jei
predstavuji samotny zivot. Je nezbytne nutne, abychom meli skuteeny
vztah k nasi puvodni matce, Matce Zemi. Jestlize to ale marne dokazat,
musime ji nejprve znat a pochopit ji. Pokud porozumite Matce Zemi,
uvidite zazraky vsude; krisa je stedra a vase srdce bude dojato k slzam
pH pohledu na motfla nebo na neco tak prosteho, jako je steblo travy.
Ten stejny stary strom nebo mala rostlina za oknem se vam stanou
pEteli, projevem lasky Matky Zeme vuei Yam.
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Matka Zeme je bozska byrost, hera narn dava nase zivoty, dech,
potravu, vodu, tela. Piesro si ji mnoho z nas zatim ani nevsimlo. Stali
jsme se slepi k jejim datum, kterymi nas denne zahmuje. A nyni nas
vola, aby nam pripornnela, ze je skutecne ziva. Trpi nedosratkem
pozornosti a Iasky ad vlastnich detf, Jak mliZeme milovar svou Matku,
kdyt ji ani nczname?

Kdyz se probudfrne a venujerne ji dostatek powrnosti, zjistime,
ze ptaci zpivaji a pJ'itom na sebe volaji tim nejcistsim a nejkrasnejsfrn
zpusobem, svou pisni vyrvafejf lasku a hezci zivot. Uvidime, ze slunce
opakovane vychazi, aby svyrn laskyplnym svetlern, pfinasejicim zivor
planere a vsern zvifatum, zkraslilo svou milovanou Zemi.

Vzpomfnam si, jak jsem kdysi lezela v korune jablone sve
prababicky a powrovala verve nad sebou. Divala jsem se, jak se slunce
i vitr mazli s listy, here se treperajf sem a tam, tam a sem. ZaCalo mi
dochazet, ze tancuji, ze cell' Zivot je ranee, pohlazeni. Uvedornila jsem
si, ze je to prave Laska, z nii vznika vsechen zivot na Zemi. Kdyt se
zamyslite nad tim, jak vyrvarf lidske bytosti dalsf zivot, neni nahodou,
ze zacina akrem lasky, je to tak v celem svete: vitr fouka, hladi kveriny
a pritom uletne pyl. Nebo borova siska - je sfouknuta z vrcholku
stromu a rfrnto laskyplnym gestem se rodi novy iivot. Pyl pak najde
jinou kverinu nebo rostlinu, s niz se smisi a vyrvofi zivot. Borova siska,
jet se narodila ze skotaceni vetru mezi stromy, spadne na Zem a pak
se ta jednoho dne stane: roztanCi se pJ'ektasne kapky a dest se smisi
s pudou. Prostfednictvim tahota aktu spojeni a lasky vyrasi do zivota
semeno. PHroda je ve sve rovnovaze, rytmu a moudrosti dokonala.

Jestlize pJ'irozenl' ohen zachvari cell' les, v jeho vasnivem plameni
shaH stare a mrtve casti a nechaji spalenou a odkrytou Zemi otevrenou
norym jisktam Zivota. To, co vnimame jako destruktivni, b:fya
ve skurecnosti vasnirym zrodem iivota. Kdyt pozar vrcholi, dosiline
horko presne re urCite teploty, hera je potfebna, aby se pryskyJ'ice
zalepenl'ch bororych SiSek rozpustila a semena se uvolnila a vypadla.
Vsechno v pHrocli'je tanec davani a pJ'ijimani. Vsechnyveci jsou Laskou
ozivovanya z Lasky darovany. Dokonce i ovoce a zelenina, here jime,
nejsou jen zrozeny v Lasce, ale staly se idealnim zpusobem, jak pomoci
lidske ti:lo vyiivit a posilit je.
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[esrlize porozumite "davani a pHjimani", podstate Lasky, hera
vyrvaif cell' zivot kolem vas, mliZete mnohem hloubeji ocenit jablko,
here budete mit na obed, nebo i kousek chleba, ktery kdysi zacal
zrnem, Ta mala rostlina za oknem tam po celou dobu roste a snaZi
se byr co nejkrasnejsf - pro vas. Pokud skutecne porozumite Matce
Zemi a jejim uzasnyrn projevum lasky, kreryrni vas stale zahrnuje, pak
ji zacnete opravdu milovat. Budete s ni moct navazat skutecny vzrah.
A skutecny zivot teprve zacne. Spolecne s laskou ho uvidite v pifrode
na kaZdem ktoku. Najdete si cas, abyste podekovali za vse, co [ire,

i za vse, co kolem vas jen tak roste. Stejne jako vy jste byli pocati
z akru lasky, tak i vse osratni je srvofeno z Iaskyplne energie, zrozeno

z materske nehy, stedrosti a lasky;

BOZskf fadsrvofeni
Matka Zerne je nadherny zdroj zivota, Hzenl' nejvyssi moudrosti
Srvofitele, od tech nejmensich semen, hera presne vi, kdy se maji
probudit k zivotu, po nejvetsf velrybu, jet se intuitivne stehuje na sever
za potravou. Vsechno je vvtvafeno z nejvyssiho zdroje inteligence,
jejiZ kouzlo muzeme sparfit v kawem zrnku zivota. Priroda skryva
jeSte mnoho zatim neodhalenych informad. Pokud budeme hledat
dosratecne hluboko, muzeme najit odpovedi na fadu svetovych
problernu, od architektonickeho pokroku ai po lecenf nemoci.

Jak je to mozne, ze vcely instinktivne vedi, kde maji naIezt potravu,
a dokaZi si navzajem sdelit, kde ji nasli? Nebo ze cikady prezimuji
hluboko v Zemi sedmnact let, nei se vsechny najednou vylihnou
a vylewu po kmeni stromu? Kazde steblo travy vyrusta s uZasnl'm
cilem. Kawe zvire je kHi':ovou soucasti kolobehu zivota. My jsme take
soucasti tahota osviceneho retezce, teto obrovske zasobamy moudrosti,
uktyte v ptincipu tvoreni, v pErocli'. Intuitivne se snaZime ze vsech
sil 0 poznani, naplno si uZivat zivot, odhalit jeho tajemstvi. Stejne
jako jsou cerveni ktabi pritahovani, aby spechali na pIaz nakHst vejce
v urCitou dobu mesicniho cykIu, nebo jefabi kanadsri nasleduji vnitfni
volani, aby tahli pres zapadni planiny, take my jsme Iakani, abychom

se stali srym prarym, nejvyssim Ja.
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]sme skurecnou soucasti velkeho tajernstvf pffrody, ktera je
vclenena do nejvyssfho planu zivota. Vsechno na teto uzasne planere
se pohybuje v zazracnem tanci zivota - rozeni, zrani a srnrti. Srejne
jako nekrere stromy nebo kvetiny venuji cely svu] zivot tomu, aby
ve spravny moment rozkverly, tak take lidstvo ceka na svuj klicovy
okamzik rozvoje a otevfeni se plnernu vedorni. Ten cas nastava nyni.
Neco nas vola, abychom naplno aktivovali sve schopnosti, probudili se
a rozvinuli se, dosahli toho nejkrasnejsfho poznanf a porozumeni, ]sme
mnohem vice, nez jsme kdy vefili. ]sme uzasnymi jiskrami Bozskeho
zdroje zivota a nadchazf cas, abychom naplno vstoupili do tohoto byti.
Konecne se mUZeme piestar dtit jako oberi, stihane zivotnimi zapasy,
Muzerne naplno poznat, ze jsme dokonala srvofenf Velkeho Ducha
a ze je v nas ulozena nesrnirna hloubka Lasky.

Pokud si vzpornenerne, jak zazracni ve skurecnosti jsme, muzerne
se stat rvurci sve vlastni zkusenosti. PfiSel cas podivat se na Matku
Zemi jako na ohromny zazrak, kterym skutecne je, a pochopit, ze
vsechno se rodi z Lasky, aby se zapojilo do tajemneho kruhu zivota.
]sme tvurci nasich zivotu. Sami zodpovidame za to, ze svymi ciny
urcfrne, co chceme prozfvat. Nasimi zamery a prostfednictvfm nasich
pocini, emod a snu si prirahujerne zazitky, kterymi chceme prochazer,
Stejne jako pfitazlivost Mesice zpusobuje velke vlny na nasi planete,
nase Vyssi]a nas vola a vyzyva, abychom naplno vkrocili do sve tvilrci
sily a stali se zazracnymi a kouzelnymi bytostrni, kterymi muzerne
byt.

Srejne jako kaZdy kousek ovoce a zeleniny zraje v bozskern radu
ptoto, aby pak poskytlo potravu a zivcr, take nase VySSi]abylo srvofeno,
aby nas napliiovalo nekonecnou energii, laskou a sverlem, nasytilo
a vyzivilo nase tela a duse, Dokud neuvidime v Matce Zemi posvatnou
bozskou byrost, jiz ve vsi sve kouzelne a uzasne rnoudrosti je, nikdy
ji nenajdeme ani v sobe, ]sme jejimi detmi: jsme soucasti jeji rvorby,
soucasti jeji krasy a nevysvetlitelne moudrosti, AX si to uvedornime,
zacnerne vnimar take to, jak skveli ve skutecnosri jsme. My, lidske
bytosti, jsme soucasrf neceho tak nesmfrne ohrornneho a dokonaleho,
co muzeme jen tezko pochopit.]e na case, abychom se zacali navzajern
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milovat jako neuvefitelna srvofeni a milovali takto i nasi Marku, ktera
narn dava pHleiitost Zit ve svern nekonecnern tanci zivota.
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Navrat predku

V dubnu 2009 jsem rnela tu cest vest jeden z nejsilnejsich obfadu,
jaky jsem kdy zazila. Slavnost, 0 krere hovofim, se konala severne
od Santa Fe, hluboko v pousti Noveho Mexika, na podporu oficialniho
Mezinarodniho shromazdenf Navratu predku, usporadaneho v Arizone
18. at 28. dubna 2009. Arizonske setkani spojilo domorode stafesiny,
duchovni vudce, samany, StraZce Moudrosti a lidi vseho druhu z cele
planetypro dny, sestavajicfzobradu, setkanf alecebnych ritualu. Obdobf
dubna, vybrane pro tuto ceremonii, odpovidalo den], ke kterernu rnelo
podle proroctvf Mayu a Hopiu v teto dobe dojit,

Prave v tento cas melo nastat leceni Matky Zerne, mela se otevifr
nebesa, ze krerych rnely zacit proudit napomocne energie, Sverlo
a Laska, aby nam, lidskym bytostem, pomohly vzpomenout si,
kdo jsme. Pokud bychom to dokazali, rozsifilo by se nam vedomf,
Pfedpovedelo by to take navrat moudrosti predku a zpusobu existence,
ktery jsme zapomneli a krery by znamenal zlom pro lidsrvo. Pfedni
maysky staresina Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj, "strazce veskereho
mayskeho ucenf", mluvil 0 tom, ze marne v rero dobe moznost
zasadnfho rozhodnuti. Jsme my, Iide, schopni zrneny? Nase odpoved
byla pro budoucnost teto planety klicova, Byla to doba, kdy jsme si
meli vzpomenout, jak marne znovu Zit sve zivoty v harmonii, vazit si
Matky Zerne, naslouchat ji, uctfvat zensky princip a porozumer porrebe
rovnovahy na planete mezi nim a principem muzskym. Prestoze nasi
predkove rakro Wi, jejich srarodavny zpusob zivota i jejich moudrost
byly davno zapomenuty. Nasral cas, pfivest je zper. Cas, kdy jsme meli
nabidnout veskerou lasku nasich srdci, abychom vylecili vsechny, kteif
sem kdysi prisli a nynf cekajf na navrat, aby nas mohli vest v teto dobe
velke transformace.
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V prosinci roku 2008 se se mnou spojili organizatofi setkani
vArizone, kteH spolupracovali take s Kontinent:ilni radou dornorodych
starslch pod vedenim Dona Alejandra Oxlaje. Byla jsem pozadana,
abych Hdila slavnost pro oblast Noveho Mexika a Colorada, protoze
arizonske shromazdenf jil. bylo plne a slavnosti se chtelo zucastnit
hodne lidi. V te dobe se konala setkanf na ruznych mistech po celem
svete a s ohrornnym rnezlnarodnim shromazdenfrn v Arizone byla
propojena.

Bylato rnaprvni vefejnaslavnosr,Upffrnnefeceno, melajsemstrach.
Vedela jsem, jak je slavnost pro cely sver dulezita, a citila jsern, l.e to

bude daW iniciace, hera me jeSte vice pHbliZi memu pravemu poslanf.
Piestoze jsem vubec netusila, jak dar dohromady nekolikadennf alrci,
nebo dokonce jalr pfimet Iidi, aby pfisli, rozhodla jsem se, I.e do toho
skoCim rovnyma nohama. 0 obradu jsem rekla nekolika piatelum
a spolupracovnikum a ti mi pomohli informaci rozsffit. Vsichni, kteH
se 0 tom dozvedeli, byli nadseni a chteli se toho zucastnit. Brzy se daly
veci do pohybu. Lide se snazil] pomoci na kazdern kroku a skupina asi
patnacri z nich, kteff se citili povolani k pifrne podpore obiadu, zacala
systemaricky organizovat serkanf. jsern nesmirne vdecna tornuro jadru
- me "rade" - here bylo napornocno pfi organizovanf cele vyznarnne
akce. Nemeli jsme zadnou piedstavu, jalr velke nebo male by melo
cele shromazdenf byr, a ani jsme mu nedelali I.adnou reklamu. Presto
se informace s!fila z ust do ust i internetovym prostorem. Usoudili
jsme, l.e ten, kdo se rna akce zucastnit, tam take bude a my budeme
bez ohledu na pocet ucastniku delat to, k cemu jsme byli povolani,

Uvnirr sebe jsem se zacala modlit, aby se mi dostalo vedeni, here
mi fekne, co mam delat, a jalr muzeme vsichni spolecne podpofir
energie, here k nam v teto moene dobe pHjdou. V predchazejicich
mesicich jsem zacala dostavat konkretni pokyny od Ducha, here se
rykajiklicorych okamI.iku obradu a here je potreba provest. Dozvedela
jsem se, l.e talre ostatni samani a Straici Moudrosti na jinych castech
sveta pHjimaji stejne informace. Slavnost se konala ve dnech 18. ai.
20. dubna na soukromem pozemku severne od Santa Fe, v oblasti
s nazvem "Rio en Medio". Bylo to rovne a otevrene misto, ohranicene
blizkou fickou a obklopene pohofim Sangre de Cristo. PHtel Lars,
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majitel pozernku, nam ho sam nabidl as oddanosti a peCi 0 posvatny
obiad, herr se na nern mel konat, ho vlastnimi silami upravil. Vedela
jsem, I.e kazdy den bude mit sve konkretnf zamefenf a pokazde se
bude muset konat urciry obrad. Tyto rfi dny mely byt venovany lecbe
Matky Zeme, uzdravovani rnuzskeho a I.enskeho principu a piedavani
urcirych proroctvi a informaci, here pHnaseji na tuto planetu Straici
Moudrosti.

Stat se dutou kosti

Pfesroze jsem rozumela smyslu klfcovych obfadu, here se mely konat,
vedela jsem, l.e budu muset vetit v neustale nasledovani duchovniho
vedeni. Obiady mely zacinat kaZdy den brzy rano a koncir kolem pate
vecer, Vubec jsem nevedela, co mam ocekavat, co fikat a co delat. JeSte
par dnu pred slavnosrf jsem rnela jen mlhavou predstavou 0 tom, jalr
bude vse probihat a co by se mohlo pnpadne stat. Vedela jsem vsak,
I.e muj skutecny ukol rkvi v tom, abych se plne orevrela Duchu, stala
se jakousi dutou kosti, naslouchala predkum a nechala se jimi vest
v tom, co mam Hkat a delat. Vzpominarn si, I.e den pied slavnosti jsem
vysla yen do dvora mezi jalovce, na zvlasrnf misto, kam jsem se casto
chodivala modlit. Kdyf jsem skonCila s prosbami a vracela se do domu,
uvidela jsem neco, na co nikdy nezapomenu, protoze me to naplnilo
pocitem radosti a jistoty, I.e vse bude v pofadku, Vse probehne tak, jalr

,
rna.

Zeme prede mnou a kolem me nahle vypadala jalro poust.
Na kopcich jsem uvidela lidi, tisice lidi, kam jen oko dohledlo. Vsichni
kraceli ke mne, Pochazeli z mnoha ras a kulrur, a sonde podle jejich
obleceni, byli i z ruznych casovych obdobi. V cele Sli ti nejsrarsi,
nasledovani mul.i, ienami a detmi. Jeden zvl:iStni mul. byl nahy, pres
rameno mel prehozenou jen kuI.i zjaguara nebo leoparda. NekteH starci
meli neuveritelne kralovske vzezreni a vyzarovala z nich duchovni sila.
Bylo to cele more lidi, kteH pfiSli na obfad. Nikdy jsem nic podobneho
nevidela. Byli to predci a prichazeli k nam. Meli se srat svedky cele
ud:ilosti!

Kdyi jsem veSla do domu, z krasy cele vize mi po tvafich stekaly
slzy. Vedela jsem, I.e i pres me obavy a uzkosti nebyla tato ceremonie
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o mne, Nemcla jsem nic vyrvaier, Delo se tu neco mnohem vetsfho.
My jsme nevyrvareli to, co tu probihalo - to rvofil Duch. Obfadu
se dostavala take pfima pomoc z druhe strany. Stacilo jen naslouchat
a zustat vuci vedeni orevfeny, Obrovsky se mi ulevilo. Piestoze jsem
byla porad z Hzeni slavnosti a vytvofeni posvatneho prostoru trochu
nervozni, zavladl ve mne hluboky vnitmf pocit, ze vse bude fungovat
tak, jak rna - a ze se stane neco prekrasneho.

Prvnf den: Uceni posvatne Matky Zeme
V patek 18. dubna 2009, prvni obradnf den, se pred vychodem slunce
shromazdilo na slavnostnim miste asi dvacet otuzilych lidi. Bylo
chladne, zasnezene rano a mraky se valily pres podhuh. Noc pfednm
snezilo a i v re chvili se jeSte tu a tam snesla vlocka, Vsichni jsme byli
zachumlani do kabani a dek, svirali jsme termosky s horkym cajern
a stifdave jsme si u ohne ohHvali zrnrzle prsty.

Prvni den byl venovan uzdraveni naSi posvatne Matky Zeme. JeSte
ve trne jsme vyrvofili velky, posvatny, leCiry kruh z karnenu a pak jsme
uprosrred nej postavili olta]. KdyZ se objevily prvnf paprsky slunce,
zacali jsme se modlit a staresina, ktery se mnoho let ucil od Hopiu, hral
na Hetnu a doprovazel nas prekrasnou pisni. Jeden z nejduleZitejsich
ukolu tohoto dne bylo zaml'fit nasc lecive energie, lasku a vdecnosr
na pomoe a uzdraveni Matky Zerne. Poslali jsme sve leCive modlitby
do zvlasrnfho kfiSialu, ktery mel byt ulozen do Matky Zerne. Jeho
prostfednicrvim jsme pak Marce Zemi rneli posilat lasku a napojovat
se a posilovat tak energetickou linii piedku, krera spojovala toto misto
s dalsimi klicorymi oblastmi po cell' planetI'. To melo zase posilit
energetickou sit Matky Zeme a pomoci zrysit energetickou frekvenci
na planetI'.

KdyZ jsme do zeme ve stredu kruhu napul zahrabali velky,valcoviry
kfiStaJ tak, aby ddel ve vzpHmene poloze, a zacali jsme do nej posilat
laskyplne, leCive energie, zacalo se dit neco neobvykleho. Znovu jsem
je uvidela. Stejne jako predchazejid den jsem spatfila kolem nas more
lidi, kten' se rozlevalo az na vzdalene kopce. Lide pochazeli ze vsech
kmenu, barev, narodnosti. Samou radosti mi malem puklo srdce.
Kdyz jsem ostatnim sdelovala, co vidim, nedokazala jsem podaCit slzy.
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Dodnes mam husf kuZi, kdyz si na to rano vzpomenu, a napliiuje me
laska a vdek, Ale jeSteuzasnejsi bylo, ze jsem videla, jak z Nebe na Zemi
proudi pasy ci sloupy svetla.

Tyro valcovite pilfre energie z Nebes jsem pak videla vsude
kolem. Pozorovala jsem je, jak se rozrustaji, a prvni slavnostni den mi
to pfipadalo, jako by se oreviela nebesa a pruhy svetla se zvetsovaly
a rozsirovaly, propojovaly se mezi sebou, dokud nevytvorily jeden velky
sloup, proudlci z Nebe na Zemi. Mnoho Iidf v kruhu citilo, ze se neco
deje, a kdyz se sloupy sjednotily, vsichni spolecne jsme se zhluboka
nadechli. Nedalo se popfit, ze ten den proudilo z Nebe na Zemi
obrovske mnozsrvf energie.

Druhy den: Leceni muzskeho a zenskeho principu

Druhy den obiadu byl pro nas nejhlubsi a nejsilnejsf - a myslfrn, ze
mluvim za vsechny piftomne. Tento den byl velmi obtizny, ale zasadnf
pro ucel a naplnenf tohoto shrornazdenf. Druhy den byl toriz venovan
lecen! muzskeho a zenskeho principu. Prosrrednicrvfrn snu, vizf
a ucenf jsem se dozvedela, co se tohoto dne stane a jak provest vse, co
je potieba, eim vice informad jsem ziskavala, tim jsem z obiadu mela
vetSi respekt.

Noc piedtlm jsem moe plakala a bylo mi spatne od zaludku.
Bojovala jsem s rozporuplnyrni pocity. Vedela jsem, ze je ve rnne jeSte
stalo hodne zlosti a smutku z toho, jak jsem byla jako dite sexualne
zneuzfvana a fyzicky tyrana, Copak takhle muzu vytvaret prostredl
tomu, co se rna stat? Bylajsem ochotna ponorir se do sveho zraneneho ja
a uvolnit bolest, kterou jsem trpela? Byla jsem sarna natolik uzdravena,
abych byla schopna vest tento obead? Dokazala jsem se jen modlit
o pomoe a odevzdani.

Smyslem teto konkretni ceremonie bylo uznat nase hluboke rany,
ktere jsme utrpeJi v pohlavni, sexualni oblasti. Nemuzeme uzdravit
Zemi, dokud nevyleCime sami sebe, a ty nejhlubsi rany, ktere jako lidske
bytosti nosime, jsou ukryty hluboko v nasi muzske a zenske psychice.
Tyto dye energie byly v lidske civilizaci tak dlouho nevyvazene, ze
temer kazciy zijid Clovek na tomto svete utrpel skody, ktere neni
mozne prehlizet. Tato disharmonie je ve skutecnosti tak obrovska, ze
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bez vyvazenf a leceni nebudeme schopni pfdit ani my lide, ani nase
planeta. Je zde porieba uzdravir a probudit zenskyptincip, aby sevelkou
rnoudrosrf lasky; nehy, soucitu a krasy mohl obnovit zdravy zpusob
vzajemneho souzitf na Zemi. Potiebujeme moudrost matky a Matky
Zeme, aby nas dovedla zper k celistvosti. Vedle toho je potreba vylecir
ale i rnuzsky princip a pfivest ho z destruktivnfho sevrenf nadvlady;
sfly, ega a vule zpet do harmonie a rovnovahy, zper do srdee, kde mMe
slouzit a chranir cely zivot.

Zacala jsem ke skupine promlouvar 0 velke nerovnovaze. Sdelila
jsem jim, jak kolektivni muzske negativni enetgie zasadily obrovskou
ranu nasi planete tisici lety nadvlady, znasilnovani, muceni, vilek,
zneuzfvani, agtese a hruznych Cinu na detech, zenach i muzfch. MuZi
i zeny nesou rany teto ztrary srdce, tohoto traumatu, ktere zpusobuje
odeizeni.

Versina muzu v kruhu nernela sebemensi predstavu 0 tom, co se
stane, a to bylo asi jen dobrc, proroze nekteif z nich by z nej urCite
chreli okamzite odejit. Duch mi ukazal, jaky piesny urvar maji zeny
a rnuzi vyrvofit, jejich urnisteni behern obradu i vse, co je potfeba
udelat, Kdyz jsem pozadala rnuze, aby povstali a chytili se za tuee,
vubec jsem jim nezavidela. KdyZ jsem jim sdelovala, co je porreba
udelat a co se od nich zada, srdeem jsem pto ne hluboee plakala. Mell
se ponofit co nejhloube]i do nitta, aby uvideli vsechna ta zversrva, zal
a bolest zenstvi, aby procftili a uvolnili tyro negativni energie, a to
nejen v ramci svjeh vlastnich zivotu, ale i vseeh ostatnich, ktete jim
v cell' historii pfedehazely. KdyZ jsem mluvila, klepala jsem se svirana
zalem po eelem tele, a kdyZ jsem pozadala tyro dobrosrdecne muze, aby
udelali tento tezky krok, bolest uvnitf jeSte natosda. Musim pfiznat,
ze muzi v ktuhu padili k tern s nejsilnejsim a nejCistSim srdeem, jake
jsem kdy potkala. Ujistila jsem je, ze v nich jako v jedindeh nespoCiva
vina, a pHsahala jsem jim, Ze je budu po eely cas ehranit a udrZovat
ve spojeni s Matkou Zemi a Nebeskym Oteem. Vyzvala jsem vseehny
zeny, at se kolem nich shromazdi do velkeho kruhu, aby tak vytvofily
ptostor a poslaly Hskyplne svedo a energii vsem, kteH uvnid snaseli
sve utrpeni.
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Placu, kdyz si vzpomenu, co se sralo uvnirf ktuhu. Kdyz jsme
zacali a mufi se drzeli za ruce a vyrvareli kruh, tozkutilely se jim
po tvafich slzy. Dokonee i nekrere zeny, ktere sraly kolem nich ve
vnejsfrn kruhu a mely tam manzely nebo partnety, plakaly. Tezko se
mi hledaji slova, kterymi byeh popsala utrpenl, [akym tito uzasni mufi
prosli. Jejich utrpeni a kfik byl Silene syrovy a vychazel z nesmirne
hloubky. Nektere z nich zachvatil mucivy kasel, jak se pokouseli zbavit
svych myslenek a obrazu. Nekreif se snazili pfekonat zvraceni, jini
plakali a trasli se zalem. Zustavala jsem ukorvena, jak jen jsem mohla,
pomalu kracela od muze k muzi, zvysovala sve energie, jak to jen slo,
abyeh je udrzela v bezpeci a ve vytvorenem ptostotu. Poutala jsem je
k Matee Zemi a k Nebeskemu Otci, jak jsem byla insrruovana svym
vedeni, aby mohla byejejich ehodidly a hlavami odvadena jejich bolest
a utrpeni. Zeny, ktere muze obklopily, zai'aly jednohlasne broukat
a zpivat a posflaly jim laskyplne tony, aby jim pomohly zustat v srdci
a zakorveni. Jeden muz po [akemsi druhu ocistneho vzteku zkolaboval.
Vydesila jsem se, protoze jsem si uvedornila, ze tento ptostor jiz sama
dele neudrzim, a rak jsem pozadala pffromne energeticke leCitele
a mistry Reiki, aby zasahli, polofili sve ruce na muze a pomohli jim.
KdyZ byla pto nas vsechny bolest mufu temer nesnesitelna, jen jsem
pfihlizela, naslouehala a modlila se, aby uz byl konec, aby pfisel povel
a my to mohli zastavit,

Nejenze jsem je eelou tu dobu pozorne sledovala, ale videla jsem
take jejich pfedky, kteH byli shtomazdeni za nami v mofi lidi, proehazeli
kupfedu a jeden po dtuhem do mufu vstupovali a zasevystupovali. Kdyz
k tomu doslo, pHi' muzu se zmenil a zai'al vyjadfovat utrpeni a bolest
ruznyeh duehu, kteH se zapojovali. M jsem konei'ne uslysela klidny,
ale silny hlas: "Je konec!" Ryehle jsem oznamila, ze jsme ptovedli, co
od nas bylo pozadovano, a vyzvala jsem vseehny zeny, aby pHstoupily
k muzum, objaly je, podekovaly jim a projevily jim svou lasku. Zeela
vyi'erpani jsme spolei'ne plakali. Svirali jsme se v pevnem objeti. Vedela
jsem, ze tento den bude tezky, ale v zadnem pHpade jsem netuSila, jak
nesmirne silny bude tento obfad a jak vjraznou zivotni zmenu pfinese
nam a snad i cell' nasi planete.
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Vsichni jsme si dali dlouhou presravku, nei jsme zacali s lecbou
zenstvi. V tomto pripade jsem byla instruovana, aby zeny vytvofily
pulkruh ve tvaru kalicha nebo delohy, Muzi meli stat v pfimce napfic
pulkruhem a uzavirat oba rohy kalicha. Znovu jsme se vsichni chytli
za ruee a ja jsem vyzvala zeny, aby se ponofily hluboko do nitra
a nechaly na povrch vyplavat vsechna zneuzirf, vsechen zal i zlost,
nastradane za cela tisicileti. Ocekavala jsem, ze lecenf zenstvi bude
mnohem horsi, tvrdsi nei muzsrvi, ale bylo to uplne jinak. Zacalo
tichym vzlykanim, jak si zeny vzpomnely na vlastni zneuzivani, ryd.ni
svych deti, na zivoty matek, babicek, prababicek a na to, Cim musely
ptojit. Dlouhou dobu znelo jen nepatrne vzlykanf a tichy plac, Pak
jsem dostala pHkaz, abyeh zacala pokladat ruce na jejich podbfisek,
Musim se pfiznat, ze jsem rernto instrukcim nejprve nerozumela. Kdyi
jsem ale prechazela od jedne k druhe, teprve jsem zjiSiovala, co se deje.
Zeny v sobe stale zadrzovaly svou bolest, potlacovaly ji tak, jak k tornu
byly vidy vedeny. Byl to zpusob, jak pfeiit, a my jsme se tuto raktiku
naucily veliee dobre. Ale kdyi jsem prechazela od luna k lunu, kiik
a plac se prolomily, Vynofila se obrovska vlna zarrnurku. Vsechny zeny
padly k zemi. Nektere lezely na bfiSe, nektere na zadech; rnnohe se
stocily do klubfcka, jak plakaly, nankaly, potrebovaly vykficer vsechna
ta zneuzivani a kfivdy, zanedbani, neuctu, nadvladu a utisk, kterymi
tak trpely.

Stejne jako tomu bylo behem muzskeho obfadu, take zde jsem byla
svedkem toho, jak duehove pfedku vstoupili do nekteryeh zen a pak
zaseodeSli. StHdali seve sryeh vJpovedich prostfednictvim zen, leiideh
na zemi. Na vlastni oCi jsem vidi'la, jak jednu z nich prozafilo jasne,
temer kovove bile svetlo a po obfadu mi to dosvedCilo jeSte nekolik
dalsich lidi. MuZi stali kolem, vytvareli obraz ochranneho kalicha, vse
sledovali, posilali lasku a podpotovali je, kdyz se trapily. Brzy se ozvalo:
"Je konee!" Pak jsem vyzvala muze, aby pfistoupili k zenam, objali
je, podekovali jim a projevili jim svou lasku. Muzi nezne objimali
zeny, aby se utiSily, a pak jsme obfad ukonCili. I kdyi jsme byli vsichni
psychicky vycerpani, vladlo mezi nami nadseni. Jako by kazdy z nas
pomohl odlehcit bfemeno zalu sveta, ktery v nas byl hluboko pohfben
jako obtovska tiha v kolektivnim lidskem srdei.
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Uvolnilo se neco velkolepeho, Nerrapill jsme se pouze za sebe, ale
za cele generace nasich predku, muzu a zen, ktefi byli hluboee ranenf,
Vycistili jsme vice prostoru pro lasku pfijetim a projevenim zranenf
muzu a zen, muzskeho a zenskeho principu. Mela jsem obavy, zda
takovy prostor dokazu vyrvofir, ale ukazalo se, ze tento obfad je mym
nejvetsim darem, nejvetsf vyukou a lecenfrn zaroven, jake jsem kdy
dosud zazila. Umoznil mi osvobodit se od nekterych predsudku a obav
z muzu, ktere jsem si v sobe od detstvi nesla. Videla jsem milujlci
muze, jak se upfimne rrapi kvuli nepravostem pachanym na zenach,
a cftila jsem jejich vlastni bolest pramenid z toho, ze to vsechno museli
v sobe nest. Cirila jsern, co vyrrpeli tim, ze jsou muz].

K pfftornnym muzum jsem dtila skutecnou lasku a pfijala jsem
je za sve bratry. Vedela jsem, ze na nasi planete je takovych krasnych,
milujicich muzu mnoho a ze take mnoho z nieh bylo obetf disharmonie
muzsrvf. Citila jsem, ze jsme na [edne lodi a ze oba principy - muzsky
i zenskY - hraji zasadni roli v podobe nove, krasne Zerne, k niZ se
snazfrne dospet. Tento den jsem prosla lecenim, krere jsem vubec
necekala, a jsem hluboce vdecna vsem muzum a zenam, ktere se
toho zucastnili. Pomohlo mi to na me ceste k uzdraveni z let rrapeni,
ze vzteku a smutku, kterymi jsem prosla ja a kreryrni proslo v minulosti
mnoho dalsich zen a deti. Poprve v Zivote jsem dtila k muzum tak
hlubokY soucit a lasku. Nabyla jsem pfesvedceni, ze zmena je mozna,
ze jsme schopni a dokiZeme vse vylecit a zmenit.

Den 3: Predanf moudrosti a proroctvf
TIet! den byl venovan uceni StraZcu Moudtosti, lekdm, ktete jsem
od detstvi pfijimala, a nekterym proroctvim, ktere jsem obdriela
z druhe strany, abych je dale pfedavala. Tento den byl mnohem
bezstarostnejsi nei oba pfedchozi. Mluvila jsem 0 dobe, kteta pfijde,
a 0 tom, jak si my, deti nasi Matky Zeme, potfebujeme vzpomenout
na velke JA JSEM, kterym kazdy z nas je, a jak mame Zit ze srdce a ne
z mysli. Tento den byl ve znameni vfznamne symbolieke udalosti 
kondor z jihu a otel zapadu konecne vzletli bok po boku - proroctvi,
ktere bylo vyfceno domorodymi obyvateli pfed tisici lety. Mela to btt
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doba, kdy si lidstvo vzpornnelo, ze srdce predsravu]e pojitko k velkernu
JA JSEM, ktere nas sem vyslalo.

Posledni den jsem predavala vsem informace 0 zmenach
pfichazejfcich na planetu Zemi, ktere jsem pHjala spolu s ostatnimi
Strazci Moudrosti. Nektere z techro zprav souvisely s hvezdnymi
bytostrni, ktere zde byly vzdy pHtomny a ktere znovu brzy odhali
svou rotoznost, aby se staly nasi kosmickou rodinou a zcela zmenily
zpusob, jakym my, lide, vnirname realitu a nase misro ve vesmiru. Vi
se, ze tyto bytosti hvezd pfiSly na nasi planetu pfed znamou lidskou
civilizad a ukryly sve pravdy a uceni, ktere mely byt objeveny a znovu
vyuzity, aZ je budou lide schopni duchovne pochopit. Shromazdeni
Navrat pfedku a souvisejid celosvetove obrady znamenaly zacatek
obdobf rychleho duchovniho vyvoje lidstva, kdy budou vsechny tyto
veci odhaleny a uskutecneny,

Pro me osobne znamenal rfeti den pocatek neceho hlubokeho
a neocekavaneho, Obrad v Santa Fe mi pHnesl silny zazitek a pouceni,
Zjistila jsern, ze pod vedenim Ducha se mohu s plnou duverou pustit
i do vecf, krere vypadaji hrozive a ze kterych marn strach. Uvedomila
jsem si, ze pokud budu naslouchat a vefit, pomoc vzdy pHjde. Tyro
posvatne slavnosti bylyve skutecnosti vedeny z druhe strany - neHdili
jsme je my! Bylo by chybou myslet si, ze jsem nejakyrn zpusobern
vyrvarela program. Pozdeji jsem dtila obrovskou vdecnosr a vedcla
jsem, ze Duch byl s nami po vsechny ty dny.

Presto jsem si v te dobe neuvedornila, jak moe zmeni tento obfad
cely rnuj zivot. Zaznam s popisem cele slavnosti pres YouTube oslovil
velkou spoustu lidskych srdd a podnitil je k tornu, ze chteli zacfr
lecit a milovat sebe i Matku Zemi. Krarce nato, v dubnu 2009, jsem
zacala dosravat pozvanl do vzdalenych zerni, abych pracovala s vetS!mi
skupinami lid! a vefejne promlouvala. Znovu jsem musela celit svernu
strachu z neuspechu a z nedostatecne pHpravy; a znovu jsem se
musela s duverou odevzdat duchovnimu vedeni. Nikdy jsem nebyla
pfipravovana na to, abych vefejne promlouvala, a pokud bych prestala
duvefovat Duchu, ze to je presne to, co rnam delat, a ze se to udela
v podsrare samo, nikdy bych nic takoveho nedokazalal
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Kdyz' jsem totiz poprve zacala mluvit v mezinarodnfrn prostredf
v Dansku, omdlela jsem na podiu pred nekolika stovkami lidi. Projevil
se u me jet-lag syndrorn, podlehla jsem emocim, zacala bY< unavena
a mela jsem pocit, ze se behern reCi zrrdcim. Pak uz si jen vzporninam,
ze jsem lezela na zadech na podlaze, obklopena asi deseti lidmi, kteH
na me energeticky pusobili. Bylo to rrosku vetS! drama, nef jsme
ocekavali. Nastestf se to liZ nikdy neopakovalo a ja se naucila lepe se
uzemnit a energeticky se pHpravit na verejne vystoupeni. Ale rnluveni
pro me jeSte porad neni moe jednoduche. Duch pracuje zahadnym
zpusobern a musf skutecne chtit sve poselstvi pfedar: jinak bych ted'
byla urCite schovana nekde v lese, mluvila s praky, koukala pod kameny
a hledala tam zvifatka v bezpeci anonymity tak, jak jsem to delala
po dobu prvnich rficeti let sveho zivora.
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Posun z mysli do srdce

Existuji dve velke staroveke civilizaee, ktere dodnes vlastni klie k byti
ze srdee: Mayove a Aboridzinci, Stale ziji ze srdee a jsou presne terni,

kteH nas to znovu nauci, Tisice let se lidska eivilizaee vyvijela zvlasrnim
zpusobern. Rozvijeli jsme moznosti naseho racionalniho rnysleni, pHSli
jsme s ohrornnymi vynalezy, postavili jsme uzasna mesta a v poslednich
Ietech jsme udelali ohrornny skok v objevovani novych teehnologii.
Neni poehyb, ze jsme dokazali skvele veci. Problem je ale v tom, ze
jsme opustili srdee. Piestali jsme ze srdee jednat, rozhodovat se a ztratili
jsme pocit propojeni s veskerym zivotem. Precenili jsme racionalni,
logickou mysl a veHme jen tornu, eo vidime a zazfvame svymi telesnymi
smysly. To se ale nikdy nernelo stat. Proto jsme nyni zadani, abyehom
znovu zacali Zit ze srdce - je to jedno z fady dulditfeh poselstvi, 0 nez
se mam s vami podelir.

Univerzalnf zakon zni: Cim ldskyplnijfi jste, tim inteligentnijfi se
stanete. Jen si predstavte veskery technologicky pokrok, ktery jsme
vyrvofili nasi mysli za poslednich deset let. To je neuvefirelne. A presto
se nam dosud nedaH vyresir nektere nejnalehavejsi problemy, kteryrn
v soucasnosti celime. Nejvetsf otazkou zustavd, jak marne vylecit vse, eo
jsme jiz zpusobill Zemi, a jak marne zastavit to, eo ji zpusobuji lidske
bytosti od te doby, kdy zapornnely na sve napojeni na sit Zivota. jestlize
jsme byli sehopni vyrvofit tolik ved pouze svou mysli, piedstavre si,
eo byehom mohli dokazar, pokud byehom jednali ze srdee! Mysl by
se nestala pasivni, ani byehom ji nepfestali vyuZivat - vyvijela by se
mnohem rychleji, protoze by byla ve spravnern vztahu se srdeem, se
zdrojem byti a tvorby. Pokud pfestaneme jednat z mentalniho vedornl,

Hzeneho egem, prestaneme usilovat 0 nesmyslne veci, krere uspokojuji
pouze malou cast toho, co jsme. Piestaneme plyrvar nasf dusevni
energii a zamefime kafdy kousek sveho srdee a mysli na leceni Zerne
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a zajiSteni hojnosti pro vsechny bytosri. Muzeme vyrvofir raj na Zemi,
jaky jsme nikdy pfedrfrn nevideli,

Dueh me ucil, ze Matka Zeme je posvatna a lidskym bytostern
neni dovoleno ji znicit, Je posvarna nejen pro lidske byrosti, ale pro
vsechny formy zivota ve vesmiru. Ahyehom se s ni mohli posunout
na vyssi uroven hyti, musime dostatecne zvysit nase vihraee. Protoze
jsme ji dlouho hrozne ublizovali, musi se Stat neco vyznamneho, co
by napravilo cestu, kterou jsme vyslapali, a pomohlo ji znovu dychar.
Lide by si meli uvedomit, jak nalehava tato siruaee je. jestlize skutecne
eheeme zustat na planete Zemi jako jeji deti, musime se posunour
na vyssi uroveii vedoml.

Pokud dobie poslouehite, zadny z dornorodych staiesim) neho
Straicu Moudrosti na teto planete nehka: "Ted' musis jit a neco
udelar"; spise vas vyhizeji: "Bud'." Nabadajf nas, ahyehom byli zmenou,
ahychom se vyjimecne zamefili spiSe na byrf nez na konani, jestlife se
dostatecny pocet z nas dokiie napojit na sve srdee a na Lasku, ktera
v nem je, Lasku, krera naplnuje vse v pfirode kolem nas, a poehopi
krasu a posvatnosr zivota, ktery narn byl dan, pfesuncme prevlidajici
vedornf na planere z rnysli do srdee.

Preklopeni splavku celosvetoveho vedomf

Duchovni poselsrvf a informace prijunam mimo jine take
prostrednictvim neceho, co vypada jako velki televizni ohrazovka,
ktera se mi otevira v zornem poll. Pres ni mohu komunikovat take
s ostatnimi Straz~i Moudrosti Ci hytostmi, ktere se nachizeji kdekoliv
na teto planete. Rikim tomu "prehIidka ohrazU". Jednou mi tak hylo
ukizano, jak dojde ke zmene vedomi z mysli do srdee. Videla jsem
na vode splavek - hyl uplne stejny, jaky maji tyhari. Kdyi ulovite ryhu,
k1esne pod hladinu. Dolni polovina je cervena a horni hili. Splavek
predstavuje planetarni vedomi. Vsimla jsem si, ze na planete Zemi
je hili cast viditelna, zatimeo cervena je ponorena. Bili predstavuje
vedomi z mysli - to, jak je lidstvo posedle myslenim, hodnoeenim
a vnimanim reality z tohoto omezeneho prostoru. Cervena strana
predstavuje vedomi ze srdee, ziti reality z Iisky - mnohem sirSivedomi,
diky nemuz stile vnimame, ze jsme vsichni hratry a sestrami a ze

112

POSUN Z MYSLI DO SRDCE

muzeme vytvaiet svou vlastni realitu. Piestoze hila strana hyla nahore,
bylo mi ukazano, ze se splavek chysta preklopit. Na Zemi se prave
nachazi tisice lidi, ktefi jsou nesmirne oddani potrebe zrnenit vedomf
a opravdu horlive na tom pracuji. Stile vice lidi se denne prohouzi
a uvedomuje si, ze uvnitf sehe mime bozskou jiskru a ze to, kdo jsme,
je mnohem vyznamnejsi, nef jsme si kdy predsravovali.

Cim vice hude nas, ktefi projdeme vnitfni zrnenou a uvedornfme
si, kdo jsme, tim vice pornuzerne obratit splavek na stranu vedomi
ze srdee. Neni potreba, aby kazdy na naSi planete ucinil tento skok,
proroze vihraee Lasky je nejvyssf vihraci existence - je mnohem silnejsi
nef vedomi z mysli nebo z ega. Jestlize se prohudi dostatecne mnozsrvf
lidi a zacnou Zit ze srdee, zmenirne vedorni, vladnoucf na teto planete.
Mime sehopnost obratit splavek, zrnenit pfevladajfci vedorni na planete
Zemi. Ve skutecnosti je to jen otazka Casu - vi'fim, ze to dokazerne
velice hrzy. A pokud ho pfevratlme, vse se zmcni.

Zmcni se i nas svet, Spolecne poehopime, ze jsme sehopni vyrvaiet
takovy zivot, jaky na Zemi vsichni cheeme, a ze muzeme srvofit
cokoliv, co si vysnime. Takto se zrodi na Zemi Raj a my nalezneme
rdeni nasich nejpalcivejsfch problema - uzdravime vse, co jsme Matee
Zemi zpusobili a vyrvoifme vyviienejSi, spravedllvejsf a krasnejsi
lidskou spolecnost. Zpusob, jak vnimame skutecnost, je stejny, jak se
vnimame navzajern, jak vidime, ceho jsme a nejsme sehopni - to vse se
zmenl. Nahle pochopfrne, ze muzeme vytvaret takovou realitu, jakou
jsme si prali, ze dokizeme delat uzasne veei!

Klic tkvi v tom vzpomenout si, ze jsme hohove a hohyne, nejsme
hytosti s omezenymi moznostmi, za ktere se povazujeme. Jsme jiskrami
hozskeho vedomi. Kazdj z nas ma velke JA JSEM, ktere vyslalo jiskru
- nas - ahy zde prosla urCitjmi zkusenostmi a poucila se z existence
v lidskem tele ave vlastnictvi tak uzasneho lidskeho srdee.

Kdyi hudeme Zit z lasky a hudeme spocivat v srdei, vzpomeneme
si na nejsvatejsi pravdu, na to, ze jsme vsichni hratty, sestrami a detmi
jedne matky - Matky Zeme. Nejsme navzajem oddeleni, ani od sehe,
ani od zadne jine formy zivota. To, co se stane jednomu z nas, stane se
vsem. A jdte dil, lidski energie je stejna jako energie Zeme, tme co se
Stane Matee Zemi, stane se i nam, a naopak. Presto jsme sehopni zmenit
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tento svet, ve kterern iijeme. Dueh mi ukazal, ie se V dobe velkeho

posunu Zeme lidsrvo sjednoti jako jedna rodina, jeden kmen a ie tento
kmen bude kmenem duhy, protoze bude vyrvofeny z mnoha barev.
Muie k tomu dojit vsak [en jedinym zpusobem - kdyi poehopime,

ie jsme jedno srdee, ie ve skutecnosti neexistuje iadna oddelenosr.
To, co citf jeden nebo vice lidi, dti i vsichni ostatnf. jestlize je jeden
z nas nebo i cast sveta nernocna, onemocnime vsichni, Ovlivni to nas
vsechny, Ptestoze ekologicky system nam tuto provazanost ukazuje jii
mnoho stolen, teprve ted' tomu zaciname rozumet, Nejsme od sebe
nebo od Matky Zemc oddeleni. Jsme tu, abyehom se ucili, milovali
a tvofili - jsme tu, abyehom milovali sebe navzajern i cely fivor. Planeta
Zeme je planetou srdce, srdecnl cakrou vesmiru, Nasfrn nejversirn
darem, ktery nas dela pro osrarni bytosri v kosmu (a ic jich je mnohol)

tak zajimave, je nase sehopnost milovat a prozivar emoee.
Kaidy den rnuzeme nase zlornena srdee orevfit krasou tvofeni,

krasou teto zkusenosri. KaZdy den muzeme venovat cas procitenf
vdecnosti Matee Zemi a Velkemu Duehu za vse, Cfm jsme a co marne.
Muieme opustit presvedcenf a nazory, krere v nasich iivoteeh nebo
v cele spolecnosri jii neplni svou funkci. Nejsme tim, cim se iivime
nebo kolik penez marne: nejsme tim, co si 0 nas myslf ostatni, nebo

co si dokonee myslfme sami 0 sobe: nejsme vlastnf idenritou, svym
spolecenskym postavenim, svYmi nahromadenymi zkusenostmi, svYmi

uspeehy ci omyly nebo svYmi eharakterovYmi vlastnostmi. Musime
opustit vse, 0 cem nam bylo feceno, ie po tom mame touZit, protoie

na tom zaIeii, a rozhodnout sve potfeby z nejvetSi hloubky svYehsrdd.
Na cem nejvice zaleii? Co yam deJa skutecne radost? Kdo jste vy?
Pro co byste Zili, kdybyste meli dostatek odvahy? Co ve vas vyvoJava
slzy vdeku a obdivu? U ceho se nejvice uvolnite? Zacnete se zabJ'vat
temito otazkami, abyste se dotkli toho, jake to je Zit v srdci.

Jak marne zaclt Zit ze srclce?

Ale jak mame ve skutecnosti zaCft iit ze srdee? Podle ceho pozname, ie
v nem jii jsme? Tato odpovea je - ostatne jako v iivote vidy - naprosto
jednodueha, i kdyi zpocatku se muie zdat obtiina, protoie nase mysl
vse komplikuje. Podle me souvisi byti v srdci s bytim v pfitomnosti.
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Nernarne se vztahovar k okolf a k tornu, co je pfed nami, ale k sobe,
ke svyrn vlastnim pocitum, krere prave prozfvame. Existuje mnoho
duehovnich ucitelu a eest, ktere popisuji stejnou vee ruznymi slovy.
Vsichni se shoduji v jednom stavu byti, urcite nevinnosti a orevienosti

k Zivotu.
Kdyi tedy rnluvim 0 iivotu ze srdee, myslfm tim iiti v pfftomnosti

v okamziku, kdy nevladne mysl, Kdyz neco zazivam, nepfemyslim
o tom - dtim to. Proste to citim a nepfemyslim 0 tom, co zazfvam,
proroze byeh se od toho oddelila, Vnirnani skutecnosri srdeem a ne
myslf znamena propojit vse, co vidim, citirn, ceho se dotykam, s mym
vlastnim vnitfnim Bytim. Kdyi iijeme ze srdee, citime, ie tvoffme
jednotu s ostatnimi iivYmi bytostmi, proste se vsim; eftime, ie to, co
se stane jedne osobe, pfihodf se na urcite urovni i ostatnim, protoze
jsme vsichni iivi, vyrvofeni z vedomi a energie. Ve skutecnosti od sebe
vubec nejsme navzajern oddeleni, Nasernu rozumu to pripada trochu
pfitazene za vlasy, protoze se to veliee liSi od toho, jak jsme byli uceni
vnimat realitu. Presto urcitou formu tohoto stavu byti zaZiva kaidy

z nas, i kdyz jen obcas a na ehvili.
Nekdy je tento stay doprovazen tichou spokojenosti, pocitem

velkeho miru; nekdy se objevi jakasi extaze, dokonala blazenost z toho,

ie iijeme, stesti z laskyplneho iivota; nekdy s tim pfichazi take stay
zvyseneho uvedornenf utrpeni, bolesti, zaiivane prave ted na planete
ostatnimi bytostmi, nebo vedomi uiasneho tajemstvi existence, krere
obsahuje v kaidem okamiiku blaienost i bolest a vse mezi tim. Gtime
jeSte vice - a jsme oehotni dtit vse, co nam obcas Silena existence
nabizf. Neehavame se otevfit iivotem. Kaidy den, v kaidem okamiiku

se uCfme byr k druhym mnohem vnimavejsf.
My vsiehni to delame pfirozene po svem, anii byehom nad tim

nejak moe pfemysleli. Je tedy pravdepodobne, ie zname zpusob, jak
se naladit na vlastni srdee a vratit se k sobe domu. Pro me pfedstavuje
jistJ' zpusob, jak se dostanu zpet do srdee, do hluboke pfftomnosti,

navrat do sveta pffrody. Abyeh skutecne komunikovala s nejakym
zvifetem, musim pouZivat sve vjemy a smysly jinak, nei jsem byla
naucena; musim svYm smyslum a instinkrum vefit. Musim se otevfft
realite, v nii iiji zvifata, nebot jejich existence je v kaidem okamiiku
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Y absolurni harmonii s Matkou Zemi. Clovek nedokaze se zviiaty
komunikovat, pokud je zajat ve svern egu a v mysli. Nejprve musi zeela
proCistit sve srdee a naucir se skurecne naslouehat.

Co vas naladi do nejvetSi hloubky srdee? Nekterym lidem pornuze
byt s dermi nebo se zvfiary, Pro jine je nejlepsl hudba, krera posunuje
vedomi z pocitu oddelenosti do pocitu jednoty a harmonie. Abysre
poznali, kdy uz jste v srdci, naslouehejte svym pocitum. M se do nej
posunete, pravdepodobne vas ovladne silna emoee jako je radost, vdek
nebo blazenost, Nemusi vsak byt my pozitivni. Pokud jste stravili
hodne Casu mimo sve vlasrni srdee, muzete pocitit neco, cemu jste se
dosud branili. Muze vas zachvatit smutek a zal. Muze se zacit projevovat
vse, co jste dosud potlacovali, Je nezbyrne tim projit, aby se vase
srdee ocistilo a uzdravilo. Ucitite, co potfebuje vase srdee ventilovat,
a uvolnite vsechen smurek a zraneni, ktera jste zadrzovali. VytvoH se
rak prostor pro jeStevetSiLasku, jeStevetSikrasu, krera se ve vas skryva.
Neobejdeme se vsak bez ochoty vzpamatovat se a pfijimat, co chime
v kazdern mornente.

KdyZ mam nekde prednaset nebo pofadar workshop, pouzfvam
obcas hudbu, abyeh se naladila do srdee. Pokud uviznu v hlave, nebo
pokud se citim omezena a mala jako .Klcsha" a potfebuji se skutecne
napojit na sve VySSi Ja, posleehnu si hudbu, ktera ve mne vyvolava
nejhlubsi emoee. Pokud se dokazu dosrar do stavu, kdy jsem dojata
k slzam a vedorne se zeela odevzdam hudbe, pak vzdy ziskam radu,
kterou potrebuji. JestliZe se stanu hudbou a zapomenu na sebe,
procistim se tak pro komunikaci s duehovnim vedenim. Pokud
to tak totiz udelate, naladite se na vyssi frekvenci. jestlize je realita
mnohorozrnerna, pak existujerne soucasne na vice urovnich. Existuji
sfery Sverla a vySSi Lasky, na ktere se muzeme nalad'ovat. Nase VySSi
Ja melo vzdy pHstup do techto sfer, my vsak musime v sobe vytvofit
pro to prostor a naladit se na jejich vibraci. Existuje zde stale, ale my
jsme se jeSte jednoduse nerozhodli pro to, ze na ni budeme po vetsinu
casu naladeni.

Kdyz procirujete Zivotsvym srdeem a odmitate premyslet nad tim,
co citite a vnimate, nebo se neeheete hodnotit, vybizite vase Vyssi
Ja, aby vstoupilo do vaseho zivota. Tak moe toho uime, at tornu
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odrnitame venovat pozornost a vsimat si toho. Casto citime spravnou
cestu, kterou se marne vydat, ale protoze nam nedava smysl nebo
nedokazerne racionalne vymyslet, jak se z bodu A dostaneme do bodu
B a z B do bodu C, odmitame poslouchar. Myslime si, ze urcite veci
jsou nemozne, a vetime rozpisu zboz], ktere nam bylo prodano jako
realita, Marne rnnohern vice moznosri, nd si sami uvedornujeme.
Pokud zacneme duverovat svym srdcim, ktera nas vedou, budeme Zit
zeela jinym zpusobem. Hodnotit a jednat budeme podle toho, jak narn
bude velet Laska, a ne podle toho, co bude pro nas nejvyhodnejs],
nejlehcf nebo nejbezpccnejsi, To umoznf lidsrvu, aby se spojilo v jedno
srdce, v jeden kmen. A az se to stane, budeme se 0 sebe starat a milovat
se navzajem stejne, jako byehom to delali pro vlastni rodiny, a svet,
ve kterern Zijeme, se zrnenf tak, jak si v soucasnosti rnuzeme jen
predstavovat.
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Pore, co jsem se stala Malou Babickou, prosla jsem nekolika zvlastnimi
lekcemi 0 tom, co musirne pochopit a na co si vzpomenout, abychom
naplno zacali vyuZivat potencial nas, lidskych bytosti na planere Zemi.
Jedno z prvnich pouceni, krereho se mi dostalo, se tykalo pochopeni
podstaty Vyssiho Ja. Oznaceni, ktere pro ne Duch pouzil, bylo pro me
nove. Byla jsem vyzvana: .Vzpomen si, ze jsi velke JAJSEM." Pro sdeleni
rnyslenky 0 VysSim Ja a jeho propojeni s Univerzem, s bozskym
zdrojem, rnuzere pouzit ruzne jazyky, ale toto jsou slova Ducha, ktera
adresoval phmo mne, Jinak receno, jsme jiskrami bozskeho Svetla
a Lasky, ktere nas vyrvarf. Bylo mi ukazano, ze kazda lidska bytost
je skutecnou bozskou jiskrou a ze jsme bohum a bohynim mnohem
podobnejsl, net si myslime. Marne mnohem vetSi tvurci a duchovni
potencial, net si uvedomujeme. Kdybychorn vedeli, jak se marne
dostat ke svernu VySSimu Ja a neornezene moudrosti, ktera je v nem
obsazena, dokazali bychom zazraky a zcela bychom zrnenili zpusob,
jakym zazfvame realitu na Zemi.

Nejvice nas omezuje nase mylna predsrava, ze marne vady, jsme
hfiSni a nedokonali. jste dokonali takovi, jad jste. Vase VySSi Ja je
bozske a to, jak zazfvate sebe sama, je pouhou malou jisktou bozstvi,
krerym ve skutecnosti jste. Bozska jiskra, kterou jsre, pfisla na Zem,
aby se naucila urcitc veci a zaZila konkrerni zkuscnosti, Cesta, po ktere
jdete, je presne to, co jste se porrebovali a chteli naucit, Neexistuji
chyby. Vase VysSi Ja vas miluje, Hdf vas a vede tam, kam musite
jir. Kazdy z nas zije na jine urovni nebo v jinern spektru lidskych
zkusenosti a neni to proto, ze bychom byli na vySSi nebo niZSi urovni,
ptiCina tkvi v ucelu, s [akym jsme sem pEW. Vyzaiujerne urcite vibrace
a rozrnery byti. Nema smysl soudit sebe nebo souseda, protoze vsichni
jdeme svou vlastni cestou. Srezka, po krcre kracime, je pro nas ta prava,
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vybrali jsme si ji difve, nez jsme sem prisli. Jak bychom mohli s timto
vedomim soudit sebe nebo druheho za to, kym nebo i'im je?

Tim ovsern neni receno, ze lide nedelajf sparne veci nebo nevyberou
sparnou moznosr. Lidska zkusenosr je cela 0 dualite a svobodne volbe.
Trpela jsem spatnou volbou druhych, kdyi jsem byla v mladf ryrana
nekolika dospelymi. Rozhodnud ublfzit druhe lidske bytosti je vzdy
spatnou volbou - to je kosrnicky zakon. Presto jsem uz pochopila,
ze tyro rane bolestne zkusenosti sehraly zasadni roli na me cesre
a vyznamne ovlivnily ito, kym jsem v soucasnosti. VSe, co zazlvame,
spoluvytvaff to, kym jsme a jak se vyvijime. Prostfednictvim velke
bolesti a vnitinfch boju jsem zjistila, ze nekdy piesne ty veci, ktere se
nam stavaji a pfipadaji nam zcela negativni a skodlive, mohou v sobe
skryvat velke pozehnanf.

Kazdopadne je na kazdern cloveku, aby se rozhodl, jak si vyloZi
vse, co se mu v zivote deje. I kdyz nikdy nedokazu ospravedlnit ryranf,
kterym jsem prosla, dokazu spatfovat bozstvi i v lidech, kreif me
zneuZivali, vidim jejich VysSi Ja ito, ze pochazejf z bozskeho zdroje.
Rozhodla jsem se pfijmour fakt, ze me tfrani melo svu] vyznam a smysl.
Presto nebudu schopna nekornu, kdo byl nejak utlacovan, nikdy Hct:
"UrCite sis to vybral," a ani bych se nepokousela mu vysverlir, co toto
tyranf znamena - neco takoveho by bylo bezcitne a nernilosrdne. Ten,
kdo si tim neprosel, tezko muze podle vlastniho uvazeni hodnotit jinou
osobu nebo ji Hkat, jak by se meIa z techto srych zkusenosd poucit.
Uznavam, ze muze bft skryr duchovni zamer v tom, ze se nedolcizeme
zbavit pocitu kfivdy nebo zloby a bolesti z toho, ze se C10vek stal
obet!. Muzeme zaroven prijmout skutecnost, ze tento zazitek nebyl
nesmyslny z perspektivy VySSiho Ja. Treba si velke JA J5EM zvolilo
zazitek tfrani, aby se pouCilo a urCitfm zpusobem vyrostlo. Ale neda
se Hct, ie jsem si to vybrala ja sama. Jen z kosmicke perspektivy duse
si dokazu predstavit, ze utrpeni cieri ma hlubsi smysl. Me VySsi Ja si to
mozna zvolilo, ale ja ne. To je dulezitf rozdil.

Klicem k uzdraveni je zaZit svobodu vedomi, ze jsme mnohem vetSi
a neomezenejsi, nef si uvedomujeme, a vidy jit smerem, ktery slouZi
nasemu nejvyssimu dobru, nasi celistvosti. Je dUlefite si uvedomit, ze
mame na ryber, jak se budeme chovat ke srym zkusenostem a co s nimi
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udelame, Muzeme se jimi nechat srazet, nicir a pronasledovar. nebo
je muzerne vyuZit jako pHlezitost k rustu, abychom se stali vetSimi,
laskyplnejsim, soucirnejsim a moudrejSim. Muzeme se ze vsech sil
odpoutat od posuzovani, prijrnout smysl rajemsrvf a uvazovat 0 nasi
zkusenosti. Pouze diky vedomi, ze zdaleka nejsme temi omezenymi
bytosnni, za krere se povazujeme, pferosteme sve zkusenosti. Nejsme
jen to, co zazfvame, nejsme ani svymi povahorymi vlasrnostmi, ani
svyrni identitami - jsme jiskrou Boha, bozske Lasky a Svetla a tech
uzasnych bytosti, kreryrni jsme, se vubec nedoryka to, co se nam deje

zde.
Jestlize pfestaneme vse tolik posuzovat, uvolni se hodne mista

pro existenci milujidch bytosti, kteryrni jsme. Pokud se nebudu zabyvat
posuzovanim vas a vasi zivorni cesry, budu vas moci milovat takove,
jakymi jste. Mohu milovat velke JA JSEM, krerym jste, s vedomim, ze
zde prochazite zvlastnf cestou, abyste se naucili urcite veci a zazili zivot
pod drobnohledem. Nernam vas menit a vy nemate menit me. Mohu
ocenit vzrusujici rozmanitost projevu lidsrvf, ktere existuji na nasi
planete; mohu se osvobodit ze zpusobu mysleni, ze jsem lepsi, a proto
se mi vy musite podobat, nebo ze vy jste lepsf a ja se musirn podobat
vam. Tento druh posuzovani pochazi ze zpusobu uvazovani, ze nejsme
dostateCne dobH. WtSinou hodnotime lidi podle vzhledu, vyrvaifme si
na ne ruzne nazory a pfitom zapomlname, ze take oni jsou bosskyrm
jiskrami a maji zde na planete vyzarovat urcitou vibraci - vsichni jako
soucast velke kosmicke mozaiky Zivota na planetI' Zemi.

Videt srdcem
Kdyi jsem pred nedavnem vedla v Arkansasu obrad, byla jsem ve snu
poucena 0 posuzovani druhych - jak obcas skurecne pro stromy
nevidime les. Setkala jsem se v nem s muzem desiveho vzhledu, vypadal
jako tulik, chybeiy mu zuby, mel dlouhe vousy, divoke oci a spinave
obleceni. Kfval na me. Ve snu jsem k nemu okamzite pojala neduveru,
protoze vzbuzoval dojem bezdomovce. Odvtatila jsem se od nej
a presla k nejakym mladym lidem, kteH byli hezky obleceni a vypadali
notmalne. Kdyz jsem se probudila, pfipadal mi sen zajimary, a tak
jsem se usadila a zacala 0 nem rozjimat. Duch mi sdelil, ze ten muz
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me chrel neco zajimaveho naucit. Mel pro me vzkaz, ale ja jsem 0 nej
pfisla, prorozc jsem se od nej odvrarila, Soudila jsem ho podle vzhledu
a nevidela ho svyrn srdcern.

Cast lidske zkusenosti souvisi take s diskriminaci, posuzovanfrn
ved jako dobre nebo spatne, bezpecne nebo nebezpecne, zadoud Ci
nezadouci, Dualita predstavuje podstatu lidske zkusenosti, Pokud jsou
ale nase srdce otevfena, nemame tendenci delat rakove automaticke
zavery, Uvidime vice, net dokaze jen povrchov.i mys!. Mnohokrat se
za nepeknvm a hrozivyrn vzhledem skryva klenor, Musirne otevnt sva
srdce, abychorn sparfili podsratu veci, Cim ve skutecnosti je a cfrn se
naopak jen zda byt. Mohli bychom se hodne naucit, pokud bychom
se vecern otevirali, misto abychom se pred nirni auromaticky uzavirali.
MUie to pfedstavovat tvrdou vyzvu, obzvlaste kdyz nam neco pfipad.i
jako hrozive a nebezpecne. Problernem ale je, ze kdyi se rozhodujeme,
pouzfvame pouze svou mysl a oci, ne sva srdce, Ve snu jsem piestala
vnimat muze svym srdcem, nenechala jsem si prosror, abych zjistila,
kdo je, a promluvila si s nim. Mnohdy se vyplati rakto zatiskovat. Kdyi
posuzujeme veci podle jejich vzhledu, Casto u nich opomeneme neco,
co je skutecne hodnotne a krasne, co nas mohlo naucit to, co jsme
potrebovali vedet.

Pokud ostatnf unahlene soudime, marne obavu, ze se k nam budou
chovat stejne. Musime si ale uvedomit, ze neni vubec nase vec, co
si 0 nas mysli ostarni. Je nesmirne duletite, abychom to pochopili!
Jste mnohem vJ'znamnejsi net vase predstavy ci nazory ostarnich lidi
na to, kym jste. Byli jste sem vysJani svYm vlastnim ve!kym JA JSEM
s vJ'znamnym dIem. Nemusite zachranovat svet nebo bJ'r slavni, abyste
naplnili tento zamer. Muze se stat, ze vas uce! je byt rodicem, dobrym
pHte!em nebo milovnikem pHrody. Nema to nic spolecneho s vaSim
zamesrnanim, spolecenskym postavenim nebo s vasi identitou.

Kdo jsem? Proc jsem tady?

Smysl toho, proc jste sem pfiSli a proc zazivate lidske zkusenosti, se
muze odrazet v rade vnejsich situad a zazitku. Cilem vsak nejsou tyro
vnejsi okolnosti a jejich ruzne kabaty, ktere nosite behem zivota: zda
jste bohati Ci chudi, zenati, nezadani nebo rozvedeni, vzdelani nebo
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nevzdelani, Nejste nicim z toho. Odhalit ucel pHchodu vasf duse sem
na Zem znarnena v prvni fade pochopit, ze to, kdo ve skutecnosti jste,

v zadnem pnpade nesouvisf s temito vnejsirni okolnostmi.
Takze kdojste? Nekdy pomuze, kdyi zacnete s pochopenim otazky,

co nejste. Nejste svym zamestnanim, nejste ani svym spolecenskym
postavenim: nejste svymi rolemi v rodine ani svymi uspechy
a neuspechy, nejste ani svymi minulymivztahy, svymi nashrornazdenymi
zkusenostmi, svou povahou, roroznosti ani svyrn telem, Nejste ani tim,
co si 0 vas druzf mysli, at uz je to dobre Ci sparne. Uchopte cibuli
a zacnete ji vrstvu po vrstve loupat. Co z vas zbude, kdyi odstranite
vse vcerne sveho fyzickeho tela, jmena a rvafe?Toto cviceni nemuzete
provest inte!ektem, protoze byste se vrhli hlavou proti zdi - rnusi byt
provedeno v meditaci nebo rozjlmanf. Co z vas zbude, kdyz odstranite
vse, 0 cern si bezne rnyslite, ze prave tim jste?Toto je zaklad pro kontakt
s vasim VysSim Ja, vasim velkym JA JSEM - zjisteni, ze velikost, ktera
je uvniti, jste vy, a ie neni omezena nicim, cim jste se hezne omezeni
citili. Kdyi odstranite vsechno nepodstatne, zacnete vnirnat sve VysSi
[a, sve velke JA JSEM, svou dusi.

Je to trochu zvlastnf citit tato rozdllna centra pfitazlivosti, temer
jako by clovek obyval dye ruzne dimenze reality najednou. Presto
musime byt my lide schopni se kdykoliv posunout do teto kosrnicke
nebo bozske perspektivy. Musime se v tom dtit pHjemne a uzivat
si kosmickeho Svetla a Lasky, ze ktereho jsme stvoreni a z nehoz
pochazime.

Divat se kosmickjma ocima

Vzdy budu vzpominat na to, jak jsem poprve skutecne zazila sve ve!ke
JA JSEM. Timto okamzikem se pro me zmenilo vse. PrOSte jsem si
jednou lehla, aniz bych na neco konkretniho mysle!a, a nahle jsem
se octla na zvlasrnim miste, bez zacatku a konce, bez svetla, zvuku,
prostoru nebo Casu. V tu chvili zacaly vsechny veci davat najednou
smysl, jako by mely obrovsky a hluboky uce!; vsechno se nadherne
sjednotilo do kosmickeho vi'domi. Me telo nemelo zadnou vahu, jako
by ani neexistovalo, neclostavil se Hdny pocit oddelenosti od ce!ku.
Prave v tomto stavu jsem poznala, ze nejsem oddelena od boha nebo
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bohyne, ale ze jsem soucasrf samotne podstaty, ktera je bohem a bohyni.
Byla jsem velkyrn JA JSEM! Tady jsem si byla jista, ze my vsichni jsme
jiskry ohromne energie, sverla a lasky, hera vytvaif vsechny veci, cas
a udalosti.

Na tornto miste dokonaleho stesti jsem ji z dalky spatfila - tu
prekrasnou planetu v jednom z mnoha velkolepych vesmiru. Byla tak
nadherna, ze me naplnila jeste mnohem hlubSi a intenzivnejsi laska nei
kdykoliv pfedtim. Brzy jsem v rero planete poznala Zemi. Me vedomi
spatrilo mala a velka srvofeni, udoli a hory, dzungle a pousti' a vdkery
zivot v nieh. Videla jsem lidi vsech barev, ras a puvodu od pocarku
vi'ku do dnesnlch dnu, Bylo to nadherne a vzrusujici. Zaroveri vsak
bylo ptitomno neco hodne spatneho. Lidske bytosti si vubec nebyly
vedorny toho, jak jsou milovany; zapornnely, ie jsou vytvory samomehr,
Velkeho Dueha. Zde, pred myrna ocirna, staly tak nadherne projevy
Velkeho Dueha, schopne vsech veci, a presto tak slepe ke sve vlasrnf
vznesenosri, Obrovska spousta lidi prochazela den za dnem svyrni
zivoty bez radosti, bez smyslu nebo hlubsfho vyznarnu.

Vsimla jsem si hlavne jednoho rnuze, ktery vypadal jako Ind. Mel
na sobe jen bilou latku, omotanou kolem pasu, a sbiral do kose neco,
co vypadalo jako pohozene karneny, zarimco ostatni jezdili po meste
na mopedeeh, koleeh, nebo chodili pesky. Vyjev byl veliee srnutny;
kazdy mel prazdny vyraz v rvtifi. Me vedornf velice rychle prechazelo
od mesta k rnesru, mista k mistu, jako byeh nad krajinou pouze
pfeletavala. Spattila jsem take sarna sebe, jak jsem se svjTm rodicum
narodila na tuto planetu do maleho, dokonaleho tela. ZahIedla jsem
se, jak jsem dospi'la, a vidi'la jsem nlzne aspekty sveho zivota, here
jsem dtive vnimala jen jako pfekazku. Pozorovala jsem rad vi'd i to, jak
jednotliva obdobi vytvafela v mem zivote velke pHleiitosti, udelovala
mi lekee a pozehnani, here mi pomohly uzrat v zenu, kterou jsem
dnes.

Pak jsem spattila sebe v soucasnosti, jak sedim v teto meditativni
pozici na cervene cihlove podlaze v dome sveho ptitele. Ptipadlo mi
veliee zvWtni divat se na sebe v rdlnem case z jineho pohledu a ptitom
bjTt mimo telo, na here se divam ... a v ten okamzik si me vedomi
uvedomilo sebe sarna a ja byla nahle uvnitf sveho tela. Nekolikrat jsem
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se pokusila vratit zparky do jednory, ale bez uspechu. Byla jsem uz
pHlis ve sve mysli, takze jsem toho neehala a jen zkoumala, co jsem
zazila.

Prozirky byly tak intenzivni, ze jsem se zacala tfast a plakat
samou radosti z te zkusenosti. Videla jsem svu] zivot od doby, kdy
jsem se narodila, az do soucasnosti, a mohla se piesvedcir, ze vse bylo
v nejlepsfrn poradku. Na zaklade tohoto zazitku jsem konecne mohla
opustit vsechna hodnoeeni sebe i druhych a prestar se dtit jako obet,
Zaplavilo me nove vzrusenf ze zivota, protoze jsem se osvobodila od sve
minulosti. Rozhodla jsem se pfijft na tuto planetu za nejakym ucelem,
nejen abyeh zazila vsechnu tu kouzelnou krasu kolem nas, abyeh videla,
slysela, dorkla se a oehutnala zivot, ale abyeh s ostatnimi bytostrni
sdilela a spoluvytvaiela zivot. Me srdee bylo po teto zkusenosti tak
plne, ze jsem si byla jista, ze praskne. Citila jsem, ze jsem se absolutne
zmenila,

jestlize zaZijete sebe jako vclke JA JSEM, pochopite, ze neexistuji
omyly. vas zivot je veden vasirn VysSim Ja podobne jako saehova figurka
na sachovnici. Me VyssiJa nebo me velke JA JSEM mi stale radi a vede
me v kazdern okamziku kazdeho dne do situaci, here me potkavaji,
abyeh dostala lekee a jdte vice diky nim rostla. V rornto Zivotejde 0 to
se ucit; ne 0 to neco ziskat nebo byt hoden Boha. Jsme soucasti Boha,
nejsme od nej oddeleni!

Duch me naucil, ze neexistuje bozsrvo, here by nas vyslalo na tuto
planetu, vymazalo z pameti nas bozsky puvod a feldo: "Hodne stesti
- doufam, ze se ke mne dokazd vratit, a pokud ne, pfijdd do pelda!"
My jsme bohy a bohynemi, kteti sem ptiSli, aby se uCili a duchovne
rostli. Nemuzeme sveho souseda nebo sousedku soudit za to, dm
proehazi nebo jaka dela rozhodnuti. Neni tim vsak take feceno, ze
pokud nekdo provadi ni'eo spatneho nebo ublizuje druhemu, marne
hrat mrtveho brouka. Jestlize uvidime nejakou ktivdu (nekomu je
tfeba ublizovano), stava se to pak take soucasti nasi zkusenosti a my se
musime rozhodnout, jak zareagujeme. Pokud duverujete svemu srdci
a Vyssimu Ja, vetSinou udelate spravne rozhodnuti - takove, ktere
smefuje k eelistvosti a jednote.
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Prave obtizne veci nas v zivote uei a pornahajf narn rust. I kdyi se
ohliZite zparky a tikate si: "Kez byeh to nikdy neudelal," neznarnena
to, ze to byla ehyba; byla to lekee, pfiletitost necemu se naucit, coz
se yam take s nejvetsf pravdepodobnosrf stalo, Pokud se nepouCime
ze situad, here nam pi'ipravilo nase VySSi Ja, hadejre, co se stane?
Budeme to muset zkusit znovu! Kolikrar jsme se behern Zivota ptali

sami sebe: "Proe se mi to porad deje?" Misto, abyehom se ptali proc,
rnela by orazka znit: "Co se tim mam naucit?"

Je na case, abyste si vzpomneli, kdo jste, vzpomneli si, ze jste
mnohem vetSi, net jsre si kdy pfipousreli, ze prave vase Vyssi Ja tidi
vase Zivoty, radi yam a vede vas do siruaci, here prozfvate, abyste se
ucili a rostli, Je nejvySSi cas, abyste si vzpornneli, proc jste sem pfiSli
a jake dary muzete v teto klicove dobe svetu pfedat. KaZda ziva bytost
je projevem velkeho JA JSEM, napojenym na zdroj vsi Lasky a Svetla,
zdroj Vsehomira. Jiz neexistuje zadny duvod myslet si, ze jste mali

nebo bezvyznarnni - jste mnohem uZasnejsi, net si vubec dokazere
piedsravit!

Cvieeni: Klie k vdecnosti

Jeden z ?ejmocnejsich zpusobu, jak navazar kontakr se svym
velkym JA JSEM, je take jednim z nejjednodussich. Existuji citove
pohnutky, hera nas propojuji se srdeem a celyrn univerzem. Pokud
dtite vdecnosr za vse, Cim jste, za moznosr byt nazivu, za krasu
tvoreni, zeela se zmeni vase rezonanee. Pokud opusrite vseehna

zklamani a nenaplnene touhy, postradajid smysl, osvobodite cast
sveho vlastniho byti, here ehee velebit zivot, poznat stesti. To je
zaklad nasi existence. Setkate se tak s harmonii vesmiru a odhalite

duehovni silu vaseho Vyssiho Ja. Vase srdee se otevre a zacne spravne
pulzovat. Mohou se objevit slzy a vy muzete podtit takovou lasku

a nehu k malym veeem ve svem zivote, jakou jste nezaZili leta. Vase
srdee ziska svou lehkost a vy se zaenete dtit znovu jako deti. Takova

je sila vdeenosti. Je to klie, kteryotevira dvde nasi vlastni bozskosti
a prostfednictvim srdee nas propojuje s eelym vesmirem. Budeme
nadseni, proCisteni a podrime, jako by byl svet uplne nory. Je to
silny protilek na sebelitost, depresi a bezmoenost. Pokud se urapime
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v tom, ze jsme obeti, jsme mali a bezeenni, je tHke vzpornenout si
na nase VySSi Ja. Poeit vdeku nas dokaze silne pozvednour a vratit
nam nasi vnirfni hodnotu a celistvost,

Pro me je duleZira modlitba, protoze navozuje pfirozene stay
vdecnosri.Vzdy ji zacinam podekovanfrn Velkernu Duehu a Matee

Zemi za jejich pozehnani, za pozehnani etyr sverovych stran, za
vedeni, porravu a dary, here dosnivam kazdy den. Pornaha mi to
upiesnir predstavu, za co jsem vdecna, Nekdy, kdyi jsme uvezneni
v nasich hlavach, ehvili trva, net se opet ponotime do svych pocini,
abyehom v sobe nalezli vdecnost. Proto nam podle me muze
pomoei, kdyi budeme jednotlive veci pojmenovavar, mluvit 0 tech,
za here jsme vdecnf, dokud se nase srdce nenaladi a nezacne to
sarno 0 sobe cirit, Toto cvicenf vdecnosti muzete delat, at jiz mate
Ci nemate zavedenu nejakou vlastni formu rnodlitby, Nekreryrn
lidem je ptijemnejsi modlitba, jinym meditace nebo rozjimani.
Klicem k uspechu je ve skurecnosti pocir vdeku a s nim souvisejid
pocity uzasu, obdivu, nehy a radosti ve vasem srdci.

Zjistila jsem, ze kdyi se lide soustredi na Matku Zemi,
pfivede je to veliee ryehle do jejich srdd (a tel). Protoze vsichni

lide na ni spolecne zapornneli a zvykli si ji prehlfzet, povazovat
ji za samozrejmou, jake protilatku na toto kolektivni zraneni
doporucuji procitovat k ni vdecnost kazdy den. Cirit vdek k Maree
Zemi, planeram, zviiatum, hmyzu, vode, vetru, slunci a pude
znarnena citit vdecnost k nasim lidskym te!um, jet jsou take Zemi.

Ptilis dlouho jsme si nevsimali, jaky je to posvatny dar Zit zde
na Matee Zemi a mit tak vzaena lidska tela. Pestovani vdeeneho

ptistupu nam pomMe znovu se napojit na nase vlastni koreny.
Uzdravi se tak nejen ona, ale take my.

Net abyste se zamefili na neeo tak obeeneho nebo abstraktniho,

jako je "Matka Zeme", bylo by lepsi sousrredit se na neeo
konkretniho, abyste v sobe vyvolali poeity vdeku. Rada zaCinam
s konkretni ved. Vyberte si eokoliv, za co jste ve svem zivote
nejvice vdeeni. Muze to byt tvar vaseho ditete po ranu, vas domad

mazlieek, nadhernyvyehod slunee, jemuz jste pi'ihlizeli a heryvam
pfipomnel krasu tohoto sveta, nebo mala kvetina - zamehe se na
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to, eo ve vas vyvola lasku a vdecnosr. Na zacatku je caste du]dite
soustfedit se na veci, ktere zdanlive existuji ve vnejsfrn svete,
ukolern vsak je posrupne rozsii'it vase zamerenf, abyste obsahli eim
dal vice sveta - ostatnich lidskych bytosri i sebe sama.

Kdyi nakonee ucitite vdecnost a lasku k jinym lidem i k sobe
samernu - ke vsernu, dm jste i nejste - jste na ceste k odhaleni
tajemstvi vesmiru. Pokud citite vdecnosr za veskerou existenci,
i za jeji bolestive Ci nepfijemne stranky, i za ten kousek vas
a ostatnich, s nfmz bojujete, pak teprve vchazfte do vesrnirne
reality: vse je Laska. Od kazde lidske byrosti na planete Zemi se
v soucasnosti zada, aby to poehopila. Vdecnosr je jednou z ucinnych
klieu k orcvfeni dvefi do srdee a do velkeho ]A ]SEM. Pokud jste
nekdy vystaveni ehaosu a nejistote kolem sebe, pokuste se setrvat
ve stavu vdecnosti. Otevre to vase spojeni s Vyssim ]a a pornuze
vam to proplouvat rozboufenymi vodami tiCinneji a v harmonii se
zarnerem vas! duse.
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My, lide, jsme legracnf druh. Stale citove a psyehieky lpime na tom,
ceho se nam nedostava nebo eo v soucasnosti povazujeme za spatne:
nase milostne zivoty nebo nase prace nas nenaplnuj], nase vztahy
neodpovidaji nasim ocekavanim, Problem je ale ten, ze neco ocekavame,
a tim se sami vystavujeme neuspechu a zklamani. Sama jsem bojovala
ve svem ±ivote s ocekavanim a nyni, kdyi vefejne pracuji a beru na sebe
vice zodpovednosri, dostavam z nej dalsf lekce. Tykaji se obzvl:iSte
toho, jak ocekavani vubec nevytvaier a nedelat si srarosri s tim, zda se
mi splni.

Kdyi jsem byla v roee 2010 ve Svedsku, hodne me 0 ocekavani
naucil tiZasny muz jmenern Lhaka Lama. Kdyi slysel, ze navstivim
Svedsko, kde zije, sjednal si se mnou pred rnyrn proslovem schuzku.
Protoze jsem vedela, ze je tibetskym larnou, byla jsem ze serkani s nim
nerv6zni, stydela jsem se, a nez prisel, prepadla me samym ocekavanfrn
silna uzkost. jak jsem si oddeehla, kdyi do dveri vesel muz v norrnalnfch
civilnich sateeh. Bez jakekoliv sebestfednosri nebo samolibosri se
nenuccne pfedsravil, jednoduse se posadil na gaue a vyzval me, abyeh
si sedla vedle nej, Nabidla jsem mu cokoladove bonb6ny a on je pofad
stejne klidne, rise a radostne jed!. Byl naprosto uvolneny,

Naucila jsem se hodne uz jen z toho, ze jsem mohla byt v jeho
pfitomnosti. Sdelil mi, ze nernam pljitvat energii na ocekavani - ze
mym ukolern v tornro svete je zit jednoduse v Lasce tim nejlepsim
zpusobem, jak to jen dokazu, a umoznit druhym, aby zili po svem,

Chystala jsem se behern jednoho ze svych proslovu oslovit nekolik
stovek lidi a byla jsem nerv6zni. Vedel to, a proto me jernnym
poklepanfm na mou hrucf vyzval, abyeh se v srdci uvolnila. Ujistil me,
ze neni mym tikolem pfesvedcit lidi, aby vefili mne nebo poselsrvi,
ktere jim budu sdelovar, ja mam to poselsrvi proste predar. Pak mi
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povedel neco, na co nikdy nezapomenu: "Tvuj ukol je hodit kamen
do vody. Nezodpovidas za to, jak moe se zcefi nebo jak velke budou
vlny na vode pore, co jsi kamen upustila." Mluvil 0 tom, ie prave
ocekavani nas vrhaji do pocitu beznadeje, stejne jako do poehybnosti,
selhani a hodnoeeni druhych,

Od te doby na jeho slova stale myslim. Kdyi se citim svazovana
nepffjernnym tlakem z roho, jak se snaZim naplnit vlasrni ocekavanf
nebo ocekavanf jinych, nebo zacnu reSit, co si 0 rnne ostatnf mysli,
vzpomenu si na jeho pi'imer s kamenem a doporucenf piesrar ocekavat.
To je velice dulezite si zapamatovat, abyehom pak neodsuzovali
sebe ani ostatni. Nernuzeme kontrolovar, jak a co Hkame nebo zda
budeme pHjati nebo co pak bude nasledovar, Muieme jen mluvit
a jednat z nejhlubsl potfeby srdee za ucelem nejvyssiho dobra. At
jsme milovani nebo nenavideni, at nase usilf dojde uspechu nebo
nezdaru, marne se co nejlepe osvobodit od Ipeni a ocekavani. je to
duleZltj krok v transformaci omezujideh rnyslenkovych vzorcu, ktere
narn brant v naplnenf ukolu nasi duse zde na Zemi. Kazdy den se
snazim osvobodit od strachu z toho, co by se mohlo stat v budoucnosti
a jednoduse zustavam co nejhloubeji zakorenena ve vedornf toho, proc
tu jsem a 0 co mam dal predavar, Kazdy den se pokousfrn nevyrvarer
si ocekavani a delar to, co ehee me srdee nejvice, i kdyi to byva nekdy
tezke.

Pokud se osvobodite od ocekavani a od toho, jak by podle vas mely
veci vypadat a jak by mely dopadnout, budete nasledovat volant sve
duse a date svobodu sve pine existenci v kazdem okamsiku,
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v takovem velkerri poctu karasrrofickych udalosti, ke kterym v dnesni
dobe dochazi, a diky tak velke nejistote z budoucnosti je zasadni,
abyehom si byli vedorni negativity, ktera nas muze pohltit. Muze to
vyrazne ovlivnit nasi schopnost zustat propojeni se svymi srdci v,dobe;
kdy to nejvice potfebujeme. Z obrazu straehu a destrukee podvedome
pfijimarne energii a diky tomu se stavamc mnohem pasivnejsi,
bezmocnejsl, oddelujerne se vice od Ducha a naseho Vyssiho Ja.
Zejmena sdelovaci prostfedky vyuZivaji obrazy nicenf a ehaosu, aby
Iide nespousteli oci z televizi a poCitacu - rady vytvarejf zrnef strachu,
proroze strach udrzuje lidi v napetl. Prestoze je tezke divat se na smrt
a niceni a nepropadnout strachu a beznadeji, pfesne toho byehom rneli
byt v soucasnosti schopni. Meli bychom dolcizat poznat ty okamziky,
ve kterych venujerne svou energii negativite a zmenit program.

Je snadne neehat sevtahnout do pesimismu astrachu z budoucnosti.
Olejova skvrna v zalivu a [aderna katastrofa ve Fukushime v Japonsku
jsou dye nedavne hrozne udalosti, krere uvrhly cely svet do strachu.
Nemyslim si, ze by existoval nekdo, kdo by pfi pohledu na toto denf
nebyl srnutny, vydeseny a nemel obavy. je to pfirozene, je lidske dtit
zal a soucit pfi pohledu na utrpeni. Existuje vsak zpusob, jak projevovat
soucit a emoee a pfitom nevydavat svou energii negativite, ktera
ovlivnuje vase energeticke pole. Muzete si vybrat, jak budete vnitme
reagovat tvari v rvaf nepfizni osudu nebo vnejsimu ehaosu. Muzete
se rozhodnout, zda zusranete naladeni na vyssi vibrace srdee a takto
zrnenite svou realitu, Cheete Zit v nebi nebo v pekle? Z obou muzeme
volit v kazdem okamziku, bez ohledu na to, jak vypada situaee kolem
nas, Vzdy se muzerne rozhodnout, jaky bude nas vnitfni stay, bez
ohledu na to, co vidime okolo sebe. Pokud to zacnerne dclat, dokazerne
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zrnenit nejen to, co zazfvame sarni - ve skutecnosri dokazerne zrnenir
i cely sver.

Kdyi jsem mluvila s lidrni po celern svi'ti' 0 "zmi'ni' programu",
casto jsem byla tazana, zda ro znamena, ze nername venovat pozornost
zpravarn nebo tornu, CO se ve svi'ti' deje. Tak to ale nemyslim. Musime
tyro udalosri sledovat, abychom se mohli aktivne zapojir do prace
na zmi'ni' tak, jak nam velf srdce - ale nemusime pfijfrnar a vstrebavar
negariviru, kterou jsme neustale krmeni ze vsech stran. Zmenitprogram
znamena nevyhledavar informace ani se nepfipojovar k vecern, ktere
zpusobujl, ze se dtite iipatni, nizd, nicotni, jste uzkostlivi, vystrascnf
nebo zmateni. Miiiete se misto toho zamefit na neco krasneho,
pozirivniho, nadejneho nebo inspirujiciho, a rak se ochranit, aby yam
neubyvalo energie. Pokud se ale soustfedite na negativitu a venujete ji
hodni' ze sve pozornosti, ve skutecnosri ji je!iti' posilujere, Nernuzete
pornoci vyiesit problemy nebo ruzne krize, kdyi budete sklfcent,

~maiieni nebo si budere v mysli stale dokola prehravat, jak spatna
je siruace. Chcete-li vyrvofir neco Iepsfho, musire bye ve sve nejvyiiiii
energii jako bozsky spolurvurce, bye propojeni se svym VySSim Ja, svym
srdcem.

Televize a internet jsou dve z nejmocnejsfch sil v nasern zivoti',
jejichz prostrednicrvfrn vsdebavame spoustu nesmyslii, aniz bychom si

toh~ byl! vi'domi. Jejich nahromadenim jsou ve skutecnosti ovlivni'ny
1 nase predstavy 0 nas samotnych i 0 svi'ti'. Vstrebavani tak velkeho
mnozstvi mentalnich informad s nizkou vibrad deJa presny opak
toho,. co pHnasi cas straveny v pHrode - vycerpava vase energeticke
pole. Uviznete v hlavi' a vase pozornost je vlacena do milioniismi'rii,
povrchnich a nepodstatnych. Cim dal vice z nas, mi' nevyjimaje, se stava
zavislymi na pocitacich a iipickove technologii. Porad ale plati, ze Cim
vice dokazeme omezit sve pasivni vystaveni takovemu nesmyslnemu
tIachani, tim lepe. Pokud uslysite ve zpravach ni'co negativniho,
uvi'domte si, ze muzete zmi'nit program. Re!ienim zde neni uzavHt se
a prestat se 0 viie zajimat, ale uvi'domit si, ze nemusite zit ve strachu
nebo pHjimat cizi pojeti reality a toho, co je mozne (nebo mozne nen!).
Bez ohledu na di'ni ve vaiiem okoli nebo ve svi'ti' nemusite vi'novat
svou energii negativiti'. Mate povinnost chranit sviij nejsilni'jsi tviirCi
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zdroj: svoje vlastni vi'domi. Muzetc se rozhodnout a zamefit na to,
co je zivotodarne, podnetne, dava nadeji, inspiruje, uzdravuje a vede

k celisrvosti.
Plati to take pro vi'tSinu kazdodennich situaci. jesrlize s vrimi ni'kdo

mluvi nehezky 0 nekorn druhem, nebo na vas chrli spoustu cynismu
a negativity, nebojte se ho pozadar, aby zmeni] program nebo [ednoduse
odmitnete podflet se na takove negativni konverzaci. Muzete prestat
poslouchat nebo se pokusir stocit hovor na nejake pozicivnejsl terna.
Hodne negativity take pfijimame, kdyi se stahnerne k bezduchernu
konzumu. VetSinou [sme nevedorne manipulovani, abychom si mysleli,
ze musime mit veci, ktere ve skutecnosti vubec nepotfebujerne. Misto,
abychom pouzivali svou rvurci silu a vytvifeli Sri'sti a krasu pro sebe
a osratni, dozvidame se, ze se bez rechto veci neobejdeme a miizeme si

je koupit, Timto zpusobern zahazujeme svou silu.
Pokud se pHstihnete, ze klesate na tuto uroven mysli, a zjisnte,

ie vase pocity smefujf ke koupi toho ci onoho, nebo zacinate rouzit
po jinych vecech, muzete se rozhodnout zmcnit program. Misro,
abyste si koupili nejaky novy luxusni ryrobek, muzete neco postavit,
namalovat, napsat basen, pohrat si s detrni nebo se vydat na vylet do hor,
Udelejte neco, co yam doopravdy poskytne vice zivotni energie a nejen
rychle uspokojeni z nakupovanf vi'd. Yenovani naSi energie konzumu
a vi'cem, here nas vysavaji, zpusobuje, ze zapominame, jak duchovne
silni a svobodni ve skutecnosti jsme - ze to, co miizeme mit a vytvoHt, je
mnohem vic nei jen momentilni stesti, here nasim zivotiim poskyruji
takova rozpryleni. Zadna z techto ved neni sarna 0 sobe spatna, ale
kdyi nas pohlti, ubere nam na velikosti a nevi'domky odevzdime

svou sHu a Zivotni energii.
Podivejte se kaMe rano a kaZdy vecer na nebe, hluboce je prociite

a vyslovte afirmaci: "Vse je dobre a krasne. Jsem Tviirce; jsem Buh
a Bohyni', mohu zmenit svet." Pozvedne to vibrace vasi energie
do nebeskjch vYiiin. Kdyz ctete ni'co v novinach a nechate se vtihnout
do negativity, vase energie velmi prudce klesne. Existuje rozdil mezi
lOdpovi'dnosti za stay vaseho byri a vaiieho vi'domi a tim, co se deje
venku a ma tendenci lOtroCovat. Vzdy mate na ryber.
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Minuly rok jsem mela velkou pl'ilezitost provest zmeny programu
ve vlastnim zivote. Stat se znamym rna take sve nevyhody, S BoZipomoci
se moje online nahravky dostaly k milionum lidi, krerf byli v drrive
vedine velmi milujici a napomocnl. Ale se spoustou Svetla a Dobra
vzdy prichazf take Tma. Ke svemu zdesenf jsem zjistila, ze kdyz jsem
dosahla urciteho uznani, zacali na me nekteff utocit a prostfednictvim
interneru 0 mne bezostysne sifit faldna, nekdy az smesna prohlaseni.
Zpocarku jsem se snaiila s ternito lidmi jednat v duchu dobre vule
a pravdy, ale brzy jsem poznala, ze nekren se vam budou vysmivat
bez ohledu na to, co fikite nebo delate. Je politovanfhodnou
skutecnosti, ze na kazdeho cloveka, ktery se snazi ve svete mluvit nebo
jednat, krery se zviditelni, existuje elovek, krery chce hazer kameny
a kritizovat, Nejprve jsem se tim po nocich zabyvala. Pak jsem si ale
uvedomila, ze tak plyrvam velkym mnozstvfrn energie a sily; jediny
zpusob, jak zvitezit nad takovou negativitou, je udrzet si vibrace lasky
a soucitu bez ohledu na to, co pfichazf. Pokud byste reagovali hnevern
nebo ustoupili do obrany, pouze byste tim poskytli negacivite vice
energie. I kdyi to nebylo vzdy snadne, musela jsem se naucir zrnenir
program, abych byla schopna provadet svou praci pro Matku Zerni,
pokracovat v ni a nenechat se zastrasit ani odradit od sve cesty. Musela
jsem se odevzdat Pravde sveho byrf a zustat verna tornu, co je podle
meho presvedceni ukolern me duse, Musela jsem se prestar soustiedir
na negativni veci a setrvat v pozitivnim naladenf - jinymi slovy, musela
jsem zmenit svuj program.

Nekdy si my, lidc, myslime, ze pokud jsme dobif a milujici
a delame vsechno spravne, nebudeme muset celit kritice a nepiarelsrvf
druhych, Ale tak tomu vzdy neni. Zijeme v dimenzi duality, kde vedle
sebe existuje Tma a Svetlo. Obcas se bez zjevne pHCiny setkavame
s negativitou. Ale ani takovou, kterou na nas srneiujf ostatni, prijmout
nemusime. Nekdy se mohou dokonce nasi nejblizsi pokusit nas oslabit
nebo shodit, aby se sami chili lepe. Vi'dinou se vsak jedna 0 nevedorne
chovanl a vzdy souvisi s tim clovekern, ktery soudi, a ne tim, ktery
je souzen. Vzdy rnuzcrnc zmenir program a neumoznit negativnim
projekcim a soudum druhych, aby nas oslabily.

ZMENA PROGRAMU

Vzpornenme si, ze jsme jiskrami bozske Lasky a ze jsme dokonali
takovi, jaci jsme. Nikdo nema tu moe ani pravo nam upirat nasi
velikost, brat nam nasi energii - pouze my ji muzerne darovat. Je proto
mnohem lepsf venovat svou energii tomu, cfrn je inspirovano nase
srdee a zvetsuje nas pocit toho, kdo jsme a co dokazeme, Nemusi to
bjt vzdy lehke, ale je to jeden z nastroju, krery nam, lidem, pornaha,
abychom se probudili, i kdyi musime celit destrukci a strachu. Misto
abychom je vsrrebavall, muzerne se obratit do sebe a rozhodnout se, ze
zustaneme ve spojeni s Laskou.



VaSe fee je mocna

Lidskym bytostern byl dan vyznarnny dar, ktery nedostalo zadne jine
srvofenf na Zemi: dar feci. Zviiata komunikuji mezi sebou i s nami
po celou dobu, ale dorozumivanf se slovy je vyhradnf pravo lidf. ]sme
jimi schopni tvofit velice zvlasmim zpusobern, Bible fika: "Na zacarku
bylo slovo... a to slovo bylo Buh." Bylo tedy jasne, ze slovem se da
rvofit. NaSe schopnost dar bias nasim rnyslenkam a pocitum opravdu
dava vzniknour cele lidske zkusenosti, \retSina z nas ale povazuje tento
dar za samozrejmy a nechape, ze sila nasich slov dokaze rvofir nebo
nicit.

]sme na planere Zemi v dobe, kdy celime narustajfcimu chaosu,
zrnenam a destrukci. Bohuiel jsme se stali pfilis zavisl! na tom, co
nam predkladajl media jako realitu a pasivne vstrebavame cynismus
a mach, jimz jsme prostrednicrvtm jazyka krmeni, abychom byli
v zavislosti udrzeni. I kdyz je jednoduche na to naletet a pokracovar
v papouskovanf cynismu, negativity a strachu, ukrytern ve zpusobu nasf
komunikace, musime si znovu zacit aktivne uvedornovar silu naSi reei.
Musime odmitnout mluvit a dokonce i piemyslet 0 nasern svete tak,
jak jsme byli nauceni, Muzeme umoznir novym vizim, aby se objevily,
a svou reCi tyro obrazy do byti pfivolat. Muzerne se divat, jak dochazi
k niceni, a srdcem na to reagovat, ale stujme si za tim, ze neuvidime jen
destrukci, ale take potencialni tvorbu.]e to trik - bylo mi ukazano, jak
velice dUleZite je, aby prave toto lide v soucasnosti delali. Neupinejte oci
na bourku, ale divejte se za ni, na duhu na horizonru, ktera mufe pfijfr
teptve tehdy, az stare veci odumrou. Ai se vyrovnavame s Cimkoliv,vzdy
muzerne vider bud' sanci a nadeji nebo destrukci, chaos a nesmyslnost.
To urcuje realitu, v niz budeme Zit.

Nase hlasy jsou nasimi vibracemi, a proto si musime byt vedomi
toho, zda je energie za nasimi slovy destruktivni nebo konstruktivni, Ai
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uz vyslovujete jakakoliv slova, davate jim svou energii. jestlize mluvite
o srnrti, niceni, strachu, chaosu nebo nouzi, myslite na tyro veci a take
si je, pravdepodobne V mysli, ve!mi podrobne vykreslujete. Na ureite
urovni vsak marne volbu. Muzerne si vsfrnat toho, co si pfedstavujeme,
a toho, cemu davarne svou energii jeSte pfedtim, nez zacnerne mluvit.
Skutecne muzete zastavit rozjery vlak myslenek a odmirnout do nej
vstoupit, Muzet« zrnenit ptogram a divar se na realitu jinak. je to Idie,
jak si pfedstavit a jak pfinesr lidsrvu novou budoucnost. Kdyi jsme
postaveni pfed zjevnou realitu; musime si by! schopni vyvolat vnitfni
obrazy, realizovat je nasim odevzdamm, nasirni slovy a feCi a nasirni
duchovnimi zamery,

Plati to take v osobni rovine. Slova, ktera pouzfvame, maji
pozitivni nebo negativni dopad na nase individualnf ±ivory. Nej enze
pornlouvanfm plyrvame zivotni energii, ale negativita, krerou tak
vyvolavame, se nalepuje na nas stejne jako na lidi, 0 kterych mluvime.
Proroze energie vzdy proudi oberna smery, vse, co vypousrime
do sveta, se k narn odrazem vrati - mufeme si by! jisti, ze pokud jsme
k druhyrn kritict] a zli, buderne srejne pfistupovar i k sobe, pokud uz
to dokonce nedelame, Nedostatkem ve!korysosti k druhyrn obvykle
maskujeme nedostatek velkorysosri k sobe samernu. Pokud nekdo
pornlouva v kruhu ptatel, energie vsech Iidi ve skupine klesa. Snizuje
to vibtace vsech. I v teto situaci se vsak muzeme rozhodnour, ze ji
aktivne zmenime. MliZeme zmenit program, zmenit energii vyuzitim
sily nasich slov. 0 osobe, ktera byla napadena, muzeme Hct neco
pozitivniho, staei opravdu malo. Vyiaduje to vsak po no fit se hloubeji
a nalezt vlasrni uslechtilost srdce, diky niz uvidime osobu jinak;
nesmime to vsak udelat jen proto, abychom veci pfikraslili. Pokud
fekneme jednoduse neco pozitivniho a budeme to tak skuteene i citit,
navodime v misrnosti ve!koryse a milosrdne naladeni a zastavime tak
negativni spiraIu.

Pfestoze nemuzeme ureovat, co Hkaji ostarni kolem nas nebo
pHmo nam, muzeme zmenit, jak na nas slova druhych pusobi. To je
dulezite, protoze vse, co Hkaji ostarni nam nebo 0 nas, muze ovlivnit,
jak se citime, a pokud to dovolime, muze nas to oslabit. Rekneme, ze
jdete ulici, a nekdo, kdo je ve!ice nervozni a naStvany, na vas vyleti
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a zafve: .Davej pozor, ry tlusta kravo!" Dovolire tern slovum, aby do vas
pronilda? Pfijmete je jako pravdiva? PiilB Casto dopoustime, aby nas
slova druhych pronasledovala a stala se pro nas pravdivymi: cely zivot
je nosime v hlave, i kdyi byla vyicena nekym cizim a navic v hnevu.

Musime pochopit, Ze marne moe pfijmout nebo odmirnout
slova, ktera od ostatnfch slysfme. Marne volbu, jak budeme reagovat
na slovni negativitu. V devadesati deviti procenrech reaguji lidske
bytosti stejnou energii, jaka k nim pfichazl. Pokud yam nekdo
vysekne poldonu a sva slova vyslovi laskave as laskou ve svych slovech,
s nejvetSi pravdepodobnosri mu odpovite take neco velice mileho, Ale
kdyz na vas nekdo zafve neco skaredeho, z devadesati deviti procenr
zareagujete zlostne nebo se zacnete branit a negativni energie wile
poroste. Vsichni jsme videli, jak se to muze vymknour kontrole. Avsak
jako vedorne bytosti, krere rozumi sile feCi a vlastnich slov, udelarne
to nejlepsl, abychom zrnenili situaci, odmitneme pouzir sva slova
k destrukci a nenechame se strhnour k negativni reakci.

Laska je nejsilnejs! energii, a proto nakonec vzdy zvitezf. jestlize
se rozhodnete, ze nepfijmete slova cloveka, krery na vas kfiCi nebo
vas shazuje, a na oplatku mu feknete neco mileho, zmerutc energii
z negativni na pozitivni. A i kdyi v te chvili nebude osoba, ktera pfedtim
zlostne kficela, vedec, jak rna reagovat na vasi laskavost, a znovu fekne
neco hrubeho, odejde s vasirni slovy ve sve mysli a tak piece jen budou
pusobit!

NaSe slova jsou obzvIaSte silna, pokud je pouZivame pied detmi.
Jak casto se my, rodiee, rozCilime, nebo kdyz jsme unaveni, jednoduse
okfikneme naSe dite, aby bylo zticha. Nebo fekneme: "Pfestaii kolem
me tanCit, nebo se z tebe zblaznim!" Dite se muze pokouset vyjadfit
se a od rodieu uslysi silny zakaz, ktery mu muze v budoucnu zabranit
svobodne se projevovat. Tak to ale urCite mysleno nebylo!

Kdyi mluvime negativne, doslova vstepujeme realite nejakou
piedstavu; jesdize sva slova dostateene casto (navic i v duchu)
opakujeme, skuteenost se jim zacne pfiblizovat. Kdyi se zminim
pHte!i: "Nikdy se mi nic nepodafi," v podstate jsem naHdila realite, jak
ma reagovat na me snahy, obzvIaSte pokud jsou podporovany beznymi,
podvedomymi emocemi. Hrube jsem odsoudila sve usili k neuspechu.
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Stejne rak, kdyi mluvim se svym karnaradern a Hkam mu: "Vim, ie
to bude skvele fungovat," dovoluji, aby se to stalo, a pfipravuji cestu
k iispechu. V tornto smyslu maji nase slova temer magickou sflu
vytvaret nasi realitu,

Kdyi mluvite pozirivne, upifrnne, velkoryse, krasne a verne sve
slovo ctite, ostatni budou na vas teagovat s dirverou, otevfenosti
a respektern. Procistite cestu, aby k yam mohla pfijit krasa a pozitivni
veci, protoze je budete aktivne pfitahovar kazdym svym slovern. Co
vypusrfre, vratf se k yam energeticky zparky, Kdyi budete vedet, ie se
to, co Hkate a jak to druhyrn Hkate, od nich odrazi a vratf zpet k vam,
rnuzete svou laskavou a laskyplnou feci zacit kolem sebe vyrvafet
laskavy a laskyplny svet.

Kdyf mivam prednasky na ruznych mistech, mnoho Iidi se zjevne
obava, co se stane v roce 2012. Opravnene si delajf starosti, zda se
posune magneticke pole Zeme a co to muze znamenat pro jejieb
rodiny, kornunity, kazdodenni iivor. Kdyz odpovldam na tyro dotazy,
jsem si velice dobre vedorna, ie musim peclive volit slova, I kdyi mi
mozna byly ukazany urcite obrazy a zrneny, ke krerym na Zemi dojde,
jsem opatrna v tom, abyeb to ostatnim nepredstavila jako fakt (muie
to totiz byt jen rnou realitou, ale kaidy clovek se musi rozhodnout, co
je skutecne pro nej) nebo abych nemluvila 0 vecech zpusobern, ktery
by mohl nahaner hruzu, Tento moment je klicovy, protoze zpusoh,
jakym pouzrvame prave ted' sve vedomi, je nesrnirne dweiirr. Prave
ted' muieme svym hrornadnym lidskym vedornim ovlivnit budoucnost
a uzkosr pouze napornaha vytvaier siruace, naplnene srrachem.
Nemuzerne zcela zmenit, co se pravdepodobne na planete Zemi srane,
ale jak k tornu dojde, se vytvaii kazdym dnern, kazdyrn okamiikem.
Proto nikdo nernuze pfesne predvidat, co Zemi ceka ani kdy k tornu
dojde. Budoucnost jii svym zpusobern existuje, ale do jiste miry se da
stile jdte zmenit, T voHme ji prave ted, Proto si marne vsichni akrivne
predstavovat a mluvit 0 nejvyssim dobru, nejvetsf krase, 0 vsern, co
chceme vytvaier.

Pokud budeme to vse delat - predsravovat si novou Zemi zalozenou
na Lisee jako nejvySSim principu, ktery vladne mezi lidskyrni byrostmi
- pornuzerne vesmiru, aby to realizoval. Pokud bude v naSi feCi pouze
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VASE RE(; ]E MOCNA

Laska a bude mit vysoke vibrace, vytvoHme tyto vySSi vfbrac~ i na Zerni.
Nabromadime svou spolecnou duchovni silu a spoJlme )1, abychom

zase zacali rvofit a jako lidske bytosti znovu ziskali boiske dary.
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Jiz dlouhou dobu existuje na Zemi [asna nerovnovaha v rom, jakfunguji
lidske spolecnosti a jak se k sobe navzajern chovame. Lidska spolecnost
je [!zena prostrednicrvfrn mod, mysli a sily po risice let a po celou jeji
historii bylo k zenam pristupovano jen jako k majetku, zadanemu,
ovladanemu a podhzenemu vlastnictvi. Tak zvane zeuske vlastnosti
jako je neha, soucit, vnimavost, spoluprace a pokora byly pfijlmany
jako slabosske a mene cenne nez muzske kvality jako je soutezivosr,
agresivita, dominance, individualisrnus a sobestacnost, MuZi a rnuzske
vlastnosti ovladaly hodnory a organizaci lidske spolecnosti rak dlouho,
ze to vypada jako pfirozeny poradek veci; nedokazeme si vzpomenout,
ze by to bylo nekdy jine. Problernem vsak nejsou muzske vlastnosti
jako takove, ale nerovnovaha mezi muzskym a zenskym principem.
Pfichazf cas pro vyznamnou zrnenu.

Problem tkvi v disharmonii rnuzsrvf, ne v muzstvi jako takovem,
V tom phpade vladne totiz mysl, ego a moe nad srdcem a pocity 
ncni ocenovano a oparrovano telo, a Zive bytosti jsou povazovany
za oddelene od duse, bozstvi, svatosti, jemnost, neha, vnimavost, laska,
pokora a soucit nejsou ceneny, zatimco soutezivost, sila, individualita,
nenasytnost a ego jsou vysoko hodnoceny a odmenovany, Kdyi se
kolem sebe rozhlednere, uvidite, ze chovani k ienam a pece 0 Matku
Zemi jdou ruku v ruce. ObI' jsou opovrhovany a zneuzrvdny a jejich
skutecne dary, moe a krasa jsou potlacovany a ovladany, Nachazime se
ve stavu disharmonie, krera niCi Marku Zemi a diky niz onemocnelo
i lidstvo, Zenska moudrost a sfla, jimif se projevuje moe bezpodminecne
ldsky, dlouho ornezovane a utlumovane, rnusi znovu povstat, aby nas
pHvedla zpet do rovnovahy,
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Role illmu a muzstvf

Pod pojmem zenstvi se nemysli pouze zeny; tento princip zije take
v muzfch, kteH maji svou zvlasrnf ulohu. Posvatne zenske vlastnosti
rozkvetou v muzskych srdcieh uplne stejne jako v zenskych a mnoho
muzu jiz uvadi zenske vlasrnosti do rovnovahy s rnuzskymi. Uloha
muzstvf ve vztahu k posvatnemu zenstvi je velice duldita. Mnoho
muzu se tak srane ochranci a oparrovateli ienstvi - Marky Zeme, zen,
deti, vseho, co je jernne, nevinne a zranitelne. Muzi zacnou uZivat svou
silu, vuli a svu] intelekt k tornu, aby slouZilyLisee a posvatne rovnovaze
zivota, zacnou jednat ze svych srdci a objevi uzasnou krasu, 0 kterou se
budou starat, budou ji pomahar ochranovat a obnovovat.

Muzsrvf se vrati do sveho puvodniho, posvatneho stavu, bude
znovu propojeno se srdeem a pfijrne svou davnou touhu slouzit
posvarnernu zenstvi a ochranovar je. Tito muzi budou naplno vnimat
sve emoee a stanou se silnyrni, schopnymi a odvaznyrni bojovniky
Lasky. Nebudou hnani egem ani nebudou mit potfebu ovladat druhe.
S radosti budou vytvarer zazemi a dovoli zenstvi, aby znovu ziskalo
zpet svu] hlas a mohlo se podelit 0 svou moudrost. Budou oreviene
pfijimat a naslouchat, nejen mluvit a aktivne konat. Tohle neni pouha
fantazie, to se skutecne stane a musi stat, aby na planere Zemi nastala
rovnovaha a harmonie.

Pokud marne dosahnour na Zemi stavu harmonie, potfebuji
ve skutecnosti oba principy - zensky i muzsky - hluboke uzdraveni.
Behern obradu Navratu predku v roee 2009, ktery jsme poiadali v Santa
Fe, byl eely druhy den zasveeen leceni muzskyeh a zenskyeh zraneni.
ptedem jsem se hodne vedeni teto casti obtadu bala, protoze bylo
ztejme, ze ptedrim musim vyleCit sebe na mnoha urovnich, nd abych
mohla neeo takoveho deIar. Zazitky, kterymi jsme proW, mi ukazaly,
jak hluboko se do muzu a zen tato zraneni sexuality vryla a ze se tento
fakt muze stat nejdulditejSi strankou Ieceni, kterym musi kazciyz nas
projir. Zkusenost z tohoto obtadu mi take odktyla, ze nemuze bYt fee
o uzdraveni zenstvi a jeho posvarnem vzestupu ve svete, aniz bychom
mluvili take 0 Matce Zemi.
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Matka Zeme jako bozske zenstvi
Pokud eheeme probudit a vylecit zenstvi, musime si nejprve vytvofir
vztah s Markou Zemi. Zcrne je skutecne nasi matkou. Kdyz si vedina
lidi vybavi slovo "matka", mysli na peCi a nehu. Neexistuje nic, co by
dobra matka derem nedala. Dffve, nd si sarna vezme jidlo, nakrmi sve
dire; vrhla by se do hoHciho domu, jen aby sve dire zachranila. Udelala
by pro ne cokoliv. Je ztelesnenim nehy a lasky; Dava zivot a pecuje
o ne], bez ohledu na vdek a odrnenu. Stejny vyznam rna pro lidske
bytosti take Matka Zerne, Cerpame z ni kazdy nadech: ziskavarne z ni
veskere sve jidlo; take lidske telo, tato zazracna hmota, v niZexistujeme,
je jejim darem. Jak caste ji ale dekujeme nebo projevujeme uctu za dar
tohoto Hvota? Vedina lidi v zapadnim svete je naucena modlit se k Otci
- a mnoho nabozensrvf to tak take uei. Ale kolik lidi je vedeno k tomu,
aby se modlilo k Matee Zemi, dekovalo ji a milovalo ji jako vlasrni
matku, slo ji na pomocr V nabozensrvi, ve krerem jsem vyrustala, se
o Matee nemluvilo nikdy. Zenstvi z nej bylo zeela vyrnazano. Toto
zanedbavanf je velkou zrratou a obrovskou ehybou pro lidske bytosri,
ktere jsou jiz svou podstatou pfimknuty k Matee kazdym okarnzikem
sveho zivota.

Neehci rim Het, ze Matka Zeme (nebo v tomto pfipade cele
zenstvi) je vzdy sentimentalne a idealizovane sladka a nezna. Dokaze
bYt i rozzlobena a destruktivni. Umi byr nestranna. Smrt je, srejne jako
bolest a utrpeni, soucastf jeji reality. ana je vsak vsirn, z ceho ziskavame
nase zivoty a nas deeh. Stejne jako bychom nemohli bYtzde na planete
Zemi, pokud by nas zeny neporodily, nemohli byehom ani vterinu Zit,
pokud by nas Matka Zeme nezaopatfila - pudou, vzduehem, ohnem,
vodou - a neudriovala nas srym deehem pfi zivote. Pokud by se Matka
Zeme necitila dobte, ani my byehom se dobte necitili. Pokud by jedna
jeji cast zemtela nebo onemoenela, onemoeneIi a zemteli byehom
take. Toto je realita naseho tezkeho udelu zde na Zemi - my se vsak
kupodivu ehovame, jako by se nk nedelo!

Laska k Matee Zemi jde ruku v ruee s uvadenim zenstvi a muzstvi
zpet do rovnoviliy, s milovanim a oeenovanim zenskych vlastnosti
v muZieh a zenaeh. Tyto dva principy nejsou nikdy oddeleny. Presto
citim, ze nejlepSije zaeit milovat a spojit sesMatkou Zemi, ktera je podle
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me dokonalym ienstvim, bohyni, hodnou nasi lasky, nehy a uznanf,
Myslim si, ie propojit se v lasce s Matkou Zemi je jednoduSSi zpusob,
proroze piirozene obmekcuje nase srdce a pomaha nasi energii, aby
zdrave proudila. eim vetSi vyrovnanosti kaidy sam v sobe dosahneme,
tim jednodussf bude otevfit nase srdce a ptacovat na nasich hlubokych
sexualnich, pohlavnich zranenich. Podle me predsravu]e Matka Zeme
posvarne zensrvi - a pokud posvatne zensrvf nebude znovu usazeno
na svuj trun, nebude probuzeno a znovu ve svete obnoveno, nemuzeme
pokracovar jako iivoCiSny druh. Bylo mi sdeleno, ie Matka Zeme
je posvama pro vsechny bytosti ve Vesmiru - je [edinecnym rajem,
bytosti uchvatne krasy, Vesmir nedovoli lidem, aby ji znicili, Presto ji
stale ubliiujeme a ubijime - a pokud nejak zasadne neposuneme lidske
vedomi, dojdeme touro eestou pouze k vlastnimu znicenf.

Pocta Lasce, krase a zensI<ym vlastnostem duse

Mnoho z nas se probouzi a zjiSiuje, ie musimev nasern svetezacit znovu
respektovat a ctit nehu, krasu, laskyplnost a pokoru. Tyro kvality Lasky
se musi stat vladnoucimi hodnotami, 0 nei budeme usilovat a podle
nichz budeme pomerovat veci kolem. Musime litovat vseho, co jsme
zpusobili nasi Matee, a opravdove se k ni z hloubi nasich srdci modlit,
posilat lasku a projevovat vdecnost za dary nasich zivoru, Je dulezite,
abyehom se s ni energeticky propojovali kazdy den a svou lasku
projevovali upffrnne. Zachranila mi v minulosti iivot a muie zachranit
take vas, pokud budete trpet nebo budete v nouzi. Je podstatou rouhy
a lasky. Moudrost ienstvi znovu po eelem svete povstane a s ni ziskaji
ieny vudCi roli, aby nas dovedly zpet do rovnovahy. Neznamena to
jednoduse nahradit muie, ale nahradit vedeni, zaloiene na oddelenosti,
individualismu, nenasyrnosti, ovladani a egu takovjm zpusobem, ktery
vyehazi ze spolupraee, harmonie, pokory, peee a velkorysosti.

Posvatne ienstvi v sobe zahrnuje take podstatu krasy. Kdyi ji
neoeenite, nemuiete dostateene oeenit ani ienstvi. Nemam na mysli
to, co se nam zda krasne na prvni pohled, duleiite je uvedomit si hlubsi
krasu ved, jei tesi srdee a dava iivotu smys!. Pokud byehom skureene
spatfili a oeenovali krasu naSi Matky Zeme, byli byehom naplneni
uznanim a s!zamivdeenosti. Byli byehom nadseni jen z toho, ie iijeme.
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A prave to je stay, v nernz musime Zit: naplneni vdecnosn, obdivern,
uzasem a snahou udelar eokoliv, abyehom ji ochranili, spatfili ji, jak se
znovu ujirna vlady Pokud posvarne ienstvi znovu usedne na SVLlj trun,
tato Zeme se stane oper rajern. Praia byeh si, abyehom se tohoto dne
vsichni doiili.

Matka je nejsilnejsf slovo, ktere vubec muzete vyslovit. Ldska

a matka maji v byti nejvyssi vibraci. Kdyi bylo vysloveno slovo
"matka", videla jsem, jak energie prudee stoupla. Slova ldslea a matka
totiz obsahuji stejnou energetiekou frekvenci, bez ohledu na to, jakou
matku jsme meli. Dalo by se dokonee Her, ie to jsou slova, ktera jsou
nejbliie nasirn srddm od nascho prvniho do posledniho deehu.

Bez Marky by nie neexistovalo, Vzdy platilo, ie za kazdym
vyznamnym muzem stoji iena. Ale za kaidou vyznamnou ienou stoji
oper dalsf zena. Vsichni jsme narozeni z ieny, z matky. Matka je vsirn.
Kaidy vas nadech, kazda kapka vody, kterou pijete, kaide jidlo, ktere
denne jite, vsechny krasne veci, ktere jste kdy videli, kaidy pffrel
a kazda osoba, kterou jste kdy milovali, yam byla dana Matkou. Ui
pHlis dlouho jsme zavrhovali ienstvi, Matku. Matka Zeme nernuze
dosahnour bozsrvi, sveho VySSiho Ja, pokud jeji vlastni deti neuznaji jeji
dokonale ienstvi, jeji uiasnou nehu, moudrost a bezmeznou Lasku,

Zenstvi je tam, kde se uCime takovym vlastnostern, jako je neha,
soucit, krasa alaska. Bez navratu ienstvi budeme i nadale ehodit
do valek, budeme se navzajern zabijet, upirat druhym naplneni jejich
potreb, a prehlizer jejich utrpeni a budeme se soustredit jen na oehranu
nas samych, na sve vlastni potfeby. Zenstvi je nasi jedinou zaehranou,
protoie odraZi promeny v srdei. Misto, abyehom v budouenu
prohlasovali: "Ja se staram 0 sebe, tak se taky starej 0 sebe", rekneme:
"Pojd'me, budeme peeovat 0 sebe navzajem a spoleene si pomuieme."
Nezabijejme se mezi sebou jen proto, ie verime v neeo jineho; sedneme
si a promluvme si. Kdyi je voda spinava, co muieme podniknour,
abyehom ji spoleene vyCistili? Jak muieme vseehny nakrmit? Matka
Hka, nasyite kaideho, aby se dostalo na vseehny a nikdo nezustal
o hladu. Zenstvi se postara 0 stare, deti, zvifata, obnovi rovnovahu
v posvatnem iivotnim eyklu.
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Marne dva rodice: Velkeho Dueha a Marku Zemi, posvatnou
Marku a posvatneho Otce. Posvatny otee nam vdeehuje nasi dusi,
posvatna Marka narn dava tela. Pokud byehom byli pouze duserni,
nebyli byehom tady, nemohli byehom vzajemne spolupraeovat a zaiit
tuto poiehnanou zkusenosr existence na Zemi. Musime dekovar
Matee, ie nam dava moinost mit nase vzacna tela, abyehom mohli
zaiit toto uzasne tajemsrvf Iidskeho iivota, proiivar emoee, vider
vsechnu tu krasu, milovar kaidou spffznenou bytosr. Bez Matky by
nic neexistovalo. Dokonee i Velky Dueh se narodil z matky - ona totif
dava iivot vsemul

Zvlastni obfad, venovany posvatnemu zenstvi

V Hjnu roku 2010 jsem kvuli dalsi predndsce cestovala do Eureka
Springs v Arkansasu. Piestoze jsem do posledni ehvilky neznala duvod,
byla jsem zde ve skutecnosri poslana, abyeh tu provedla zvlastnf obfad
probuzeni posvameho ienstvi a lecen! posvatnych vod. Jennifer, ktera
mi vetsinou na cestach asistovala, se ucasmila i tentokrar, Dueh mi vsak
sdelil, ie tentokrat mi rna pomahat s vedenim slavnosti a zvlastnfrn
zpusobern predsravovat posvatne ienstvi. Poiadala jsem ji, aby popsala
nejen udalosti, krere ceste predchazely, ale i cell' obfad. Ukazalo se,
ze jeji poznarnkv jsou velmi krasne, takze jsem ji poprosila, zda by
se mohla 0 zaznarn svych zkusenostf podelir a predar yam sve pocity
z prubehu tohoto rnocneho obradu i z jeho energie. Jennifer take
zachyrila zpusob, jak se mnou Dueh komunikuje a sdeluje rni, co, kdy
a jak se stane.

Poznamky Jennifer: 10/10/10 v Eureka Springs, Arkansas

Jedno z prvnich pozvani, ktere Kiesha obdriela v prvnich leteeh sveho
samanskeho pusobeni, pfiSlo od Marie z Arkansasu, ktera svolala
do Eureka Springs v Arkansasu na vikend 10. Hjna 2010 setkani
s nazvem Leciva eesta. Vzdyeky kdyi Kiesha dostala takove pozvani,
a zvlaste ze zacatku sveho pusobeni, pokusila se na eelou zaJeiitost
naladit a procitit ji, meditovala a pak videla, jestli vse bude probihat
lehee. Vse, co souviselo s akci LeCiva eesta, fungovalo dobre, logistika
sla hladee a jednoduse. Kiesha tedy pozvani pfijala. Vedela jsem, ze
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10/10/10 je duleiiry den, a proto jsem se divila, proc byla vyslana
ze vsech mist zrovna do Arkansasu. Ani jedna z nas tam jeSte nebyla,
ale tusily jsme, ze zaZijeme dobrodruzsrvf,

Vikend predrfrn vedla Kiesha v Santa Fe dvoudenni workshop
pro sedesat lidi. Druhy den rano vstala s divnym pocitem - jako by
byla .rnez; svery". Behem nasi eesty na workshop ji zacala teet z nosu
krev. Stava se to casto pied tim, nez ma pfijmour nejake informaee
nebo zpravu od Dueha. Kdyi zacala prichazet zprava, staly jsme uz
na parkovisti a sedely v aute. Pjesroze jsem hlas neslysela, videla jsem
Kieshu, jak jasne vyslovuje orazky, odpovida kladne nebo zaporne,
nebo iada 0 vysvetlenl. Popadla jsem tuzku a papir, abyeh zapsala vse,
co pfichazelo,

Kdyz komunikaee skoncila, Kiesha mi sdelila, ze tentokrar k nf
promlouval muzsky hlas. Zeptal se ji, zda chape vyznam ,,10/10/10".
Ponekud nejiste odpovedela, ze mu rozurnl, a pak ji hlas vysvetlil, ze
se 0 nem musi dozvedet vice, proroze je veliee duleiiry. Sdelil Kieshe,
ze marne pfinesr do Arkansasu zvlastni kristal. Derailne ji popsal, ze
rna mit ve srredu horizontalru zaiez. Rekl take, ze marne vzit i mall'
rMenin, 0 ktery se budu starat ja a ktery bude predstavovat posvame
zenstvi. Navic jsme rnely pfinest jeSte dalsf karnen, jeden "z rnozaiky",
o krery jsem oper mela pecovat ja. Prvni dva budou umisreny v zemi
a ponechany v Arkansasu, tied, ten z "mozaiky", se vratf domu se
mnou.

Chvili jsme si lamaly hlavu, ale pak jsme zjisrily, ze tento posledni
kfiStal, 0 kterern mluvil, je zvlastnf kamen, ktery jsem pred nekolika
lety dostala od Kieshi a ktery ted' zdobi muj oltar. Slo 0 oboustranny,
vinory tibetskl' krisiaI, obtoceny medenym dratkem, skutecne mocny
vodic. Tento kamen mel vstfebat energie nasi Cinnosti a vratit je s nami
domu. Vecer po workshopu jsme nasly v mnozstvi nasieh kristalu
presne ty, ktere nam Dueh detailne popsal - mely sehrat vJ'znamnou
ulohu v tom, co se melo v Arkansasu srat.

Nasledujici vikend ziskala Kiesha daW informaee 0 tom, co
ma v Arkansasu delat. Ja jsem mela hrat aktivni roli v obradu a bjit
zodpovedna za umisteni ruzeninu do zeme. Ten mel zasrupovat
posvatne zenstvi. Oba dva kameny, ktere jsme mely ulozit do zeme,
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se mely navzajem dotykar. Byly ptopojeny po svete i s ostatnfrni, jez
rnely byt probuzeny 10/10/10. Dozvedely jsme se, ze mocna aktivace
atlantskeho kriStalu mela byt ptovedena na hore Mount Magazine
v Arkansasu.

V severozapadrum centru Arkansasu, kde jsme byly, se nachazf
oblast s jednou z nejvysslch koncentrad kHStalu na svete. Nektere
z nejrnocnejsfch atlantskych kristalu byly zahrabany pod horou Mount
Magazine, aby byly aktivovany v magickern trojcislf data 10110/10.

V tu dobu byly probuzeny v hloubi Zeme silne energie, aby pfibliZily
cele lidstvo k duchovnimu vzestupu. Konecnc jsem pochopila, proc
jsme bylypfivedeny do Arkansasu.

Kiesha mela zacit obrad v 10 hodin 10 minut dopoledne 10/10/10
v Eureka Springs, kudy vzdy protekaly posvatne lecive vody. Umfsrenf
kriStalu melo pomoct nejen navratu posvatneho zenstvi na planetu,
ale take vylecit vody v teto oblasti. Kiesha spatfila ve vizi, jak vsechny
ucastnlky vedeme v kruhu k tornu, abychom se naladili a poslali tony
nasich dusf do drahych kamenu,

Kdyz jsme pfijely do kempu v piekrasne vysocine Ozark, kde se
akce konala, vsimly jsme si, ze mlstu vladne jemna, neparrna, zivotem
oplyvajfcf energie. Zvifara byla vsude. Kolem chaty, kde jsme byly
ubytovany, poletovala spousta vcel, sarancat a motylu. Vypadalo to,
jako by nas stfomy i tostliny zahalovaly do sveZ{ krasy, Kazdy vecer
jsme za mesicniho svitu rozlozily pod hvezdnyrn nebem na zem nase
drahe kameny a vyslovily nad nimi rnodlirbu, v niz jsme dekovaly
Velkemu Duchu a Matce Zemi a pozadali Matku, at pOZehna kHStaly,
aby vylecily a ptobudily celou planetu. Cely vikend vladl pocit miru
a pozehnani. Ve vsech narustalo ocekivani nedele. Lide byli vybidnuti,
aby na obfad pfinesli sve polodrahokamy a vladlo citelne vzruseni
z toho, co se Stane v toto silne duchovni datum.

Den pfed slavnosti se Kiesha na boso ptochizela po pozemku
a pokousela se najit misto, kde se mel obfad konat. Nakonec ho objevila
tam, kde se ptodnaly dye geopatogenni zany. Citila pfes chodidla, jak
ze Zeme vyzafuje energie, a byla schopna najit velke energeticke pisy,
ktere ptobihaly ve smeru sever-jih a vjTchod-zapad. Vyznacily jsme
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obvod kruhu i jeho stfed, ktery lezel na pruniku geopatogennich zan.
Tady mely byt do Zerne ulozeny kameny.

V nedeli rano se ve velkem vyznacenern kruhu seslo asi sto lidi.
Vsichni se zahy ztiSili a projevili uctu, aby vyrvofili vhodne prostredi
pto posvatny obtad, kvull kteremu byli povolani. Kiesha se naplno ujala
sve tole samanky, Male Babicky, a dala se do pfipravy posvatne pudy
uvnitf kruhu. Zacala v jeho severni casti - pohybovala se po kruhu
a pritom vykoufila horici salveji kazdou osobu a kazdy kriStaI, krery
dorycny drzel. Potom vyslovila ze stfedu kruhu modlitby ke cryfern
svetovym stranam, k Velkernu Duchu a k Matce Zemi. KdyZ poklekla
a modlila se k Matce Zemi, citili jsme, jak se oteviraji srdce vsech
lidf, kterf take poklekli a dotkli se pfi teto zvlastnl, laskyplne modlitbe
Zemc. Mnoho z nich bylo dojato k slzam.

Mala Babicka symbolicky posravila do kazde svetove strany jednu
osobu, aby tak ukorvila energii: zena, jd se narodila v Arkansasu, stala
na severu; muz, narozeny V Arkansasu, na jihu; babicka na zapade
a dedecek na vychode. Polila zem trochou vody z blizkeho posvatneho
pramene, aby vyznacila misto, kde mely byt umisteny ki'iStaly. Pak
pod vedenim Ducha vyfoukla kazde osobe tabakovy kouf do tfedho
oka, do mista propojenf s Velkym Duchem, a do pupiku, mista
ptopojeni s Matkou Zemi.

Na obloze zafilo slunce, Kiesha zacala od severu, postupne obchazela
vsechny lidi, ktefi drzeli v prave ruce kristal, a vyfukovala kouf na celo
a bficho. Levou ruku si meli vsichni polozir na bficho, V dobe, kdy
Mala Babicka dokoncovala jednu ctvrtinu velkeho kruhu, zacala citit
zmenu. Musela b:0: ve stavu "mezi dvema svety", aby mohla pi'ijimat
vedeni od Ducha a zatoven zustala pfitomna, uzemnena, vedla cely
obfad a na nic nezapomnela.

StaIa ve stfedu kruhu a vysvetlovala vfznam cele ceremonie - jak
pomohou kristaly aktivovat a ptobudit posvatne zenstvi a leCit zdejSi
posvatne vody. Rekla, ze jsme dostali ukol vratit se z mysli a ega zpet
do srdd, vzpomenour si na Matku Zemi a bozske zenstvi a milovat je.
Mluvila take 0 tom, ze ani "Velky Duch nemohl b:0:ztozen bez zenstvi"
a jak je pto zenstvi duleZite, aby bylo znovu posazeno na trun a ziskalo
ve svete opet sve privoplatne misto. Nekolikrit byli lide pfemozeni
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emocemi a hlasite potvrzovali pravdivost jejich vyroku, Mohli jste citit,
jak emoce narustajf a jak byli lide pH techto vizich navratu posvarneho
zenstvi silne dojati. Mala Babicka take pohnure poukazala na to, ze
nebyly vybrany velke, okazale kiiSt'aly, aby reprezentovaly posvatne
zenstvi, ale pouze male, nenapadne, ruzove.

Behern jejiho povfdanf jsem drzela v ruee maly zaobleny ruzenin.
Kdyz svou fee ukonCila slovy "a nyni Ji ucrime", sedla si do kruhu.
Vedela jsern, ze je ted' fada na rnne, abyeh promluvila. Scala jsem
a drzela svu] rnaly kamen. Me dojeti se umocnilo, kdyZ jsem mluvila
se zavrenyrna ocima a modlila se, aby vsechny bytosti poznaly, ze jsou
rnilovany, ze jsou Laskou, aby se v uplnosri pfipornnelo vse, co bylo
vylouceno a zapomenuto - aby se Zeme rnohla znovu stat Rajern
ave vsech srdcieh byla znovu probuzena krasa,

Pore jsme s Malou Babickou vsechny pozadaly, aby si pfedstavili
vibraci nepodminene lasky, ktera orevira srdce, a aby se ponofili
do tonu, jimz vibruje v kazdem cloveku. Vyzvali jsme je, aby namifili
tento jedinecny zvuk duse do kiiWlu. Hlasy se zacaly pomalu slad'ovat
do harrnonickeho souzvuku. Zdalo se, ze nektere zenske hlasy stoupaly
vzhuru azk andelskyrn ronum, Takto jsme proznivali kfist'alyasipatnact
rninut. N akonee se zacala Mala Babicka znovu modlit a pozadala
me, abyeh vlozila svuj zaobleny ruzenin do drazky v jejim versim
kiistalu. Svazaly jsme je dohromady cervenyrn pruhem latky; Pore je
Mala Babicka polila zbytkern posvatne prarnenite vody a pomazala je.
Nakonec pozehnala ctyfem elernentum - zerni, vzduchu, ohni a vode
- ktere na radu Dueha vyuZivala.

Mala Babicka vzala lopatu a udelala prvni dulek, kde mela byr
vyhloubena dira. Kdyz jsme rise vyslovili nekolik modliteb, urnistila
jsem tam svazanekiiStaly. Behern rnodlitby na ne Mala Bahicka nasypala
troehu zeminy a pore by! kaZdyz kruhu pfizvan, aby pfisroupil a hodil
na kiiStaly svou hroudu hliny.

Vsechny pfitomne pak pozadala, aby vrarili sve drahe kameny,
krere nyni obsahovaly modlirby a vibrace obradn, zpet Zemi a umisrili
je do volne tekouci vody, Protoze voda je nejryehlejsi vodic energie,
melo nase konani pomod siroko daleko roznest vibraee Lasky, kterfmi
jsme kameny prozneli. Ony pak pomohou nejen leCit vodu, ale kdyz
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se voda vypafi, rnodlirby a vibrace, krere jsme do nich vloZili, se rozsifi
vzduchem, s destern vse pokropi, pozehnaji Matku Zemi a rnocne se
propoji s ostatnimi akrivovanyrni kiiStaly v dane oblasti. . •

Kdyz jsme pomalu opousteli kruh, citili jsrne, ze se odehralo neco,
co svym vfznamem dosahovalo skutecne vesrnirnych rozrneru. Naie
srdee pretekala vdecnosti a radosti, ze jsme se mohli spolecne zucastnit
tohoto duletiteho obtadu. KdyZjsme pornalu rozpousteli kruh, mnoho
lidi klecelo jeden vedle druheho na Zemi, vyslovovalo nad kiistaly
modlitby a projevovalo Zemi hlubokou uctu, Byla to nadherna scena,
na kterou nikdy nezapomenu. Myslim si, ze vsichni pfitomni chili, ze
tvofi jedno srdce, jednu rodinu. Vzporninam si, ze kazda tvaf z rohoto

odpoledne vyzafovala pfektasne Svetlo!



VelkY vyznam kfisialii

KJ'iStaly jsou skutecne uiasnymi dary Matky Zeme. Jsou mnohem
mocnejsl, net vubec dokazerne pochopit. V davne minulosti lidske
bytosti znaly skutecnou moc a vyufiti kiistalu. Bylo mi ukazano, ze
v dobe Atlantidy, tedy nekdy mezi 40 000 az 10 000 lety pied Kristem,
vyuzivali lidc energii kfiStalu, aby posilily jejich mesta a domovy,
leCily nemoci a psychickou nerovnovahu, napomahaly duchovnimu
pokroku, komunikaci a tvorbe, I ty nejmensf kameny mohiy uchovavat
a predavat obrovske mnozsrvf znalosti a energie. KfiStaly jsou totiz
skutecne zive bytosti a maji vedomi, V soucasnosti teprve zacinarne
prostfednictvim nasich technologii, obzvWte pak pocitacu, pronikat
do jejich vsernoznych schopnosti. Vime, ze kiistal rna pamer, Muze byt
naprogramovan, aby udrzel urcitou frekvenci a vysilal duchovnf energii
a zamer, Muze zvysovat nebo uchovavat poznani a ucenl, Pokud by
Iidsrvo poznalo piny potencial kiiSt'alu, byli bychom ohromeni. Prave
red' hraji obrovskou roli v pokroku nas jako druhu a v budoucnosti
cele nasf Zeme, Behem nekolika poslednich let bylo par mocnych
kiist'alu, ktere byly pouzivany a naprogramovany v dobe Atlantidy,
znovu aktivovano, aby pomohlo Matce Zemi a lidsrvu posunour se do
vyssi dimenze.

Pore, co jsem se srala Malou Babickou, bylo mi svereno sedm velice
zvlastnich kfiStalu. Zaroven jsemzjisrila, zesepouZivalyv dobeArlantidy,
Nynf byly predany ruznym Strazcum Moudrosti na planete, aby mohly
byr znovu aktivovany a umisteny zper do Matky Zeme, Musely byt
ulozeny na urcirych mistech, kde se kHZilysilne geopatogenni zony, aby
posilily energetickou sit' na Matce Zemi pied jejim Velkym posunem.
Bylo mi receno, ze kiistaly dostali arlantsrf kneZi od hvezdnych bytosti
s instrukcerni, jak je pouzfvat. KaZdyz nich rna jinou vesmirnou energii
a jiny ucel, V dobe padu Atlantidy byla jejich aktivita pozastavena, aby
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nemohly byt zncuziry; Byly uchovavany v bezpeci kneZimi s cistyrn
srdeem, kteif Atlantidu opusrili pred jejim zanikern. KiiSta!y byly
ochrariovanv do dnesnf doby, kdy rna Matka Zeme vstoupir do vyssi
dimenze a lidske bytosti maji pnlezirosr se posunour s ni.

Ncuchovava]f jen energii Matky Zerne, ale take vcsmirnou energii
s vysok~u frekvenci. Kdyz jsou tyro kfiSta!y aktivovany a ulozeny
do jedne z tepen Matky Zeme, jejich vyssi frekvence prosroupi eelou
Zemi a pfirom propoji silu jejich posvatnych mist. V soucasnosti
proudi z nebe enetgie z vyssich dirnenzi, here se aktivuji v kriSt'alech
a intenzivne naplnuji energetickou sit'Matky Zerne. Smizd Moudrosti
uloZili behem poslednich tfi let tyro kameny na urCita misra na Zemi.
]e zajimave, ze podle vedcu za posledni rfi roky vibruje lidske i zemske
energeticke pole rychleji, nez kdy piedrim.

Kdyi jsem pHjala tyro krist'aly do sveho vlastnicrvi, bylo mi receno,
ze daW instrukce prijdou prostrednicrvfm Dusc Matky, me hlavni
radkyne, a podle nieh je pak umfstim. Musela jsern slozit pfisahu, ze
mkdy sarna nerozhodnu, kam piijdou, ale ze vzdy pockam na zvlastnf
pokyny. K dnesnfmu dni jsem ulozila etyH z nich zpet do Matky Zeme
- v severn~m Novem Mexiku, mezi sekvoje v Kalifornii, na ostrove
~aui ave Svedsku. Nekrere z techto kHSta!orych obfadu byly verejne,
nektere soukrorne, v zavislosri na pruvodnich okolnostech me navstevy
urcirych mist. Navrar techro kfiSta!u do Matky Zerne byl jednim
z rnych nejposvatnejsfch tikolu od te doby, kdy jsem se stala Malou
Babiekou. Behem psani teto knihy stale oeekavam pokyny k ulozeni
poslednich tfi.

KfiSt'aIory obJ'ad pro Matku Zemi

Otevfeni staroddvnych tizemiAnasaziu v Santa Fe
Prvni krista!, ktery mi byl svefen, byl ulozen zpet do zeme severne
od Santa Fe v Novem Mexiku jako soueast obfadu, ktery byl veden
pH shromaZdeni Navratu pfedku. Zeme v okoli Santa Fe byla kdysi
tizemim starodavnych Anasaziu. Anasaziove byli vyueovani hvezdnymi
bytostmi, a nei zmizeli do Zeme, dosahli vySSiho vedomi. Prvni kHSW
mel byt ulozen v tero oblasti, aby probudil vedeni techto pfedku.
Pfed t!mto duleiirym kHSt'alorym obfadem jsem ziskala mnoho
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informaci od Duse Matky. Bylo mi Ieceno, ze taro oblast na severu
Noveho Mexika znovu ozije a ze moudrost bozskeho zenstvi bude
proudit nejprve sem a pak do ostatnich mist. Zejmena Santa Fe se stalo
ustiednfm bodern pro pfichazejici nove vedomf a navrat moudrosti
zenstvi.

Nikdy nezapomenu, jak se vsichni behern tohoro obradu v kruhu
(tvofilo ho asi sedmdesat pet lidi) hluboce ztisili a zkoncentrovali
a sousriedili vsechnu lasky svych srdci do techto rflceticentimetrovych
valcii kHSta!u, ktere jsem uprosded vlozila do Zerne. Vsichni jsme
se zarnefili na projeveni lasky nasi pozehnane Matce Zemi, na jeji
Iecenf a behem posledni hodiny jsme spocivali mezi Nebem a Zemi,
Velkym Duchem a Matkou Zemi a posilali nase nejvyssf vibrace Lasky
do tohoto mocneho starobyleho ktist'alu. Videla jsem barvy - zlatou
a nrzovou nebo modrou - here proudily z natazenych dlani a rukou
Iidi a pronikaly jim; vnimala jsem, jak jsme hluboce procitovali lasku
ke sve Matce a plakali pro ni, jak moe jsme se k ni chteli vratit a pomoci
ji, aby se znovu vylecila.

Tietf a posledni den obradu jsme zakopali kHSW naplneny nasimi
rnodlirbami a zarnery daleko od kruhu na skrytern miste, kde bude
chranen stromy a nikdy rusen, Kdyi jsme jeden po druhem hodili
do hluboke jamy nekolik hrstf hliny, a vytvofili tak na nem jakysi
pfirodni olta], kazdy elovek dal nejaky dar ze srdce, ktery tu zustal,
jako projev vdeenosti a ticty k velkemu Duchu a Matce Zemi.

Kristalpro sekvoje, naSe majesttitnistar/{
Nekolik mesicu po obfadu v Santa Fe jsem byla kontaktovana jednim
z moudrych domorodyeh stafdinu na teto planete. Bylo mi sdeleno, ze
daW kHSW, ktery uehovavam, pHjde do sekvojoryeh lesu v Kalifornii,
k majesrarnim stadim planety Zeme. Tyro obrovske pradavne stromy
jsou nejstarsi a nejmoudfejsi z jednonohyeh na nasi planete a ted'
znovu pfichazi cas, aby je lidske bytosti zaealy respekrovat, uet!vat
a chranit. Tento ktisW mel pomod probudit moudrost, kterou
uehovavaji, a energeticky je propojit se silnymi misty na Matee Zemi,
ktere byly v turo dobu take aktivovany. Poslouzilo by to i navraceni
posvatneho zenstvi na planetu, proroze zenska moudrost srdee je
nyni potfebna k romu, aby se posunulo lidske v"domi a vyleCil nas
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zpusob existence na Matce Zemi. Sekvoje pro nas uchovavaji zvlastnf
frekvencl. Duse nekterych nasich nejmoudiejslch predku se rozhodly
pro navrat ve forme techto tichych obru, aby nas hlidaly, dohliiely
na nas a zvysovaly vibrace Matky Zerne. Kdyi se lidsrvo vratf k iivotu
ze srdce, budeme schopni slyset a rozumer teto moudrosti a dokazeme
s temito uiasnymi duserni i mluvit.

Z lidi celeho sveta bylo vybrano sesr, aby provedli tento zvlasrnf

obfad, Jeden z muiu byl rnuj kolega - Straice Moudrosti, se kterym
jsem se setkala jii dnve. Byla jsem jedinou zenou. a navic jsem byla
i nejrnladsi, Protoze jsem tam byla jedina pfedsravujfci ienskou energii,
byla jsem zodpovedna za nalezeni presneho mista v lese a umisrenj
ki'iSialu v zemi. Byla jsem nerv6zni, protoie slo 0 muj teprve druhy
ki'iSialovy obi'ad a navie jsem do Kalifornie pi'ijela na tyden sarna.
Ve skutecnosti jsem jeSte nezacala poradne cestovat, takze to byla
pro me nova zkusenosr. Mela jsem z toho obavu, ale musela jsem
odlozir svu] strach a vei'it v duchovni vedeni.

Vsichni jsme prilereli do Kalifornie, kde jsme se rneli setkat.
Nejprve jsme se venovali nekolikadennim modlirbarn a pnpravam,
abychom pak dokazali provest sarnorny obrad. Od nasich ctenych
stareSinu jsme meli presne instrukce 0 tom, co se stane, Po nekolika
dnech meditaci, modliteb, zpevu a vypravenf pi'ibehu se nase srdce
propojilya sjednotily a my mohli pokracovar s obradern. V den slavnosti
bylo velice chladno, vetrno a destivo - tak trochu typicke pocasf
pro tuto cast severni Kalifornie. Den jsme zacali kratkym pobytern
u oceanu, kde jsme se modlili za duchovni vedeni, abychom presne
zjistili umisteni krystalu. Pote jsme se vydali k lesni pesine. I kdyi jsme
byli na statnim pozemku, byli jsme v dosti odlehJe oblasti, kam prislo
jen malo turistu. Toho rana se pi'ihodilo neco zajimaveho, co nikdo
z nas neceka!. Kraceli jsme uzkou pesinkou, ocean byl od nas jiine,
sekvojovj les severne.Trochu jsem se od skupiny oddelila, protoie jsem
se driela blii brehu. Nesla jsem svuj posvatny zemskj buben a brasnu
naplnenou posvatnymi predmery na slavnost a doufala, ie ai najdeme
urcene misto, nebudou promocene.

Jak jsem se tak prochazela po plaii, nahle jsem zaslechla selest.
Z lesa vyslo cele st:ido jelenu, obklopilo me a zatarasilo mi cestu
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do lesa. Na metr a pul ode me se pi'ibliiil samec a dival se na me. Jeho
postoj mi napovedel, ie vaha mezi tim, zda zautocl nebo me necha
jit. Pochopila jsern, ie to je jeho les a ie by mi mel dat svoleni, abych
do nej vstoupila. Zastavila jsem se a zacala si ho prohliiet, obzvlaste
jeho nohy a nozdry, abych zjistila, v jakern je rozpolozeni, Promlouvala
jsem k nemu prosti'ednictvim emod a dala mu najevo, ie chapu, ie
toto je jeho panstvi. Poi:idala jsem ho 0 svoleni vstoupit a vysvetlila
rnu, proc jsme pi'iSli. Chvili se na me jeSte dival, ale pak otocil hlavu
a zacal okusovar travu. Dovolil nam, abychom vesli do lesa. Pomalu
se odvratil a vracel se zparky presne tou cestou, kterou pfise], Ostarnf
jeleni zustali stat, kde byli, a pozorovali nasi odchazejicl skupinu,
Vstoupili jsme rise, naplneni jeSte vedim uiasem a posvatnou uctou
k nasernu tamnimu poslani,

Kdyi jsme byli v lese, pomalu a s uctou jsme se prochazeli mezi obry
- byli tak krasnf a majesrarnl, nie velkolepejsfho jsem jeSte nevidela.
Byli jsme uchvaceni jejich ohromujid pi'itomnosti. su jsme nejmene
hodinu, ja se snazila mit srdce co nejviee otevtene a vnimave a cekala,
ai dostanu znameni, ie jsme nasli to prave misto pro ki'isia!. Clovek by
tu mohl prochodit mile a mile. Celou dobu jsem se modlila: .Prosfm,
dovol, abych nasla to spravne misro." Prave kdyi jsem se zacala obavat,
ie se mi to ti'eba nepodai'i, vysla jsem na maly kopecek a jasne uslysela
hlas: "Tady to je." Bylajsem nasmerovana, abych se podivala na masivni
kmen stromu pred sebou, krery byl zasaien bleskem, a proto mefil jen
tfi metry.

Trochu jsem znejistela, protoie tenro strom byl mrtvj, a zacala
popochazet kolem. Kdyi jsem k nemu pi'iSla zezadu, objevila jsem
v nem obrovskou trhlinu, kter:i byla dostatecne velka, abych se pres ni
dostala dovniti'. Kdyi jsem ji protahla sve telo, byla jsem prekvapena, ie
strom byl uvniti' dutYjako katedrila. Vniti'ni obvod tohoto mohutneho
kmene sekvoje mel nejmene ti'i metry. I kdyi pi'iSli dovniti' vsichni
ostatni z nasi skupiny, stile zbjvalo dost mista. Byla jsem presvedcena
o tom, ie toto je spravne misto, kde jsme meli provest obi'ad a uloiit
ki'iSiil.Zapalili jsme svicky, umistili je do ctyr svetovjch stran a ja zaeala
hrat na svuj posvatny zemskj buben. Nikdy nezapomenu na ten zvuk,
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ktery vydaval. Znel hluboce jako sama Zeme a vibrace proznivaly nase
tela i cely strom. Zacali jsme obfad a vyslovovali SITe modlltby,

OCi se mi zalily s!zami, kdyi jsem si uvedornila, ie tento kHStal
bude ulozen hluboko v tele stromu. Kdyi jsme rukama vyhloubili
asi metrovou jamu, zvedla jsem kfiStal. v tu chvili slunce prekvapive
protrhlo mraky a puklinou ve stromu osvitilo karnen. Sverlo se odrazilo
nahoru. Vsichni jsme dtili rnravenccni v parefi. Kdyi jsem upustila
kfiSta! do diry a on dopadl na dno, zaznelo to celyrn stromem. Duch
mi pfikazal, ie poloha tohoto kamene nesmi byt nikdy oznacena ani
prozrazena. Misto nema byr ani fotografovino, aby ui ho nikdo nikdy
nenasel - dokonce ani iidny clen nasi skupiny. Skutecne zde bylo ai
hmaratelne vnimat jeho duchovni sflu.

Je zajimave, ie vzdycky ocekavamc, ie posvatne nebo zvlastni veci
musi byt take ty nejvetsf a nejkrasnejsf. Dornnivame se, ie nejsilnejsi
nebo nejlepsi veci budou take nejkrasnejsf na pohled. S nasi sekvojf to
vsak tak nebylo. V celern lese, plnern nadhernych, zdravych strornu
vypadal ten, ve kterem jsme meli za ukol ulozir kfista.1, tak nenapadne,
ie by ho clovek proehazejid kolem uplne piehledl se slovy: "Chudak,
je mrtvy." Presto tento kmen v sobe skryva neco nesmlrne mocneho
a energie, ktera jim vibruje, ovlivnuje vsechny stromy v cele oblasti.
Ve skutecnosti ale ovlivni i eelou planetu a vsechny lidske bytosti.

Probuzeni Uzemi starovekjch Lemufanu na Havaji
V kapitole "Navrat hvezdnych byrostl/bytostf svetla" jsem vypravela
o tom, jak se mi jednou v mern pokoji zjevilo nekolik kahunu, aby
me vylecili, zatimco jsem prochazela energetiekou transformad. Tito
starodavni samani mi sdelili, ie brzy navstlvim jejich uzemi, abych tam
aktivovala posvatne misto. Tehdy jsem si ani neuvedomila, ie pochazeji
z Havaje, na toto propojeni jsem si ale vzpomnela hned, kdyi se mi
asi mesic nebo dva po navratu od sekvojovniku v Kalifonii otevrela rna
obrazovka. Letela jsem nad Zemi a pak jsem byla zavedena na jeden
mensi havajsq ostrov. Bylo mi reeeno, ie tam musi byr umisten
posvatny kfiSta!, aby probudil pradavna uzemi Lemufanu a jejieh
moudrost. Lemurane byli predstaviteli vysoee vyspele eivilizace, jei
predehazela Adantide a ktera iila ze sveho srdce. Byl u nich mohutne
rozvinury iensky aspekt ameli silne vazby na hvezdne bytosti. Mnohe
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z jejich civilizacebylo skuteene nadherne, Taro energie je stile pfitomna
v havajskern lidu a take na jinych polyneskych ostrovech. Nastal cas,
aby se ienska energie srdce znovu probudila a pornahala Matee Zemi

pH transformaci.
V te dobe mi bylo presne ukazano, krery kfista! musim pfivezt

na Havaj, ale nevedela jsem, kam piesne rna pfijit nebo jak rna cela
akce probehnout. Proto jsem tyro otazky mela v srdci a cekala. V te
same dobe jsem zacala provadet individualni terapie v Santa Fe. Jeden
z lidi, kteff si me pfiSli prohlednour. byla iena, se kterou jsem se ui
setkala na jednom ze svYch proslovu. Casteene iila v Santa Fe a chtela
se mnou pracovat. Kdyi jsem pfibliine uprostfed naseho setkani
pozadala 0 vedeni pro ni, nahle se mi opet otevrela rna obrazovka.
Ma byt opatrovnid kfista!u, krery bude pfivezen na Havaj - mel
byt umisten na pozemku, krery v soucasnosti spravuje. Byla jsem
vybidnuta, abyeh hledala tfi kameny, dedecka, babicku a dite, ktere mi

ukazi piesne umisteni kHsialu.
Kdyi jsem iene sdelila tuto informaci, zjistila jsem, ie ona sarna

iije take na Havaji, na Maui. Pied nekolika lety koupila kousek
zeme, 0 nemi v srdci vedela, ie je veliee zvlastni, i kdyi si nebyla jista
proc. Mu] popis piesne odpovidal jejimu pozemku. Vse ukazovalo
na toto misto. S konkretnimi informacemi jsem nyni ziskala [istotu,
takie jsem se rozhodla, ie za nekolik tydnu odletim na Maui, abyeh
vratila posvatny kfista! dornu, a probudila tak zvlastni energie tohoto

pradavneho uzerni Lernufanu.
Nikdy predtim jsem na Havaji nebyla, a proto jsem byla ohromena

kvetinami, ovoenymi stromy a jemnym, lahodne vonidm vzduehem.
Zapusobilo to na me jako jedno z nejienstejsich mist na Zemi
a rozhodne jedno z nejkrasnejsich, jake jsem kdy videla. Pozemek,
na nemi mel probehnout obfad, se nachazel u severniho brehu Maui,
nedaleko Paia. Misto bylo puvodne divokou diungli a spadalo pHmo
do more. Na pozemku pramenila sladka voda a take stekala do more.
Den predem jsem se na boso proehazela po pozemku a hledala presne
misto, kde by se mel obrad konat a kde by mel byr kfista! zpatky vraeen
do Zeme. Duchem mi bylo sdeleno, ie mam hledat tfi velke, pradavne,
posvatne kameny, ktere by mely byt uspofidany tak jako pas Orionu.

,,(1
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Starodavni havajsti lide tady pofadali posvatne obiady a kameny byly
Dedeckem, Babickou a Diretem teto zeme.

Byla jsem vedena, abych vysla po svahu do dzungle, spleti stroma
a popinave vinne revy, Odsud se clovek mohl kochat pohledem
na cely Tichy ocean. Tam jsem take nakonec nasla vsechny tfi kameny
- byly schovane pod vetvemi a vinnou revou, Kdyz jsme je ocistili,
byly nadherne. Dedecek byl minirnalne dva metry vysoky, vzpiimeny
ana jeho vrcholu vyrustala piekrasna plumerie, Babicka vypadala jako
velike srdce a tfeti kamen, Dfte, sedelo uprostfed techto dvou obru.
Energie, ktera z nich vystupovala, byla laskava, plna nehy, Poznala jsem,
ze jsem nasla udane misto. Energie mezi kameny byla tak intenzivni, ze
se dala skoro nahmatat. Zacall jsme odklizet rosti a pfipravovali misto
pro nasledujfcf slavnostni den.

Toho dne se stalo jeSte neco velice nezvykleho, aZ magickeho, co
mi porvrdilo, ze cely obfad probehne tak, jak byl zamyslen. Nekrerf
z nas hrali hry v trave na zahrade, kdyZ tu k nam prispechal jeden
ze spravcu pozemku se slovy: "Za vraty je nejaky kahuna. Rekl mu
nekdo z vas, aby pfiSel?"Vsichni jsme se na sebe podivali. Nikdo z nas
nebyl v kontakru s zadnym kahunou. .Ptal se me, jestli je tady mlada
zena s blond vlasy." Po zadech mi projfzdelo rnravenceni a ja dtila, I.e
se deje neco velice duleziteho. Jen velmi malo lidf vedelo 0 zarnyslenem
obradu, V srdci jsem dtila, ze je potfeba nejak zapojit puvodnf havajske
duchovni starsf, ale jeSte den pred obfadem jsem si nebyla jista, jak
k tomu dojde. Nemohla jsem proste kahunum zavolat a pozvat je.
Obavala jsem se, I.e puvodnim obyvatelu by mohlo vadit, I.e slavnost
vede bily cizinec, a ze se proto nebudou chtit zucasrnit. Jak jsem ale
pozdeji zjistila, vubec tomu tak nebylo.

PospiSiia jsem si pfivitat tohoto havajskeho duchovniho starSiho.
KdyZme uvideJ, vzal me za ruce a usmal se tim nejlaskavejSim zpusobem,
jaky jsem kdy videla. Byl jednim z nejpHjemnejsich, nejsrdecnejsich,
nejkrisnejsich bytosti, jake jsem kdy potkala. Brzy mu zacaly tect
po tvaHch slzy. Rekl mi neco, co znelo skoro jako pohidka, i kdyi.
se to tak ve skutecnosti stalo. Vysvetlil mi, I.e po stovky let se mezi
jeho lidmi traduje proroctvi, I.e v teto dobe bude uspoHdan obfad,
ktery znovu aktivuje nektera posvatna ritualni mista. Jeden z tech, kdo
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ho pornuze vest a navratf posvatne energie do zerne, pfijde s mirnym
destem a bude nalezen na konci zvlastn] duhy. Kdyz dnes behern obeda
vzhledl, spatfil zvlasrn] duhu. Odhodil piti na zem a vydal se k autu
s pocitern, ze se prorocrvi naplimje. Sledoval duhu ai. k jejimu konci,
ktery nasel u vrat objektu. Tam cekal. Pak uvidel spravce a pozadal
ho, zda tu je nekde mlada blondyna, Pfivital me s otevrenyrn srdcem
a nemohl se dockat, ai. pfijmu jeho omluvu - puvodne slysel 0 teto
slavnosti, ale pochyboval 0 jeji plarnosti. Ted' se presvedcil, I.e to je
obiad, jenz byl jeho lidmi prorokovan. Me srdce zaplesalo radosti
_ puvodni Havajane se na nern budou podilet a pomohou jej navic

i vest!
Slavnosrni rano jsme zacali modlitbami, hrali jsme na buben

a sledovali vychod slunce nad oceancm. PHtomno bylo jen asi dvanact
lidf, ktefi byli nejakym zpusobern s touto zemi propojeni. S kahunou
tam byl take hrac na tradicni nosovou Hetnu a jeho synovec, nadany
zpevak, ktery nam zpival posvatne pisne, vypravel prfbehy a povidal
nam take 0 havajske mytologii, krera se vaze k tomuto mistu. Zacatek
obiadu byl velice intenzivni, protoze kahuna oslovil posvatnou pisni
pfedky a Matku Zemi. Dal slavnosti sve pozehnani, aby mohla zacit,
a predal mi dar od bratru Lakotu, kreif kdysi navstfvili ostrov. Jmenern
"Mala sestra" me pak jmenoval havajskym kahunou a pozehnal mi
na "modre stezce", havajske duchovni ceste, ktera rna srejny vyznam
jako indianska "cervena stezka". Predal dary take mnoha pHtomnym.

KdyZ konecne nastal cas na umisteni kfiSialu, stfidali jsme se
v hrabini hliny a vyrvofili mu hnizdo, jeho n0vY domov. Tekly nam
slzy a otevirala se nam srdce, kdyZ jsme projevovali svou lisku, aby
byla uzdravena posvarna Matka, zvYseno vedomi planety a vy!ecen
kazdy z nas. Prvni clovek, kterr vhodil hroudu na kfiSiaJ, byl desetilerr
chlapec, ktery symbolizoval cistotu, nedotcene muzstvi, ktere zehna
a uctiva nadherne I.enstvi. Byl tichy a trochu plachy, ale byla to

nesmirne Cista duse.
Pak jsem se sklonenou hlavou a pokrcenymi koleny podala

hrst pudy kahunovi. Hodil hroudu na kfiSiaJ a pfitom mu stekaly
po tvaHch slzy, potom jsem udelala to same i ja a vyslovovala pfi tom
ze srdce modlitby za milovanou Matku; po mne nasledovala zena, krera
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mela byt spravkynf kiistalu. Nakonec pfidali svou hrst hliny vsichni
pHtomni. Pfsnemi a modlitbami, naplneni hudbou a se srdci dokoran
jsme uzavfeli slavnost a polozili na posvatne misto snuru kveru. Byl to
jeden z nejmagicrejsfch khSWovjch obradu, na kterern jsem se podilela.
Kdyz jsem se po jeho skoncen] jeSte trochu prochazela, opakovane rni
vyvstavala v mysli slova wahi kapu. Pozdeji jsern zjistila, ze v rodne
havajstine znamenaji "svate rnfsto".

K memu piekvapenf mi asi tyden po navratu z Maui volal jeden
dornorody duchovni staresina, jenz 0 kiiStalovem obradu na Havaji
vedel a cell' jeho prubeh sledoval. Sdelil mi, ze se budu muset na ostrov
jeSte vratit, protoze nebylo provedeno neco duleziteho, Musim nalezt
duchovniho strazce mista a projevit mu ucru. Na zaklade jeho pokynu
jsem se vratila na Maui, abych udelala potfebne a dokoncila obrad.

Zpatecnf cesta byla trochu sokujici. Musela jsem nalezr kosti
davneho piedka, ktery byl ochrancern svateho mista, a v novem obradu
mu modlitbami projevit uctu. Abych ho nalezla, poslouchala jsem sve
duchovni vedeni. Byl pohrben ve stoje v utesu a dival se na more.
Abych se k nernu dostala, musela jsem se spustit hlavou dolu pres
okraj utesu vysoko nad mofem, nahore me drzeli jen za korniky, a tak
jsem se ocda tvaH v tvar kostre. M byl duchovni strazce hluboce ucten
a jeho souhlas byl nakonec zfskan, mohla jsem se koneene vratit dornu
s vedornfrn, ze obtad byl dokoncen a proroctvi naplneno,

KriStdl na probuzeni"Lidi severu"
V kapirole "Navrat hvezdnych bytostilbytosti sveda" jsem vylicila sve
setkani s nadpozemskou bytosti jmenem "Svetelna zena". Predala mi
zvlasrni informace 0 "Lidech ze severu" a 0 rom, jak povedou svet
pi'i snaze rozvzpomenout se, kdo jsme. Sdelila mi, ze brzy odcesruji
na sever a ze jejich srdce a duse budou pi'ipraveny prodrnout. Tyto
severske zeme by se mely stat obilnici sveta. V te dobe jsem si nebyla
jista, ktere zeme ma na mysli. Nekolik mesicu po tomto bizarnim
setkani jsem pfijala pozvani do Svedska, abych se zde zucastnila
festivalu alternativni kulrury a duchovnosti s dlouhou tradici, ktetj
se jmenoval "Festival bez mysli". Pocitila jsem silne intuitivni puzeni,
takZe jsem pozvani pi'ijala. Mela jsem tam zustat tjden a festival se
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mel konat na venkove v miste zvanern Angsbacka, krere bylo vzdaleno
nekolik hodin severne od Srockholmu.

Asi mesic pred odjezdem do Svedska se mi aktivovala rna obrazovka
a bylo mi ukazano, jak s sebou beru urciry kiiStai. Mel pomod probudit
pradavnou moudrost teto zerne a poslouZit k probuzeni lidi ze severu,
aby mohli naplnit svu] srnysl, a az pi'ijde jejich Cas,.vest lidsrvo. Bylo
mi jasne, ze mam behern sveho pobytu provesr ve Svedsku kfiSWovj
obfad - to mel byt mu] skutecny cil. Rychle jsem prehodila vyhybku
a zaCala spolupracovat s organizarory, protoze jsme museli pi'ipravit
hlavni slavnost festivalu. Logistika mohla byr narocna, Na festival se
vZdy sjizdi vice nez tisic Iidi a dalo se ocekavat, ze mnoho z nich se
bude chtit zucastnit i naseho obradu, ktery se mel konat ke kond cele
akce.

Obtad v miste Angsbacka byl do roho dne nejvetsf veiejna slavnost,
jakou jsem kdy vedla. Ucasrnilo se ho nejmene osm set lidi a vsichni
stali v soustiednych kruzich na velkem poll. Diky sve umocnenc
energii a velkernu mnozsrvf lidi, kteH smerovali sve modlitby a zamery
do khStalu, ro take byla jedna z nejsilnejsich ceremonii. V posledni
chvili se objevila laponska zena z rodu zdejsfch puvodnich obyvatel
a pozehnala ohradu zpevem krasne tradicni pisne. Jako zasrupkyne
misrnich dornorodych obyvatel ulozila kiiStai do zeme, aby znovu
oZivila moudrost svych pradavnych pfedku.

Nikdy nezapomenu, jak se Iide sefadili, aby do diry na kiistal vhodili
svou hroudu hliny - kaidy pokJekJ, plakal a ze srdce se modlil, nekteH
dokonce polibili i zem. Muzi, zeny i deti - vsichni eekali, az na ne
pfijde rada. KdyZ byl kHStaI pohrben, zaealo se dit neco prekrasneho.
Na miste, kde byl zakopan, se Iide dali do tance, zpivali, bubnovali
a posvetili ho svjmi projevy radosti. Vladl mezi nimi podt jednory,
hrdosti a vzruseni z budoucnosti. Teprve ted jsem zaeala chapat, proe
maji tiro lide jednoho dne vest svet pH probouzeni. Jejich srdce byla
jiz otevrena a prekypovali tvol'ivosti a duchovnosti. Obrad ttval az
do veeera a sama zeme hueela a sumela novou energii.
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Proc je dUleZite nosit kHSt'al

Protoze je nyni v Matce Zemi aktivovano mnoho silnych kfiSi:ilu
a s nimi i pradavne vedeni a moudrost, krera do nich byla vlozena,
je duletite, abychom my, lidske bytosti, take nosili v teto dobe male
kousky. KfiSi:il je jednim z nejsilnejsich vodicu. VZ jen tim, ze budete
nosit kolem krku maly kousek draheho kamene, se muzete propojit
s obrovskym rnnozsrvlrn vesrnlrne energie, jet se probouzi v hlavnich
kHsialech na Zemi. Ovlivni to vase energericke pole; pomUie yam to
vsrrebat tuto vesmirnou energii a vyuiit ji pfi probouzeni. Byla jsem
pozadana, abych Yam predala zpravu, podle nii by vsichnl dospeli
a deti meli nosit pokud moino male, Ciste kousky drahych karnenu.
Rodice, pokud vaSe deti vzdorujf nebo si je sundavajf, nemejte strach.
Deti, stejne jako zvifata, jsou mnohem vice propojeny s energii Zcme
a jejich energeticka pole se pfirozeneji naladi sarna. Ai zacne Matka
Zeme zvysovat svou frekvenci a pradavne vedenf se zacne na planete
probouzet, bude pro vsechny lidi prospesne, kdyi budeme mit na sobe
nebo u sebe rnaly kousek cisteho polodrahokamu.
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Veta k nasim Iidskym pokladum

Kdyi mluvime 0 navratu starodavne moudrosti a iivotu ze srdce, je
nurne se podivat take na nekolik otazek tykajicich se nasi spolecnosri
a zabyvat se jimi, abychom se pohnuli kupfedu, NejpalCivejsi problem,
jemui celime, je zpusob, jak pohliiime na Matku Zemi a jak se k ni
chovame, jak se vsude zachazf s ienami a s ienstvim je dalsf problem,
ktery musi byr vyleccn. PHlis dlouho jsme vse, co bylo vnimano jako
zranitelne, jemne, zenske, bezmocne, krehke nebo zavisle posuzovali
jako bezcenne, Protoie "del:ini" bylo hodnoceno vice net "byti", nase
vnimanf hodnotneho a cenneho se pokfivilo. Nejvice parrne je to
v tom, jak se v zapadnim svete chovame ke starym lidem, k nasim
derem a k postlzenym. Pokud vsichni spolecne posuneme sve vedomi
do srdce, zjistime, ie tito lide jsou nasimi poklady, nasimi nejvzacnejsfrni
dary - ze si zaslouii nasi uctu, lasku a ochranu.

Ueta ke starsim

V mnoha kulturach, predchazejfcfch nasi moderni debe, se ke starsim
lidem chovali ve svych komunitach jako k moudrym babickam
a dedeckum. Byli uctfvani, vaieni a cele jejich rodiny se a nc staraly
doma. Dostavali najist jako prvni a jejich slovo a rady mely svou vahu.
Bylo obecnc znamo, ie jsou studnici moudrosti a zkusenosti a mohou
svym detern, vnukum, a tim i cele spolecnosti pfedar hodnoty
nesmime ceny. Clovek, krery se vyrovnaval se stafim, se tak nemusel
bat, ie zchatra, stane se neproduktivnim nebo bude svym detcm
na obtfz. Vedel, ie bude mit v rodine a v komunite sve misro, hodnotu,
postaveni, Stary clovek mel jistotu, ie se a nej postaraji, ie nezestarne
a nezernfc sam. Vedel, ie se nestane neviditelnym nebo bezvyznamnym
jen proto, ze starne, Bohusel seniofi v modernim zapadnim svet" jsou
na tom jinak.

167



VCTA K NASIM LIDSKYM POKLADVM

Boli me, kdyi se dfvam na to, jak se zachazi se starymi Iidmi
dnes. Kdyi se stanou pHtHi, caste jsou odvrzeni a dani nekam, kde
je nername na ocich, nebo se sami rozhodnou iit osamele, dokud to
zvladnou, protoie nechtejf ztratit svou nezavislosr a identitu (ktera
v moderni zapadnf spolecnosti znamena vse), pifpadne byt na obtii
svyrn detem. Mnoho dospelych se jii neeiti byt zodpovednymi za peCi
o sve stare rodice a spolecnosr jako celek nevidf smysl ve vdecnosri
a lIcte k seniorum, Predstavuje to obrovskou duchovni ztratu - nejenie
rnlada generace jii neteZi z moudrosti starych, ale take ti, kteH starnou
(stejne jako musime starnout my vsichni), si jii sami sebe nevaz],
Jsou oktadeni 0 pfirozenou dustojnost, moudrost a hlubsf vnfmani
pHtomnosti, ktera jinak stari doprovazi. Pouze citi, jak se jim vytracf
kvality, jako jsou ekonornicka produktivita nebo krasa, krerc jim davaly
ve spolecnosti hodnotu. Tato ztrata je skutecne tragicka pro kazdeho
z nas,

Presto z ni nemuzeme vinit pouze ty, kreff se ui nestaraji 0 stare
Iidi - problem je mnohem hlubsl. PHlis mnoho dospelych se dnes
v nasern modernim svete neeiti byt zodpovednyrni za sve rodice,
protoie caste vnimaji, ie se k nim jejieh rodice nechovali zcela
zodpovedne a laskyplne, kdyi sami byli derrni. Zda se, ie pouta
rodinne zodpovednosri a vzajernneho propojeni byla pferusena a to
zpusobilo vsechny ty rany a nerovnovahy v nasich iivotech a v nasich
spolecnostech - tady musime zaCit s napravou,

Pece 0 naSi bndoucnost, naSe deti

V ramei spolecnosti je podeba vaiit si take naiiieh deti. Deti jsou
skutecne nasim nejvzacnejsim zdrojem a darem. Meli bychom vnimat,
kolik deti nas uci Cistotou srych srdei, ktera jsou schopna nesmirne
lasky, a naopak jim musime vyrvofit vzor a ukazat, co to znamena Zit
v srdei, byr skutecnou milujiei, pevnou, zodpovednou a v pHtomnosti
iijid Iidskou bytosti. Musime si byt vedomi toho, co je uCime, a v jejich
zajmu a v zajmu nasi planety se snaiit byt temi nejlepsimi Iidmi, jakymi
jsme schopni byt. Deti, ktere se rodi dnes a ktere jsou v soucasnosti
jeSte male, phSly na Zem ve skutecnosti proto, aby se s nami podelily
o obrovsky dar. Stejne jako jinym take mne bylo receno, ie ai pfijde
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cas, tyto deti nas povedou. Budou prvni, kdo zacne Zit z Lasky, a ukaii
nam, jak se to dela. Piestoze my dospelf, kreif tu ted' iijeme, jsme
mozna nejsilnejsi ze silnych dusf, jei uvidi smrt a znovuzrozeni celeho
principu exisrence, soucasne deri jsou ty nejCistiii z Cisrycha ony budou
nasledovat sva srdce a vest nas vsechny, abychom iili zcela nove. Pokud
bychom znali poklady, ktere nam byly svefeny, zajistili bychom, aby
kazde dite dosralo to, co potrebuje, abyvyrostlo ve zdraveho a celisrveho
[edince. Nernelo by zalezet na tom, ie "tohle je me dite" a "tohle je rve
dire" - jako spolecnosti a komunity musime pfijmout zodpovednosr
za ochranu a peci 0 kazde dire, dokud nedosahne plnoletosti. MeIi
bychorn dorust do toho, ceho jsme schopni, rnusimc se stat rakovymi
bytostmi, jakymi se marne star. Musime si vzpomenout, kdo jsme 
nejsme zraneni, ornezeni, hHSni, bezbranni ani nername ±adne chyby.
Jsme spolurvurci a marne bozskou Lasku, ktera nas stvofila v nas
samotnych. Musime zmenir zpusob, jak se chovame k detern, a tim
dojit k vlasrnimu znovuzrozeni.

Krasa odlisnosti
Mezi narni je jeSte jedna skupina bytosti, ktera byla po staleti hrube
zanedbavana a prehlfzena. Pokud bychom je dokazali spravne vnfrnat,
zjistili bychom, ie lide se zdravotnim postiienim hraji veliee zvlastni
ulohu v tornto pozernskern iivote - a presto byvaji casto odvrhovani,
zneuzfvani, ncvsimame si jieh nebo k nim v nasich rodinach
a komunitach pfistupujeme se strachem a opovdenim. Nasi mentaIne
a fYzicky postiieni se casto rozhodli pfijit sem, aby uddovali vysokou
frekvenei na teto planetI'. Jak mnoho z nas vi, ti, kteH se narodili
ment:Une postiieni, jsou casto nejCistsi, nejandelStejsi bytosti. Jejich
energie ma deserkrat vySSi vibraei nei energie ostatnich Iidi. Nejsou
schopni egoismu, zlomyslnosti nebo nenavisti. Jejieh nevinnost je tak
cista, ie pokud bychom se ji orevreli a uvideli jeji krasu, vzpomneli
bychom si, jak milovat a projevovat vdecnost za Hvot.

Duch mi ukazal, ie mnoho z naiiieh zdravorne postiienych obcanu
jsou ve skutecnosti svetelnymi bytosrmi, ktere sem phSly, aby uddovaly
vysokou frekvenei, jei pomuie lidsrvu ve vJvoji. Vybraly si misto, kde se
nebudou muset nikdy obavat, ie by byly objeveny, misto, kde bychom
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je nikdy nehledali. Presto tyto bytosti, prestrojene za postizene, slouii
planere zpusobem, ktery si ani nedovedeme predsravir. PfiSte, ai se
setkate s postizenym clovekem, nejdere kolem nej a neodvratte oci:
venujte mu naopak usmev a pozdravte ho, nebot je skutecne nadhernou
dusf, jei se skryva v podobe, krerou my, lide, prehlfzfrne a pohrdame.
Postizenf sem nepfisli, aby nas necernu ucili - jsou zde proste ptoto,
aby udrzovali vibraee lasky, abyehom neznicili sebe ani nasi planeru
a pokracovali na ceste vpfed. Stejne jako velryby a delfini i oni sem
pfiSli odjinud z vesmfru, aby udrieli vysoke vibrace planety.

Mela jsem tu cest vyrusrar mezi sourozenci, kreif byli mentalne
postiieni. Do dnesnfho dne povaiuji za jeden ze svych nejvetsfch daru,
ie jsem byla sestrou rak cistych, andelskych bytosti, jako jsou mf bratii.
Nenachazim slova, kterymi byeh dokazala popsat, jak moe je miluji,
a vyjadrit vse, co me naucili 0 lasce, krase, cistore srdee - a co me stale
ucf. Pfeji jim novy svet, v nemi jii nikdy nebudou znovu odsuzovanf
a opovrhovani, v nemi budou srdee lidi pretekar laskou a soucitem se
vsemi nasimi nejvzacnejsfrni lidskymi poklady - starymi lidmi, nasirni
detmi a nasimi postitenymi.
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Jestliie je tento iivot na Zemi skurecne eestou rustu a uceni se
a my vsichni jsme tady, abyehom prosli ruznc iivorni lekee a ziskali
od naseho Vyssfho Ja ruzne zkusenosti, jak se tedy mMe stat, ie
soudime sebe nebo druhe? jestlize jste dokonali takovi, jaci jste a ja
ve vas vidfrn boha nebo bohyni, pak nernam iadne pravo hodnotit
vas nebo cestu, po krcre jdete. Kdybychorn chteli byr dokonalymi
bytostmi, neprisli byehom sem a nezdi'dili byehom lidske telo, ktere je
kfehke a zranirelne, a srdee, ktere je sloiite a citlive, Nepfisli byehom
na rnisto, kde byehom mohli delar takove obrovske ehyby. Prave nase
ehyby jsou ve skutecnosti zpusob, jakym se zde ucime, takze ve sve
podsrate vubec nedokonalosti nejsou. Pro dusi neni nic ehybou, je to

jen pHleiitost k pouceni. ,
Dopousnme se chyb a veci, pto ktere se pak na sebe zlobime,

Rlkame si: "Kei byeh to neudelal," citime se mizerne a myslime si,
ie jsme selhali nebo ie jsme slabl, bezeenni a spatnf. A pHtom jsme
na sebe tak pHsni. VCtsina z nas chape moralni zasadu, ie neni spravne
odsuzovat druhe, a ptoto se pokousfrne nebyt pHlis kriticti. Kdyi se to
vsak dotyka nas, jsme ve svern iivlu. VCtSinou si ani nevsimneme, jak
tvrde posuzujeme sami sebe,

Kdyi se takro hodnotime, zeslabujeme sve Svetlo, hazime na ne
zavo] praehu. Zapornfname, ie jsme jiskrami bozske Lasky a ie nase
VySSiJa pfichazf na tuto Zemi, aby ziskalo urcite poznani. Jsme dokonali
takovi, jaci jsme, a zazfvame pouze to, co musime - vcetne omylu,
komplikaci a nezdaru. Kdyi zabfedneme do posuzovanl, zapomeneme,
kdo ve skutecnosti jsme a ceho jsme sehopni. Pokud se na sebe budeme
divat z perspektivy Univerza, pak jsme bohy a bohynemi. Vsude vladne
bozsky fad. Kdyi vsak sebe nebo ostarni hodnotime, citime se mali,
bezmocn!, oddeleni od boistvi.
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Nekdy ti z nas, kdo jsou duchovne vedornejsf, posuzuji ostatnf,
jet nejsou tak duchovne pokrocili nebo nehledaji hlubsi smysl Zivota.
To je uplne srejne, jako kdyi vetici clovek odsuzuje jineho cloveka,
krery .nesparfil Sverlo pravdy", a je proto padlym a hfiSnYm. Je velice
jednoduche se toho nevedornky dopouster - myslet si, ie marne pravdu
a ie jsme nasli cestu, kterou by meli vsichni ostatnf nasledovar. Ale
pokud skutecne rozumime tornu, ie kaidy clovek je tady na sve vlastni
poznavacf ceste a rna sve velke JA JSEM, ze kaidy clovek je dokonaly
rakovy, jaky je, muzeme se konecne osvobodit od posuzovani. Mohu
neehat svou sousedku takovou, [aka je, aniz byeh se ji pokousela zrnenit,
Mohu ji zacit milovat, protoze je dokonala tak, jak je, je bozskou
jiskrou stejne jako ja a ucf se to, co ji seslalo jeji VysSi Ja. Vsichni jsme
zde, abyehom ziskali ruzne zkusenosti, potfebne pro nas rust a rozvoj
- v tornto smyslu neni iadna lekee vyznamnejs! nebo nepodstatnejsi,
duchovnejsf nebo mene duehovni nez jina.

Vase Vyssi Ja vas miluje nade vse, Misto, abyste obvinovali sebe,
Boha nebo vesmir za to, co se yam deje (za konkrernf lekee, kterymi
jste potfebovali projit, a utrpenf, ktere jste museli prozit), vzpomente
si, ze vase vlastni VySSi Ja vas s laskou vede a predklada presne ty
zkusenosti a pHleiitosti, krere se porrebujete naucit, abyste zde rostli.
Mfsto, abyste se citili jako obet, trapili se sebelitosti nebo veenym
sebeposuzovanim, budte si jisti, ze vase VyssiJa se 0 vas stara, vede vas
zivotem s nekonecnym soucitem a moudrosti.

Jestliie nechame ostatni byt takovymi, jaci jsou, aniz byehom je
hodnotili, znamena to take, ze se mohu prestat obavat toho, co si 0 mne
mysli ostatni. Jednou mi jeden moudry stardina dal radu, kterou si
ptipominam kazdy den. Rekl mi: "To, co si 0 tobe mysli ostatni, neni
tvoje vee." At 0 mne smySlf lepe nebo hUfe, nesmim dovolit, aby me
jejieh nazory uveznily nebo jejich pohled nejak ovlivnil mou energii.
Pokud budou nase myslenky obraceny k nejvyssi podstate, nikdy nas
nenapadne zjisiovat, jak si nas ostatni projekruji. Kdyi na nas budou
pohlizet negativne a nebudou nas mit radi, muzeme powrovat, jak moe
jsme zavisli na tom, co si 0 nas ostatni mysli, a jak lehee se neehame
odradit od vlastni eesty. Pokud zaeneme vetit tomu, co si 0 nas ostatni
Hkaji nebo mysli, ztratime tim obrovske mnozstvi sily.
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Kdyz jsem zacala verejne praeovat a vysrupovat, musela jsem se
potykar s pozitivnimi i negativnimi predstavam! druhych. S velkymi
dary prichdzeji vzdy velke vYzvy. Bylo to neco, s eim jsem se musela
poprat uvnitf - kdyi se to stalo poprve a ja zjistila, ze uz se nemuzu
skryt nebo ustoupit do anonymity, ponoHla jsem se hluboko do sve
duse a ucinila rozhodnuri. Zustanu verna sve ceste a volani sve duse?
Nenecham se zdrtit a zlomit odporem, vjsmeehem a kritikou? Budu
si dostarecne vefit a nedovolim, aby na me souhlas nebo nesouhlas
druhych mel vliv? Je snadne si mysler, ze ti, ktefi vefejne pusob i, nejsou
tak zranitelni a eitlivi na kritiku nebo negativni reakci, ale Casto tornu
bjva prave naopak. I pres tento mimoradne naroeny proees jsem byla
nakonee sehopna Het ano, budu delar to, k cemu jsem byla na tuto
planetu povolana, bez ohledu na negativni reakee, ktere ke mne
prechazejf, Ai me lido'maji radi a podporuji me a me poselstvl, nebo me
kritizuji a posmivaji se mi. Nekdy porrebujeme najit sveho vnitfniho
bojovnika, abyehom se hluboee zakofeni]i ve sve opravdovosti, a pokud
eheeme naplnit cile nasi duse, pine se odevzdali duehu, ai prijde, co
rna. Srejne jako ti z vas, kteif ptijali nejakou veiejnou roli. Vim, ze je
nutne mit ohromnou odvahu vystoupit a zviditelnit se, vkrocir do sve
prave sily - naplnit volanf sveho srdee bez ohledu na to, co si mysli

ostatni.
Orazka hodnoeeni druhych i sebe sarna je proto tak zajimava,

protoze rna vliv na nasi energii i na to, jak moe jsme sehopni milovat.
Ovlivnuje to, jak se eitime i [ak se dfvame na okoli. Jsme vedeni
k tomu, ze priSel Cas, abyehom na hodnoeeni veci prestali pouiivat
pouze sve oei a mys! a zaeali vyuiivat take sva srdee. NaSe oei a mysl
nejsou nikdy spravedlive a hodnoti veci povrehne - bud' jsou dobre
nebo spatne, hezke nebo skarede. Sarna jsem se 0 tom pouCila - Dueh
mi ukizal urCite okamziky, kdy jsem si vytvoHla jen povrehni obraz
reality a neporozumela duleiite lekci, ktera se pokousela ke mne

proniknout.
Prestat posuwvar neni jen ukol jednotlivee, ale spoleena vjzva

pro eele lidstvo. Vzdy mi pfipadalo absurdni, jak v historii lido'
hodnotili (a diskriminovali) ostatni podle barvy kUie, nabozenstvi,
etnicke pHslusnosti, nebo podle toho, koho miluji. I kdyi nektere
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soudy jsou v soucasnosri povazovany nasi spolecnostf za diskriminaci
a hodnoceny jako spatne a nespravedlive, nektere jsou stile siroce
akceptovany a praktikovany, V dobe, kdy pisu tuto knihu, se to (alespon
v americke spolecnosti) tjka napi'iklad gayli a lesbicek, Posuzovanf
cloveka podle toho, koho miluje, zda rnuze nebo zenu, je podle me
smeSne. V budoucnosti budeme spatrovar diskriminaci v teto oblasti
a nedostatek lidskych pray hornosexualu a lesbicek za stejne nehumanni
a zaostale, jako je siroce odsuzovana rasova nenavisr. Prave laska muze
zachranit tuto planetu, nebot je nejhlubsi podstarou existence. Kdyz se
marne jako lidsrvo probudit, musime vyznamne rozvinout sve smysleni
o lasce a Iidskern srdci a zastavit utiskovanf a odsuzovani tech, ktei'i
jsou jini nd my.

Abychom se posunuli do srdce a zrnenili nasi spolecnou budoucnost,
musime se vzdar sklonu odsuzovat sebe i ostatni a orevfit se dokonalosti
a svobode, ktera existuje v nas jako nase VysSl la.
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Duchovni pruvodci,
ucitele a komunikace
prostfednicrvim obrazovky

V knize jsem se mnohokrar zminila 0 rom, ze pfijimam informace
od urcirych duchovnich pruvodcu, kteif se mi zjevuji, ucf me nebo mi
predavajf zpravy, Moje hlavni duchovni radkyne je oznacovana jako
.Duse Matky". Rekla mi, ze je .matkou vsech detf", vcetne rostlin
a zvifar, a ze jeji duse koluje v nasich Zilach. Meri mene nez metr
padesat, vypada asi na sedesar let a je dedickou domorode Jizni Ameriky.
Ma odhalena prsa, hrudnik a bHcho pomalovane ccrvenou hlinkou
a boky ji zakryvaji pHrodni vlakna, Cerne hedvabne vlasy jsou na cele
rovne zastHZeny podle misky a vzadu trci Zlura, oranzova a cervena
pera, ktera jsou bud' z rajky nebo z jineho tropickeho ptaka. Pres celo
rna modry a cerveny pruh a na rukou nosi Zlute rkane pasky, Krome
Duse Matky me vyucovali take duchovni pruvodci a bytosti z ruznych
dornorodych kulrur, stejne jako bytosti, ktere nedokazu zaradit, krere
ale povazuji za Nanebevzate Mistry. Nekdy se mnou komunikuji
prostfednicrvim slov a ja mohu zachytit informace, krere mi pfedavaji,
jindy se mi dostava prfmeho duchovniho pfenosu beze slov. Instrukce
nebo poselstvi, ktera dostavam, byvaji Casto specificka.

Moje prehlidka obrazu
Jiny zpusob, jakyrn jsem vyucovana a jak prtJlmam informace,
predstavuje jakasi obrazovka, ktera se mi otevira pied myrn vnitrnim
zrakern. R1kam tomu "prehlidka obrazu". Vidim vse na displeji, ktery se
mi otevirazcela necekane. Casto rnevezrne na jakousi interdimenzionalnf
cestu, ukaze mi ruzna mista na Zemi, obrazy, symboly a preda

177



DUCHOVNi PROVO DCI, UCITELEAKOMUNIKACE PROSTREDNICTVfM 0 BRAZOVKY

duchovni informace. Jsem dopravovana do vsernoznych zcmi a jsou
mi piedvadeny rtizne veci do nejmensich detailu. V techro kapitolach
se podelfrn 0 mnoho informaci, krere mi byly prostrednicrvim vnitfni
obrazovky pfedany, Netvrdim, ze rozumim vsemu, co mi bylo ukazano,
nebo ie chapu, proc to mam videt zrovna ja, pouze to s vami sdilfm,
proroze predpokladam, ze je to duleiite a ze pravy vyznam vseho bude
odhalen mne i nam vsem nekdy v blizke budoucnosti.

Casto, kdyi se objevi obrazovka, vidim zpocarku spoustu
podivnych, nesourodych obrazu, ktere se co par vtefin menf, jako byste
rychle projizdeli televizni programy. Nekdy vidim vyjevy; ktere zjevne
nepochazf z teto planery, rnista, jejichZ existenci si ani nedokazeme
predsravit. Pak se obrazy zasravi na jednom konkretnim kanale a zacne
se odehravat vse, co mi rna byr ukazano nebo co se mam naucit.
Nejenze na obrazovce veci vidirn, ale muzu je take pHmo svymi smysly
zazfr, Jsem schopna s nekym mluvit a spolupracovat s nim. Jednou
jsem se napHklad setkala s velice starym moudryrn muzem, krery zil
pravdepodobne nekde v Mongolsku. Byla jsem pHjata do jeho obydli,
nabidli mi jidlo a podrobne ukazali cell' prostfedi. Dodnes si pamatuji
jeho vrasciry a mill' oblicej, vuni [idla, krere uvafila jeho zena, a vzhled
jeho oblecenf. Byli jsme propojeni prostfednicrvim srdce a on me svou
prostotou byn ucil, ze je velice dulezite ho mit Ciste.

Take jsem se setkala se skupinou bile oblecenych muzu, kteff se
nazyvali "Mamos" - teprve pozdeji jsem zjistila, ze jsou to staresinove
kmene Kogi, jedny z duchovne nejpokrocilejsich byrosti na teto
planete, zijici vysoko v horach Kolumbie. PHpadali mi jako jedni
z nejlaskyplnejsfch bytostf, oplJ'vajid uzasnou hravosti a smyslem
pro humor, ktery se mnou nadsene sdfleli. Pfekvapilo me, kdyi jsem
v kniice, kterou jsem POte ceda, zahledla obrazek techto Mamos
z kmene Kogi a mezi nimi nekoho, kdo vypadal presne tak, jako muz,
se kterym jsem se setkala prostfednictvim sve obrazovky.

Obrazovka se otevira

Bylo mi sdeleno, Ze tato obrazovka, jejimz prostfednictvim pHjimam
lekce a informace, je"univerzalni jednota mysli - jednota lasky - jednota
sveda - jednota energie". I kdyi si nejsem presne jista, co ji spoustf,
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pouzfvam k jejimu otevfeni tuto meditaci. Nejprve pres chodidla
naberu spolu s nadechern energii Matky Zerne, necham ji prostoupit
telem a pres vrchol hlavy ji poslu do Nebe. Potom pres vrchol hlavy
naberu energii Velkeho Ducha, vedu ji telern dolu a poslu hluboko do
Zeme. Tlmro zpusobem se muzcte pfipoutat k Matce Zemi i k Velkemu
Duchu. Kdyi me zaplavi euforie a po tele se mi rozlije blazeny pocit,
zacnu provader techniku s kazdyrn nadechem a vydechem. Pfi nadechu
vedu pres sebe energii Matky Zcme do vesmiru a pfi kazdem vydechu
nasavam vesmirnou energii Velkeho Ducha a posflam ji hluboko
do Zcme. Tato metoda vyrvaif pocit neohranicenosti a blazenost].
Kdyz se v tomto stavu zakotvim, pfehlidka obrazu se mi casto spusti.

Strazd Moudrosti

Byla jsem take vyucovana bytostmi z masa a kosti, zijicimi uciteli,
a pfijala jsem mnoho rad a informad od duchovnfch starsfch
a ostatnich Strazcu Moudrosti. Kdyz jsem se stala samankou, sdelila
mi Duse Matky spolu se staresiny; kteH Hdili mou iniciaci, ze jsem
jednou z dvanacti Strazcu Moudrosti, krerf se v tomto case vyskytuji
na planete a kteff s urcirym konkretnfm cflem pfijimaji stejne zpravy
o tom, jakyrni zmenarni prochazf Matka Zerne. Kdyz se me Iide ptaji
na blizsi informace 0 tom, kdo jsou ostatni Strazci Moudrosti, mohu
pouze odpovedet, ze to jsou skutecni lide, kreif z vetSi casti vedi, kdo
jsou. Nektef! z nich jsou domorodci, nektefi ne. Osobne jsem se
setkala s nekolika z nich, s ostatnimi jsem mluvila pouze telefonicky,
ale i tak nemusim znat nurne vsechny, jejich bezna jmena nebo zeme,
odkud pochazeji. Navzajem jsme si kaZdopadne pfedstavovani nasimi
duchovnimi jmeny. Muze se to zdat pfitazene za vlasy, ale nemame
nikoho, kdo by schuzky sjednaval, vedl nebo planoval - vetSinou
pHjmeme prostfednictvim vnitfniho vedeni informaci, kde a jak se
mame sejit, a diky tomu pak dojde ke schuzce - osobni, telefonicke
nebo prostfednictvim obrazovky.

Nemohu Hct, jakou roli hraji tito lide na vdejnosti, protoze to je
pouze na nich, zda se chteji nechat poznat. NekteH z nich si nepreji,
aby se vede!o 0 jejich opravdovYch duchovnfch schopnostech, nebo
podebuji pro svou prici anonymitu. VZ jen mluvit 0 teto skutecnosti
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je tezke. Lidska racionalni mysl totiz chce logiclce dukazy, pisernne
zaznamy a seznamy clenu a to, co popisuji ja, je mistem, casem
a prostorem neohraniceno - a presto je to naprosto skutecne.

Chci, aby bylo jasne, ze na teto planete existuje mnoho velmi
vyvinurych duchovnich bytosti, ktere udrzuji vysoke vibrace a plni
dulezite duchovni ukoly, Tato skupina jednotlivcu je propojena
spolecnym duchovnim posl:inim a urcitymi informacemi, krere marne
za ukol pHjimat a piedavar dal, V obecnern slova smyslu existuje prave
ted' na planete mnoho rnoudrych byrosn, krere by mohly byr oznaceny
jako "StrHci Moudrosti", ale ja mam pod timto terminem na mysli
konkretni skupinu, k niZ patiim, krera pfijirna od Ducha podobne
informace a sleduje v teto dobe spolecny vesmfrny ucel. KaZdy jeji den
hraje ruzne role a plni rozdilne ukoly,Tento termin pouzfvam proto, ze
jsem jej spolecne s ostatnimi obdrzela pffmo od Ducha.

V prosinci roku 2009 jsem byla vyzvana, abych se zucastnila
improvizovane (relefonicke) schuzky nekolika StraZcu Moudrosti
s vyznarnnym duchovnim starsim. Mluvili jsme spolu jii drive
telefonicky i prosrfednictvlm obrazovky a probirali informace a vize,
ktere jsme pfijali, Serkanf bylo svolano z toho duvodu, abychom
prodiskutovali nedavny vyskyr "modre hvezdy" nad ruznymi castmi
sveta, Behem schuzek, jichZ jsem se zucastnila, se pHtomni podelili
o sve vize, zpravy a 0 konkretni pokyny, ktere ziskali nekteri z nasich
duchovnich starSich. Ve vetsine pripadu se sobe informace, ktere jsme
pHjali, podobaly, i kdyi nekdy obddela urCita osoba detailnejsi popis,
ktery ostatni neznali.

Behem schuzky jsme se bavili 0 torn, ie v Coloradu, Utahu, Recku
a Norsku byla spatfena modra hvezda. Nas duchovni starsi nam sdeli!,
ie ve skutecnosti neSlo 0 hvezdu, ale 0 energii vysSi frekvence, obrovsq
energeticky portal pro hvezdne bytosti. Mnoho domorodych narodu
vcetne Hopiu prorokovalo, ze pred tim, nei projde Zeme svou nebeskou
zmenou, se objevi tak zvana modra hvezda. Energie, ktera s ni pHjde,
pomuze lidstvu v jeho pripadnem vzestupu do pate dimenze Lasky.
Byli jsme vyzvani, abychom naslouchali v naSich srddch, ponevadZ
tyto energie jsou nyni v nasich polich.
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Prostiednicrvlm tohoto energetickeho portalu, krery byl nyni
otevren, pfichazeji hvezdne bytosti na ruzna rnisra na Zemi, kde
drive Zily. Mezi ne parfi posvatne Pumapunku v Bolivii, starobyle
kamenne ktuhy v Evrope, indianska uzernf a pouste Severni Ameriky,
5alamounuv chram ve Svate Zemi, Giza v Egypte, urcire staroveke
oblasti v Recku a pyramidy Jizni Ameriky. Hvezdne bytosti pornahaly
tato mista vybudovat a kdysi roe i prebyvaly; nyni se vraci, aby pHspely
k ozivenf posvatnych pravd a vyrvorenf tech, ktere jii byly pohrbeny,

Bylo nam ieceno, ze hvezdne bytosti zacnou s lidmi znovu bok
po boku pracovat a svou pouhou pritomnostf budou zvysovat nase
vibrace. Nemusime nic delar, pouze byr. My lide muzerne zrnenir
smer sve historie. Tim, ze si mnoho z nas vzpomene na silu Lasky,
zmenime budoucnost. DoW jsme dal, nez si nasi predci kdysi rnysleli.
Nase rozhodnuti mohou zrnenit budoucnost. Diky nim nemusime
byt behern velke zmeny orieseni do zakladu. C;im vice nase srdce
rostou, tim rnensf destruktivni zkusenosti poriebujeme zaZit. Nase
kazdodenni laskave ciny pom:ihaji Zemi dosahnout nebeskeho stavu.
Bylo nam ieceno, ze marne byt L:iskou a nechar Lasku, aby se stala
nasim nabozenstvim. Piesne to uCili vsichni skurecnl veld mistfi:
Lasku, Neni potieba delat cokoliv jineho, pouze byt L:iskou.

Kdyf bylaschuzka u konce, pristihla jsem se,zepremyslim nad vsfrn,
co bylo receno: skutecne to muze byr tak jednoduche? Mohli bychom
opravdu zmenit budoucnost sveta pouze tim, ze budeme laskyplnejsi
a laskavejsi? Byla to zprava, kterou jsem opakovane pHjimala ze vsech
srran od te doby, co jsem se stala Malou Babickou. Vedela jsem, ze
prave 0 tomto poselstvi musim mluvit a musim se 0 ne podelit s detmi
Zeme. A ze je to nalehave, protoze jeSte stale marne Cas ovlivnit vYsledek
udalosti, a zmenit tak nas svet.

UtheM z nvero
Zminim jdte daW velicezvlaStnischuzku StraZcu Moudrosti, na kterou
jsem byla nalehave povol:ina. 510 0 osobni setkani. Ve skutecnosti mi
bylo receno, ze mam okamZite vseho nechat a jit! Ztovna jsem byla
v Coloradu a zaHzovala si nejake veci. Deti byly ve skole. Rldila jsem
auto, kdyz tu se nahle zaCala otevirat moje obrazovka. Zastavila jsem,
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abych se mohla soustredir na to, co se deje, Zprava ohlasovala: "SmiZci
Moudrosti vyraZte ted' hned!" Byli jsme nasmerovani na konkretnf
misto, ktere mi bylo ukazano na rnape. 01- Nove Mexiko blizko Taosu.
Byla mi naznacena i trasa a dostala jsem instrukce, jak se tam dostanu
a najdu pozadovanou budovu. Nikdy jsem prosrrednicrvfrn obrazovky
nepfijala tak nalehavou zpravu. Zacala jsem litat a relefonovat, abych
se pokusila zafidit nekoho, kdo vyzvedne deti ze skoly, Z hlavy se mi
koufilo, jak jsem se snazila dar dohrornady, co vsechno si marn s sebou
vzit a prijit na to, proc vubec bylo to serkanf svolano,

o pul hodiny pozde]l jsem uz byla na silnici a smerovala jiZne
k Taosu, vzdalenem hodinu a pul cesty. Behern jizdy jsem se musela
pine odevzdar vedeni obrazovky, ktera mi ukazovala, kde mam zahnour.
Neni to moe jednoduchy ukol byt behcm Hzeni otevreny vlastnf vnitmi
vizi. Tolik myslenek se mi honilo hlavou. Najdu spravne misto? A jestli
ho najdu, budou tam i ostatni? Nemela jsem vzit s sebou jeSte neco vie
nei jen mall' kufrik s mymi nejvzacnejsfrni ktiSWy, lecivym vackern
s medidnou a salveji?

V te dobe jsem komunikovala s vetsinou Strazcu Moudrosti pouze
prostfednicrvirn obrazovky nebo telefonicky, nikdy jsme se nevideli
rvaH v rva]. Setkam se ted's nimi osobne? Vedela jsem jen to, ze jsem
byla pozadana pfijetprdvi ted'na toto nezname misto uprosrred pustiny
a ze je to nesmime duleiite.

Na stopce, kterou jsem predem videla ve sve obrazovce, jsem
odbocila a vydala se na jih smerem k Novernu Mexiku. Nei jsem
dojela k mestu, znovu jsem mela zahnout. Kdyz jsem jela po odlehle
silnici, vypadalo to, jako by tu nebylo ani Zivacka, ale brzy se objevilo
male staveni, pred kterym parkovalo nekolik aut, Pomalu jsem pfijela
a zhluboka se nadechla. Kdyi jsem pfichazela ke dvefim a otevrela je,
uvidela jsem malou skupinku Iidi, kteti sedeli v kruhu na zidlich. Jedno
misto bylo stale prazdne. Protoze uz vedi'li, kdo jsem, vsichni se na me
usmali a pfivitali me. Znala jsem pouze dva lidi, Srrike Moudrosti,
ktere jsem videla jiz na sve obrazovce; ostatni byli pro me uplne novi,
vcetne velkeho muze, ktery stal na kraji kruhu. Mohl merit urCite
pres dva metry, mel velmi svetlou plef a blond'ate, ai skoro bile vlasy.
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Vypadal velice srdecne a jeho usrnev vyzaroval takovou laskyplnosr, ze
jsem se okamzite citila jako doma.

Mela bych yam hned tict, ze to nebyl jen tak obycejny muzo Mel
uzasne oci a ja se od nich nemohla odtrhnour. Nernel ani belmo,
zbarvenou duhovku, ani zornicku, jako mivame my, jeho oci byly zcela
cerne. Byl nejkrasnejslm muzern, jakeho jsem kdy videla; z cell' jeho
bytosti vyzarovala Cista krasa a laska, i kdyz zjevne nebyl clovekem
z nasf planety.

Kdyi uz jsme byli vsichni, mohli jsme zacit. Onen muz mluvil
jako prvni. 0 casech, pfichazejicfch na planetu Zemi, a 0 tom, kolik
zirych bytosti, vcetne jeho naroda, jenz pochazi z hvezdy Sirius, nas
po celou dobu pozoruje. Vysvetlil, ze lidske bytosti, stejne jako vetsina
ostatnieh forem Zivota, prochazeji klicovym posunem a v nasern
pnpade jde navie 0 neco zcela jedinecneho. My se vyvijime a menlmc
nadzvukovou rychlosri, ktera nema ve vesmiru obdoby. Prochazime
vyvojern vedornf a delame evolucni skoky mnohem rychleji nez dosud
jakakoliv jina zivotni forma. Z tohoto duvodu jsme upoutali pozornost
ostatnich bytosti nasich i dalsich galaxii. Vysvetloval, ze planeta Zerne
svym duchovnim vyvojem vypada ve srovnani s ostatnimi misty jako
dire, a my presto rosteme a prodelavame obrovske zrneny ve vedomi,
proroze zaujirnarne ve slunecnf soustave zvlastni misto. Ohrornne
pifvaly slunecnf energie nam pornahajf zrychlit a vyzvednout nase
vedomi rakovym tempem, ktere jeSte nikdo nikdy nevidel.

Mluvil k nam jako k nejdrazsim detem a vypravi'! 0 tom, jak nas
ostatni bytosti nesmirne miluji a preji nam, abychom uspeli ve svem
pokroku. Planeta Zeme projde timto posunem s nami i bez nas. Vlidne
a nezne nam vysvetlil, ze vsichni Iide Zijid v soucasnosti na Zemi jsou
velice ryjimecne, silne duse, ktere byly pHlaltany hlubokym pranim
prolnout s univerzalni Pravdou a Laskou. Rekl, ze my lide se jako druh
pfibliZujeme dramatickemu skoku vedomi, ale jedine, co nas brzdi, je
nas egotisticky zpusob zivota. Mluvil 0 tom, ze Laska je univerzalni
energii, ktera vsechno vyrvaH, a ze je na case, aby si Iide vzpomneli
na to, ze maji milovat sami sebe jako uzasne bytosti. Diky tomu
muzeme dosahnour zpusobu existence, ktery je mnohem nadhernejSi,
nei si dokazeme predstavit.
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Pore nam na obrazovce, hera sepodobala reme, ukazal obraz Zeme.
Na ruznych misteeh byly po cele planete rozesety zaHd tecky: zbytek
byl cernj; Tato sverylka pi'edstavovala soucasne Zijid duse, jejichz srdee
jsou naladena, vsechny, krere zvysily frekvenci a ziji v srdci. Prestoze
je jejieh pocet stile rnaly, je jich dost, aby davaly nadeji planere Zemi
a jejim derem. Reid, ze je velice nalehave, abyehom ucili ostatni lidske
bytosti Zit ze srdee, vzpomenout si na lasku, ze here pochazime,
i jak jsme nadherni, a abyehom znasobili pocet svetel, Pokud poroste
mnozstvf lid! zijideh v Usee, muzeme zmenit nase univerzalni vedomf
z mysli a ega v Lasku - a pokud se to podaH, svet se zrneni, protoze
jsme skurecnymi tvurci vlastni zkusenosti a rnuzemc zrnenir smefovan]
sve planery, Tohle je v soucasnosri nejdulefitejsi ukol,

Kdyi skoncil, mel kazdy z nas mluvit 0 informadeh, ktere jsme
pi'ijali, 0 tom, jakyrn zpusobem ucfrne lidi a jak se snaZime neco
zmenit. Jeden rnuz vypravel, ze zprostiedkovava komunikaci mezi
ruznyrni skupinami dornorodcu, propojuje je a pornaha jim predavat
jejieh proroctvl a uceni. Zena, krera se zabyvala zvukovymi terapiemi,
mluvila 0 tom, ze jeji role je osvetlit silu zvuku, frekvenee a svetla
pro nasi planetu, DalS{ muz byl ve stalern spojeni s bytostmi ze
Siria a komunikoval s lidmi 0 tom, jaka je jejich role pfi pomahanf
Iidstvi. Jeden ze Strazeu Moudrosti, krereho jsem poznala, praeoval
s obyvateli z »vniti'ni Zernc". Kdyz byla i'ada na mne, mluvila jsem
o svern poslanf shromazdir .kmen mnoha barev". Toto spojeni bylo
nezbytne pro zversenf poctu lidi, kteff ziji ve svem srdci, a zvysenf
vibraee na planete.

Vscm bylo dano slovo a kaidy promlouval ke skupine, Pak se s narni
onen rnuz bavil jednodive, odpovidal nam na nase dotazy a probiral
s nami nase poehybnosti a obavy. Kdyi pfiSel ke mne, prozradila jsem,
jaltY straeh jsem mela z neuspeehu, z kritiky a z toho, co si budou
o mne myslet ostatni. Zeptal se me: »Ai budd na konci sryeh dnu
a budd hodnotit svuj zivot, smii'ila by ses s tim, ze jsi nenaplnila sve
posIani proto, ze ses starala 0 nazory druhyeh?" Zduraznil, Ze pro me
i pro vseehny z nas bylo nezbytne nutne spati'it ten velky obraz se
svedy, abyehom poehopili nalehavost toho, proe tu jsme a co jsme sem
pi'iSli delat.
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Po osobnich rozhovoreeh nam dal male pozehnani a odesel
z rnistnosti. Vsichni jsme zacali mezi sebou mluvit 0 tom, co jsme
slyseli a zafili. UZ nam bylo jasne, proc jsme byli svolani k teto schuzce
s takovou nalehavosti. Lidstvo se nyni nachazi v kratkem mezidobi pied
dokoncenim zmen na Zemi, ktere jiz zapocaly. Nove energie se prave
rozproudily z nebe na nasi planetu, aby pomohly pokud mozno co
nejvetsirnu poctu lidi posunout vedorni a zacit Zit z vySSi vibraee. Bylo
ted' rozhodujici, co jsme jako lidsky druh delali. Posroupime s Matkou
Zemi na vySSi frekvenci nebo z nf budou lide odstraneni? Budou ti
z nas, kteif se dokazf naladit na vyssi frekvenee a komunikovat se
sverelnyrni bytostmi, nasledovat sva srdee a splni slib, krery jsme dali,
nef jsme pi'iSli na Zemi?

Opustili jsme serkanf s novym nadsenim a pHslibem, ze budeme
plnit sva individualnf poslani ze vsech sit a nebudeme se drzet zparky,
Taro nova energie, hera na Zemi pfichazl, nam pomuze v nasi praci
a vsem bytostern, krere se ji dokazi orevrit, pfispe]« k uzasnemu
skoku vedomi, ktery je nyni mozny, Vesmir dela vse, co muze, aby
nam pomohl, a mnoho laskyplnych a vysoee vyvinutych bytosri je ted'
s narni, divaji se na nas a napjate cekajl, jak budeme dal jednat,
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Navrat hvezdnych bytosti/
bytosti svetla

Piestoze se nase kulrura stile stavi k diskusim 0 existenci dalSich
iivotnich forem ve vesmiru vYsmesne a skepticky, dm dal vice z nas
touii po otevienejsich a soudnejsich debatach 0 tcto orazce. Vzhledem
k tomu, jak k tomuto tematu pi'istupuji media, byla jsem v iivote
vetsinou opatrna, kdyi jsem mela mluvit 0 E.T., mirnozernstanech nebo
UFO. Navzdory remto okolnostem jsem zaiila a mela diikazy z prvni
ruky, ie existuji i jine bytosti, Patfila jsem ke skupine lidi, kteif videli
nevysvetlitelna svetla nad dornem, krery se nachazel v oblasti, kde jsem
vyrustala. Toto misto bylo zname castym vyskytern fenomenu UFO.
Zaiila jsem take nekolik setkani s bytostrni, ktere mohu popsat jen tak,
ie nepochazely z tohoto sveta. Presto jsem 0 tom stejne jako mnoho
jinych lidi nemluvila, a to kvuli obavam, ie by to znelo blaznive, Nerada
bych byla oznacena jako samanka, ktera vypravi 0 mimozernstanech,
a tim padem mi pfisrane nalepka, na ktere bude hnud New Age. Nyni
vsak nastal cas, abych promluvila 0 tom, co jsem videla a co mi bylo
odhaleno 0 nasich hvezdnych bratrech a sestrach.

Od te doby, co jsem se stala Malou Babickou, mi bylo Duchem
jasne naznaceno, ie ui je konec takovemu popfrani existence osramich
forem iivota ve vesrruru. Lidstvo je jii velice blizko okamiiku, kdy
si jasne vzpomene, ie marne take "bratry a sestty z hvezd". I vlady
na Zemi zacaly uvolnovat pevnou smycku tajernsrvi, kteryrni jsou
opredeny nase informace 0 mimozernskern iivote. Dokonce jii
umoznily casteena odhaleni a zpfistupnily utajene soubory 0 existenci
UFO. Brzy dojde k uplnernu zvefejneni zpusobu spoluprace jinych
iivotnich forem s lidstvcm, a v te chvili se radikalne zrneni nase
piedstavy 0 nabozensrvi i 0 tom, odkud vsichni pochazirne. Pro ty
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z vas, kteif jiz verite v exisrenci hvezdnych bytostf nebo s nimi
zkusenosti, to nebude zadnym pfekvapenim. Tradicneji smvslei
nebo skeptickym crenanun piedkladam vse, co jsem osobne
a naui'ila se 0 nich, aby to mohli ve svych srdcich a myslich
a sami za sebe se rozhodnour.

Na kond zati 2010 byla v Narodnim tiskovern klubu
ve Washingtonu D. C. poradana vyznamna tiskova konference
zaStirena CNN a narodnimi sdelovacimi prostfedky, v niz
vojensti dustojnici a vysoce posraveni ufednici diskutovali 0 svych
zkusenostech s UFO, ktere ziskali behern sv« sluzby. Cele video 0 teto
nevsedni tiskove konferend muzete shlednout na You Tube.
z rei'niku, byvaly dustojnfk letecrva, popsal, jak on a jeho rym
svedky UFO, ktere se vznaselo nad raketovymi stfelami, a dokonce
je zneSkodnilo. Takova hlaSeni podavaly i daW sku piny, noverene
hlidanfrn techto tajnych prostor narodni bezpei'nosti. Kdys
slysela 0 zveiejnenf takovych informad, byla jsem ohromena, ze vlada
okamzite nerozjela vysetrovanf a ze se tato informace za celou dobu
nijak nedostala na vefejnost. Clovek by si myslel, ze kdyi UFO vyfadi
nase jaderne rakety z provozu, stane se to zhavou novinkou, ktera si
vyiada vaznou narodni pozomost! Porvrdilo se vsak neco mnohem
duletitejsiho - pravdive informace 0 hvezdnych bytostech, kteryrn
jsem vzdy vefila, ze opravdu pflchazeji za mirovym ucelern, aby nam
pomohly ochranit nas pfed nami samornymi.

Co pfesne mam na mysli, kdyi mluvim 0 "hvezdnjch bytostech"?
Jde 0 termin, ktery pouZiva Duch, kdyi mi pfedava informace 0 nasich
"bratrech a sestrach z hvezd". Snaiim se neuvadet tradii'nejSf termin
mimozemstane, protoze si myslim, Ze vyvolava zkreslene asodace. Toto
oznai'eni nas nuri myslet na bytosti, ktere jsme videli v hollywoodskych
filmech jako E.7: MimozemSian a Blizkd setkdni tfetiho druhu - a diky
nimz vypadaji tyto bytosti jako hmorne, trojrozmerne a podobaji se
!idem. Podle zkusenosti, ktere s nimi mam, nebo alespoii s jednim
nebo dvema druhy, jsou spiSe nez z pevne materie vyrvoreny ze sveda.
Proto pfi jejich popisu pouZivam nekdy termin bytosti svitla, protoze
je vjstiznejsi. Tento vjraz vyvolava velmi odlisnou predstavu a evokuje
v i'loveku spiS myslenku na andely net na mimozemSiany; zohlediiuje
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ysak, ze tyto bytosti funguji ve vyssich dimenzich vedorni, a nejen
iO, ze jsou z jinych planet nebo hvezd. Osobne jsem nikdy nezazila
formy Zivota, ktere nekteti oznai'uji jako sedivce, padouchy nebo jinak
stereotypne vypadajid rnimozcmsrany: ty, se krerymi jsem se setkala
ja, tipytive svetelkovaly a skurecne byly podobne Iidem, i kdyi byly
ptrochu vetsi. SpiSe pluly net chodily, a kdyi promluvily, znelo to
spiS jako hudba nebo zvukova vibrace net bi'Zna lidska slova. Z tohoto
pohledu jsou sverelnymi bvrostmi, i kdyf vim, ze samozrejme pochazeji

bdjinud z vesrniru.
Zjistila jsern, ze nejen vsechny bytosti, ale vsechny zivotni formy

[sou vyrvofeny stejnyrn univerzalnim vedomim a Laskou jako my
lide. Je zajimave, ze hvezdne bytosti se narn podobaji - take mohou
rust, vyvijet se a delat poktoky ve svern uvedorneni. Videla jsem,
~e u vetsiny z nich stale funguji pravidla svobodne vule a duchovni
*odpovednosti. Hvezdne bytosti, se kreryrni jsem byla v kontaktu,
tni nikdy piesne nesdelily misto, odkud pochazeji, s konkretnf lokad
ria galakticke mape, ale presto [asne vyzarovaly vyssi vibrad lasky
~Iaskavosti. Delaly si velke starosti 0 Iidske byrosti, stejne jako by
StarSi bran, sestra nebo rodice rneli starost 0 sve dite. Ale zjevne ne
vsechny bytosti jsou stejne. Bylo mi ukazano, ze v minulosti existovaly
takove, ktere byly motivovany vlastnim zajmem, chamtivosti a rouhou
po mod (hodne se podobaly lidskyrn bvrosteml] a jet navstivily tuto
planetu hlavne proto, aby z ni ziskaly zdroje, studovaly, jak dychame,
zijeme a rozmnozujeme se, a sledovaly pfi tom sve vlasrni die.

Duch mi sdelil, ze existuje rasa bytosti z planety zvane "Planeta
)(" nebo "Nibiru", ktere sem pHSly, aby si pfisvojily fYzicke zdroje
Zeme. Jejich planeta leta trpeIa velkym nedostatkem slunei'niho sveda,
pfelidnenim a ub:fvajidmi zdroji. PHSli sem a skodili zde, ale hvezdne
pytosti nejvySSi vibrace se spojily, aby jejich nasilne vniknuri ukoni'ily.
rfestoze diky temto desivjm informadm muzeme byt v pokuseni
ptohlasit mi'lte hvezdne bytosti za sparne, musime si uvedomit, ze
ye skurei'nosti jednaji stejnym zpilsobem jako Iide ohrol,eni na Zivote.
Take se snaiily zachranit sebe a sve deti pfed zanikem. Tyto bytosti vsak
jfieIy niZsi vibraci, net mnohe jine ve Vesmiru, a pro Iidsrvo na Zemi

predstavovaly hrozbu.
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Od hvezdnych bytosrf, krere nas miluji jako rodice a krere do nas
vkladajf velke nadeje, vim, ze rusive navstevy urcirych druhu skoncily
v roce 2000. Nasi ochranci toriz zasahli v nas prospech pore, co se
ukazalo, ze terni skodlivymi interakcemi byly poruseny nektere vesmirne
zakony, Ve skutecnosti existuji velke meziplanetarnf rady a svazy, ktere
duchovne fidi galaxie a [sou vytvafeny bytostmi z ruznych hvezdnych
narodu, (Star Trek tedy nebyl uplne pfitazeny za vlasy!)

NaSi starodavnf pfedci a ucitele

Dulezirou soucasti obfadu, ktery se konal v roce 2009 u pHleiitosti
shromiZdi'ni Navratu predku, bylo pfizvanf nasich starych predku
a jejich moudrosri zpet do nasich zivotu, jejich ucteni a pfivitani jejich
navratu, Ackoliv jeden rozrner teto akce mel co do cinenf s generacemi
Iidi, kteH pHSIi pred nami, rnela i jiny, esoterii'tejsi vyznarn: obfad
totiz souvisel take s hvezdnymi bytostmi, pfedchudci, kreif pomohli
lidske civilizaci a pfedali ji velke znalosti a moudrost jeste dlouho pfed
zaznarnenanvm pocatkem lidske historic. Duch mi ukazal, ze bytosri
z jinych mist ve vesmiru ve skutecnosti vytvarely nebo pornahaly tvofit
s pouiitim duchovnich technologii, ktere lidstvo davno zapornnelo nebo
nikdy neznalo, vetSinu pradavnych a posvatnych chramu a pyramid.

Bylo mi odhaleno, ie napHklad pyramidy v Egypre a zejmena
Sfinga lidem casovc pfedchazejf a ze ve skurecnosti je pod jeji pravou
tlapou velki knihovna informad, ktere jasne ukazuji nase propojeni
s hvezdnymi bytostmi, jejich duchovnimi vi'domostmi a technologiemi.
Nejsem si jista, zda existuje v trojrozmerne forme nebo je pHstupna
pouze na vySSi frekvenci vi'domi. Bylo mi take odkryto, ze na Mesici
existuji pyramidy, ktere jsou presnym zrcadlem tech v Gize, Egypte
a v Tikalu, ktery se nachizive Guatemale. Ani tyto pozemske stavbyvsak
nebyly vytvoreny lidskyma rukama. Jejich ucel je vzdalen vi'deckemu
chapani, ktere je oznacuje za hrobky - ve skutecnosti slouZily jako
yodice zvuku nebo frekvence a byly vyuZivany jako poftaly do vesmiru
a vyssich dimenzi realiry. Prestoze nemohu nabidnour zadny dukaz
toho, co mi bylo ukazano, vim, ze vse, co jsem videla, odpovida
informadm, ktere duchovne pfijalo a zaZilo mnoho jinych jasnovidcu
a StraZcu Moudrosti.
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Navic jsem se nedavno prostrednictvfm obrazovky dozvedela, ze
uvnitf Zeme jsou pradavna mesta s portaly v Jizni Americe, v Arkride
ave Spanelsku. V rechto mestech dodnes iiji stare dornorode narody,
velice vyvinute lidske bytosti, ktere vedi, jak maji vyuZivat kHStaly, aby
ziskaly svetlo, a vlasmf i jine starodavne galakticke prostiedky, krere
jim umoznujf Zir v Marce Zemi. Pestujf plodiny, maji tekoud vodu,
dosrarek svetla a energerickych zdroju a do dnesnich dnu stale pracuji
a ziji bok po boku s hvezdnyrni bytostmi, Zaroven mi bylo sdeleno,
ze fyto poznatky budou v roce 2011 odhaleny verejnosri spolecne
s dalsimi pravdami, ktere vyznamne zmeni nase iivory a ktere si
nyni muzeme pouze predstavovat. (Vice informad najdete v kapitole
"Odhaleni pradavnych skutecnosti a moudrosti")

Kdyi jsem provadela na Maui na Havaji kfistalovY obfad, musela
jsem v oblasti, ktera byla v davne minulosti mistnimi obyvateli
povazovana za posvatnou, urcit konkretnf rnisro, kde mel byt ulozen
kfistil. Kdyz jsem kracela po zemi a snazila se zjisrit, kde by mohlo
byt, pokynul mi Duch, abych nasla tfi velke kameny, ktere zrcadli pas
Orionu: Babicku, Dedecka a Dfte. KHSta! mel byt ulozen mezi ne. Sdelil
rni, ze tyto kameny zde nebyly umisteny lidskyrni bytostmi. Piedsravte
si mou radost a pfekvapeni, kdyi jsem skutecne nasla fyto tfi obrovske
balvany zarostle mechem, ktere byly ve stejnem usporadant jako hvezdy
Orionu. Vyzarovala z nich prastara silna energie, ktera mela u kazdeho
uplne jinou kvalitu. Tyto kameny predstavovaly spojeni s mistem
ve vesmiru, odkud pochizely bytosti, ktere je sem umistily. Bylo mi
sdeleno, ze pradavni Havajane byli potomci Lemuranu, stare a krasne
civilizace, ktera byla propojena s hvezdnymi bytostmi a ziskala od nich
mnoho vi'domosti. Po takovYch informadch jsem pochopila, ze bytosti
z ostatnich mist ve vesmiru a z jinych dimenzi spolupracovaly s lidmi
jiz dlouhou dobu, zasely mezi ne duchovni vedomosri a zanechaly zde
technologie, kterymi formovaly lidskou civilizaci - a ze nase kolektivni
ztrata pameti teto skurecnosri brzy zmizi!

Planeta Zerne ve stredu pozornosti

Celyvesmir se nesmirne zajima 0 Iidske bytosti a 0 nasi planetu. Zeme je
v nasi galaxii skvele situovana, tille muze ziskivat dostatek slunecniho
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svetla, zivit velke mnozsrvf uzasnych zivornich forem a vedomi lidi
je schopno mimofadnych zrnen. Nas pokrok v duchovni zralosti je
sledovan mnoha bytostmi, Jsme velmi blizko nejvetsfrnu skoku
v evolucnfrn meiftku, jimz se budeme moci pfipojit k nasim bratrum
a sestrarn z vesmiru, krefi funguji na vysslch svetelnych frekvencich.
Opec zjistime, ze jsme soucasti celeho kosmu konecne zanikne nase
izolace a zrrata pameti, nas pocit oddelenosti od naseho bosskeho nebo
nebeskeho domova, od Boha. Budeme vi'det, ze jsme bohy a bohynerni
a znovu objevime nas skryry potencial a nase schopnosti. Budeme
naplno vyuzfvat sve mozky, nejen jejieh male procento, se kreryrn
jsme dosud pracovali. To nam orevie realiru zpusobem, jaky si ani
nedokazerne predstavit. Udelame vyvojovy skok. Da se bez nadsazky
Hct, ze v budoucnosti budeme komunikovat s lidmi po celern svete
a nebudeme k romu potfebovat internet ani telefon.

jsme jednou z nejrnladsfch planet a druhu ve vesmiru, Ve srovnanf
s ostarnimi bytosrrni pfiporniname svymi schopnostmi a duchovni
urovni male deri. Nepfehanim, kdyi reknu, ze jsme nesmirne milovani
a sama Matka Zeme je mnoha hvezdnyrni bytostmi povazovana
za nejvzacnejs], nejnadhernejsf bytost, krera svou krasou nerna obdoby,
Bylo mi sdeleno, ze mezi vserni miliony mist, ktere si rnuzerne vybrat
pro sve narozeni, patif planeta Zerne k tern nejtezsim, i kdyi zaroven
predstavu]e nejvetsi dar, Ne kazdemu je umozneno sem pfijir. Pro duse
je jakymsi druhem posrgradualnfho srudia. ProZit fyzienost a mit lidske
telo je mnohem vzacnejsi, nei jsme se kdy domnivali. Nasim cflem
neni byr perfekrni, cell' dny sedet v jeskyni v meditaci a presahnout
sve lidske telo - pmli jsme sem, abychom zazili dualitu a celou smes
emoci a zkusenosti, ktere k lidstvi patfi. Je to presne to, co nas deJa
tak zajimarymi pro vsechny ostarni bytosti ve vesmiru, z nieM mnohe
nemaji moznost zakusit takovou skilu emoci nebo telesnost spolu s nasi
obrovskou duchovni kapacitou, ze ktere eerpame zIomek moznosti.

Neobyeejne vyvinute hvezdne bytosti, ktere byly pfitomny na Zemi
od sameho poeatku lidske existence, na nas i v soueasnosti dohlizi
a maji stejne velky zajem na nasem posrupu, jako kdyi rodiee vedou
sve deti. To, co se chystim napsat, muze vypadat divne nebo to muze
pohotSit etenare s nabozenskym pohledem na stvoreni, ale bylo mi
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receno, ze tyto bytosti pomohly vyrvofit lidskou rasu. Prvni serninka,
krera dala vznik lidske civilizaci, byla na planetu Zemi pfinesena prave
jimi. jestli se vam to zda pfilis fantaskni, vzpomente si, jak jsme se ucili
v nabozensrvi, ze jsme byli stvoreni ze zrnka pisku, nebo dokonce ze
zebra! Myslenka, ze jsme se vyvinuli z opie nebo ze pochazfrne z jedine
bunky v oceanu, vyzaduje obrovskou imaginaci, a dokonce i viru. Je
tak tezke uverit, ze bytosti Lasky a mnohem vySSl inteligence mohou
stvofit lidi? Dokonce i my lide (kteff jsme mezi bytostrni na spodnim
konci symbolickeho zebHCkupokroku) jsme vymysleli, jak naklonovat
zvijata, geneticky ovlivnovat ovoce a zeleninu i mnoho dalSich veci,
ktere budou brzy odhaleny. Neni to vlasrne tak pfitazene za vlasy.
Pokud hvezdne bytosri pomohly vyrvofit lidskou rasu, neznamena to,
ze neexisruje Tvurce nebo prvorni duchovni sila, krera by vse ovladala,
Radikalne by to vsak zrnenilo nase vnirnanl toho, kdo jsme, odkud
pochazirne a ceho jsme schopni dosahnour.

Setkani s hvezdnymi bytostmi

Svou prvni zkusenosr s bytosti svetla jsem popsala v kapitole "Vse
naplnuje zivorni energie", Kdyzjsem jednou v noci taborila v divocine,
navsrivila me bytost sverla - rnihorava postava zeny, krera nebyla z masa
a kosti, ale byla tvofena spiS shluky modrych svetylek. Mluvila ke mne
jakoby prostrednicrvirn hudby, a kdyz jsem se probudila, byla jsem
schopna vider barevne reeky a energii vseho ziveho. Toto serkanf se
liSilo od ostatnich, ktera jsem s duchy nebo s duchovnimi pruvodci
zazila. Svetelna zena nebyla dusi lidske bytosti nebo zemreleho predka,
ale jakymsi druhem nebeske bytosti z jineho prostoru nebo z jine
dimenze. V urCitem okamziku zaene byr veliee nesnadne definovat
pomoci naSeho omezeneho lidskeho vi'domi odlisnosti mezi duchem
a bytosti z jine dimenze nebo z jineho mista v galaxii. Je zrejme, ze nase
vi'domi a pochopeni multidimenzionality jsou jeStev plenkach.

Od teto noci jsem obeas komunikovala s bytostmi sveda, pokud
se mnou potrebovaly mluvit. Kdyi jsem je vsak pozadala ja, aby pmly,
nebo jsem s nimi chtela mluvit, nikdy k navazani kontakru nedoslo.
Jejich pfichod je vidy doprovazen pocitem, jako by mi z hlavy do prstu
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u nohou proudila repla voda. Nekdy mi pEnaseji zpravu. Pripadne mi,
ze tyro bytosti jsou rvofeny ze svetla a jsou velice jemne a milujici.

Jiny druh hvezdnych bytosti, se kterym jsem se setkala, byl odlisny
v rom, ze vypadal hmotneji a svym vzezfenim byl blizky lidem. Byli
to vzdy rnuzi a pripadalo mi, ze se sobe hodne podobaji. Jsou asi dva
a pul metru vysoci, maji svetlou kuzi a blondare, skoro az bile vlasy.
Nejuchvatnejsf na nich je zpusob, jakym se pohybuji. Delaji vse jernne
a eleganrne, bez zvlastnf nemorornosti, ktera je typicka pro nas lidi,
protoze diky gravitaci chime pfi pohybu vahu svych tel, Zpusob, jak
se presunujf, mi pfipornina chuzi na pohyblivem ehodniku, protoze
zdanlive klouzou rychlymi dlouhyrni kroky, jako by pluli vzduehem.
Popisuji serkani, krere je zaehyeeno v kapirole Duehovni pruvodci,
ucitele a komunikaee prostfednictvim obrazovky. Pokazde, kdyz jsem
byla v komakru s rerniro bytostmi, mluvili vyhradne 0 sve lasce k lidske
rase.

Jednou vecer jsem zazila dalsi setkani. Byla jsern ve sve zahrade
v Coloradu, sedela u rybnika a medirovala. Pozorovala jsem ruzovy kef
pied sebou a nahle se pfede mnou zjevily tfi bytosti. Byly muzskeho
pohlavi a vypadaly tak, jak uz jsem popsala. Jeden z nich se mnou
zacal mluvir. Sdelil mi, ze veliee miluji lidi, deti Matky Zeme. Mluvil
take 0 tom, jak jsme v ocich vsech pozehnani a jak piitahujeme jejich
pozornost, protoze preehazime do vyssich urovni vedomi ryehleji, nez
jakakoliv bytost predtim. Dlouho hovofil take 0 rom, ze lidske bytosti
byly pred lery stvoreny jako projev lasky jinyeh hvezdnyeh byrosti,
krere byly vysoee vyspele v zakoneeh vesmiru a tvoreni.

Jedna vee, kterou fekl, me silne zasahla. ProhIasil, ze jsme temito
uZasnymi bytostmi milovany "desettisickrat vice, nef muze lidska
matka milovat sve dite". V ruto ehvili se mu oi'i zalily s!zami. Byla
jsem zeela ohromena, kdyi mi sveroval, jak jim to rye srdee, ze se jich
lide boji. Promlouval mirne a pomalu a vyzval me, abyeh si vzpomnela
na sve deti a predstavila si, jak by mi bylo, kdybyeh ja, jejich matka,
pfiSla do jejich pokoje a ony by mely ze me srraeh. A kdyi byeh k nim
pHsroupila a pokusila se je uresic, vydesila byeh je jeSte vice, proroze
by mi nerozumely a nedokazaly by se ztisit natolik, aby poslouehaly.
V srdci jsem ehapala, proc to ode me zada, a take jsem zacala plakar.
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Vysvetlil mi, ze teprve ai otevteme sva srdee a budeme ve stavu,
kdy nebudeme ze srraehu utocit, mohou k nam piijfr. Dfive to nenf
mozne, i kdyby chteli. Dokud z nich marne hruzu, nemohou pHjir,
aby nas ucili. Videla jsem v jeho ocich lasku, kdyi mluvil 0 rom, ze
jim nerozumime, ze nam 0 nieh nikdo nic nerekl a jak se nam vytratila
jejich existence z pameti. Uvefili jsme v myslenky, ktere nas dovedly
k zivoru ve strachu, kdy nejsme sehopni vnimar uri'ire veci, Dokud je
sami nepozadame, nebudou se moet vratit,

Jsou oehorni nas naucit vse, co znaji, aby nam pomohli lepe pecovat
o Zemi a 0 sebe navzajem, ale my je 0 to musime pozadat. Nebudou
se mezi nas vmesovar a zachranovat nas. Musime se ucit, rust a sami
udelar poradek s tim, co jsme si nadrobili. Pokud by za nas fesili nase
problemy, nerosdi byehom a nevyvijeli se tak, jak byehom meli. Vratf
se, ale pouze tehdy, ai se dostatecne posuneme, nebudeme utocit ze
srraehu a nebudeme liZdale nic nicit, az jim orevreme svasrdee a budeme
mit sirsi pohled na realitu. Cekaji, az nam budou smet pomoer, ale
my musime dosahnout vyssfch vibraci, v nichz je budeme sehopni
vnfrnat a komunikovar s nimi. Prave ro marn na rnysli, kdyz Hkam,
ze jsou zde stale. Po vetSinu casu nezazivaji lide realitu na tak vysoke
urovni vedoml, aby se byli sehopni naladit na frekvenci, ve ktere ryro
byrosti exisruji. Kdyf orevierne sva srdee a zacnerne zit z laskyplneho
vedorni, otevreme take pfisrup ke komunikaci s bytostmi, krere jsou
v dimenzich za nasi trojrozmernou hmornou realitou.

Muj dalS! silny zazitek s hvezdnou bytosti me dodnes udivuje.
Den pred timto setkanim jsem videla na obloze bile svedo, krere se
zvetSovalo a pak uplne zmizelo. Brzy naro jsem pocitila v hrudi silne
brneni a me telo zacalo vnimat imenzivni energie a stahy, krere se
zryehlovaly. Mohla byeh je pHrovnat ke stahum pE orgasmu, krere se
pohybovaly telem nahoru a dolu, azdosahlyvreholu me hlavy.Zpocatku
to vypadalo jako prekvapiva a zabavna zv!aSrnost, ale brzy ro zacalo
bye nepfijemne a velmi bolestive. Kdyi to neprestavalo a ja nemohla
normalne fungovat, zacala jsem si delat starosti. Kdyi jsem pozdeji jela
ze Sama Fe domu do Colorada, musela jsem zajet do vecerky a koupit
si zmrzlinu, abyeh se pokusila otupit pociry a mohla pokracovat v jizde,
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aniz bych musela wile zastavovat u krajnice. Netusila jsem, ze me ceki
jeden z nejpodivnejsfch zazitku rneho zivota.

Prazvlasrni setkani na kraji silnice

Prave jsem jela severne od stareho horkeho ptamene s nazvem Ojo
Caliente, kdyZ jsem si vsimla u krajnice stareny. Vzhledem k svernu
stavu jsem jela dost pomalu, takZe jsem si byla jista, ze se diva pHmo
na me. Po teto ceste jsem jela uz tisickrat, a nikdy jsem tuto zenu
nevidela, Vypadala na osmdesat, byla velice mala, mela svrastelou
kiiZi, sede vlasy a trochu roztrhane saty. Na prvni pohled se jevila
jako bezdomovec odnekud z neznama, Proroze mam zvlastni slabost
pro babicky a starsi zeny a proroze jsem si myslela, ze potfebuje svezt,
pribrzdila jsem u ni a otevrela dveie. Chvili tam jeStestala, s usrncvern
si me prohlizela, pak nasedla do aura a fckla: "Mas trochu zpozdenl, ale
i tak jsem rada, ze te vidim." V tu chvili mi pripadala trochu vystfednf
nebo mozna i blazniva. Naklonila se ke mne, uchopila mu] vacek
s rnedicinou, krery nosim kolern krku, a veselym hlasem rekla: .Vypada
to, ze jsem nasla spravnou osobu. Tobe Hkaji "dite" Mala Babicka,
ze?" Okamzite jsem se napfimila a zacala davat pozor - to zjevne nebyla
obycejna stara dama. Sahla jsem na zadni sedadlo po nejakem jidle,
here jsem ji chrela nabidnout, proroze jsem si myslela, ze rna tfeba
hlad. Ona vsak rekla: ,,Ale drahousku, ja prece nemuzu mit hlad ... dej
to prye."

Vyjela jsem na silnici a zeptala se ji, kam chce svezt. Vysvetlila jsem
ji, ze miHm do Colorada. Rekla, ze me vcas upozomi, aZ bude muset
vystoupit. Myslenky se mi rozvifily - co se to deje? Moje problemy
s kontrakcemi prestaly zhruba pred deseti minutami. Mela jsem
strach, ze se kazdou chvili vriti. KdyZ zaeala mluvit, sevrela jsem jeSte
silneji zmrzlinu, kterou jsem mela mezi nohama, a odHkavala v duchu
modlitbu. ]ak na to tak vzpominam, napada me, ze po celou dobu,
kdy se mnou byla v aute, jsem kupodivu zadne kontrakce nemela.

Prestoze vypadala velice stare, pohybovala se jako patnactilera; miHa
ohromne mnozsrvi energie a i pres zdanlive vysoky vek ji to nedalo
Zidnou namahu. Mela jasny a silny hlas. A i kdyz jeji telo vypadalo
unavene a seSIe, oCi ji svitily. Nefikim, ze mela trochu jiskru, Hkam, ze
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zafila! jestlize ted' prernyslite, zda to byl pHzrak nebo duch, musim vas
ujistit, ze byla velice hrnotna a telesna stejne jako ja nebo vy.

Nahle se zeptala: "Proe jsi me vzala, dite?" Odpovedela jsem
upifrnne. Vypravela jsem ji, ze jsem nikdy nemilovala nikoho tak jako
svou prababicku a ze ona take musi bft neei babickou - proste jsem ji
nemohla jen tak nechat na kraji silnice. ,,A home roho," dodala jsern,
"mi srdce Hkalo, ze nejste nebezpecna a ze mam zastavit". Usmala se,
mrkla na me a rekla: ,,]sem rada, ze pouZivas srnysly, krere ti byly dany,
ze jsi me nehodnotila podle toho, jak vypadam." Sdelila mi, ie jsem
prosla prvnim testem.

Kdyz to Hkala, orocila jsem k ni hlavu, abych si ji prohledla, Mela
umazane saty,spinave ruce, boty sorva drzely pohromade, jak byly stare,
a i presto tato iena vonela po desti. To je [ediny zpusob, jak ji dokasu
popsat: vonela skutecne nadherne, jako les po jamim desri. Zaeala mi
vypraver 0 udolf San Luis Valley, kde jsem vyrustala a kde byly tfi
vyznarnne posvatne hory (Ute, San Antonio a Blanca), ktere vyrvaiely
energeticky trojuhelnfk. Nejen ze se "svetelny had" (rnocne energericke
pole, krere tvoif cakrovy system Matky Zemel dotyka vrcholku kazde
z techto hor, ale nalezaji se v nich take kESiaJove pyramidy, stejne jako
mista, kudy pfichazeji a odchazeji hvezdne bytosti. Rekla, ze neni
nahodou, ze jsem se narodila v tomto udoli obklopenem zrninenymi
horami, tato zerne me od detstvi ucila a vyzivovala mou energii svou
superenergii, takZe se mohu spravne divat a uCitse, jak mam naslouchat,
kdyZ jsem oslovena z druhe strany. Proto si se mnou pESla promluvit.

Prozradila mi, ze sejmenuje "Svetelna zena" a zepochazi z"Cemeho
more" (v te dobe jsem vubec nevedela, kde to je). Zeptala jsem se
ji, jak dlouho tu zustane. Odpovedela mi, ze nemuzu srovnavat sve
a jeji roky, ze je bezeasa. Rekla mi, ze Zeme v soucasne dobe prochazi
Velkym posunem a ze lide ze severu, ktefi byli uchraneni hladomoru,
valek a katastrof, si musi vzpomenout na sva srdce, vzpomenout si
na sve velke]A ]SEM. Budou napomiliat pH zvysovani vibrace lasky
na Marce Zemi. Rekla mi, ie nastal cas, kdy mam pHjit k temto lidem
a probudit jejich srdce. Pokud se to podafi, stane se Skandinavie
majakem a obilnici sveta. Ujistila me, ze tito lide uz jsou na to
pHpraveni. Mluvila 0 norych energiich, here budou stekat na planetu

197



NAvRAT HVEZDN'fCH BYTOSTfiBYTOSTI SVETLA

Zemi. Budou sem pfichazer, aby pomohly lidskym bytostem vsrrebar
v rnalych davkach, kousek po kousku, vyssi frekvenee svetla, abyehom
byli pripraveni, az pfijde velky posun vedorni. Vysverlila mi, ze kdyby
bez pHpravy pfiSlo cele mnozsrvf energie najednou, lidske telo by ji
nedokazalo phjmout. Lide, kteH jsou v soucasne dobe na planete, jsou
pro tento posun vybrani, jsou nejsilnejsi ze silnych duSi, ktere mohou
skurecne zmenir svet,

Pak me pozadala, abyeh zastavila u ktajnice. Nebyla tam zadna
cesta ani kfizovatka - na mile daleko bylo pusto a prazdno. Zabrzdila
jsem a polekala se, kdyZ [ednoduse polozila ruku na zapalovanf a motor
zhas!. Tak jsme tam sedely - a ja nernela ani tuseni, co bude dal, To, co
rekla, bych v zivote necekalal

Fascinujfci nabidka

Podle ni je v soucasne dobe na nasi planete nekolik bytostl, kterym
byla nabidnuta moznosr odsud odejit, A pokud se pro to rozhodnou,
mohou vstoupit do vyssi dimenze, pomoci odsud spolupracovat s nasf
planetou a asistovat bytosrern s vySSi vibrad ph pochopeni lidstva
a toho, jak narn mohou byt napornocni behern nadchazejicfho posunu
polu. Byla jsem jednou z tech, kteff dostali tuto nabidku - to byl pravy
duvod jeji navstevy.

Sdelila mi, ze uvnitf hory Ute Mountain je po staler! uktyta velka
lod', ktera meH po obvodu per kilornetru. Dostala bych se pres ni na jine
misto (nevim, zda to melo byr misto, odkud byla ona), kde byehvstoupila
do vySSi frekvence, pracovala s hvezdnymi bytostmi a pornahala z teto
urovne lidem. Vysvedila mi, ze se poblfz vojenskych zakladen nachazeji
v rozmezi nekolika malo kilometru take zakladny hvezdnyeh bytosti.
Jedna z techto zakladen je v oblasti Velkych piseenych dun, pHmo
za horou, ktera se nachazi ve vojenskem komplexu NORAD v udolf
San Luis Valley v Coloradu. Na oktaji Los Alamos v Novem Mexiku
se naleza velke ktuhove udolf, kde existuje daW zakladna hvezdnyeh
bytosti. Na techto mistech nemusi tyto bytosti jen spolupraeovat
s vladou, ale spiS hraji aktivni roli v monitorovani udaIosti, snaZi se
preehazet katastrofam a uddovat ureite vibrace, aby omezily negativni
vliv Cinnosti, ktere se v techto mistech provadeji.
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Prisla, aby mi dala tuto nabidku a zeptala se me, jak jsem se
rozhodla. Chci opustit planetu Zemi a tento lidsky zivot a pfejft
do vySSi dimenze existence? Ohrornene jsem sedela a nevedela, co Her,
Tolik vecf se mi honilo hlavou a ja se stile snazila pochopit, co mi
tu vubec vypravf. Byla jsem ponoiena do sebe a premyslela 0 svern
zivote na teto planete, 0 sve rodine a cele situaci: 0 planete a 0 tom,
co se rna stat behem nekolika nasledujfcich let. Budu moci pomoct,
kdyz se rozhodnu tady zustat? eim muze pfispet jediny clovek? Muzu
opravdu neco zrnenit? Pokud odejdu a budu pomahat z vysSi dimenze,
budu skutecne tak moe prfnosna? Star tvaH v tvar takove volbe pro me
pfedsravovalo skutecne ironicke dilema.

Pochopte, leta po smrti me rnilovane prababicky, ktera zemrela
v mych sesrnacti, jsem se modlila, abych opustila tento svet a odesla
nekam jinam. KdyZjsem se ve dvaeeti dozvedela, ze stryc kdysi sexualne
zneuZival nejen me, ale i meho postizeneho bratra, znovu jsem chrela
zernfit, Nedokazu pochopit smysl takovych vecf, V minulosti jsem
se mnohokrat modlila, abych odesla ze Zeme, a nyni jsem tuto sanci
dostala,

Tocila se mi hlava. To uz bylo pfiliS. Ze sameho srrachu, uzkosti
a zrnarku jsem zacala brecet, aZ me objala. Nikdy jsem nic podobneho
nezazila. Pfipadalo mi, ze objlmam cirou radost, cistou lasku nebo
svetlo, jako byeh objimala usrnev, Oprela se do sedadla a zacala mi
vypravet, ze vi, dm jsem v zivote prosla, Chapala me a mu] pocit, ktery
jsern mela liZ ad detsrvi, ze tento zivot neni vse, ze se snazim rozlusrir
vyznam udalosti, krere se dejf, ze ehci mit jistotu, ze to vsecko rna svuj
ucel. Vzdy jsem rnela hlubokou, nepopsatelnou potrebu veder, ze muj
zivot ma smysl a dl a ze za vSim je sktyt vyssi vjznam, jen jsem nikdy
nevedela, jak to mam zjistit, a vzdycky se dtila zrracena.

Vysvedila mi, ze me dosavadni zazitky byly jen lekce, jalrjsi
rychlokurz, kterj me mel na vse nasledujid phpravit. Zaeala
vyjmenovavat vse, co jsem se nauCila: vedela jsem, jake to je byt velice
chuda, bez domova, Zit s krurjmi lidmi, byt fYzicky a sexualne rjrana,
mit vazne zdravotni problemy, bjr Clenern rodiny, kde ziji postizeni
sourozenci, a nauCit se od nich, co to znamena byt Ciste milujid
bytosti, zaZit moc a urazky od nabozenstvi vyrvoreneho lidmi a poznat
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jeho vyrnyvanf mozku. Objasnila mi, ze vsechny tyto zkusenosti byly
pouze testy, diky nimz jsem ziskala soucit s ryranymi, hladovejfcimi,
s bezdomovci, se zdravorne postizenymi, slabymi, duchovne
utlacovanyrni a vserni, kteH jeSte silne vezf ve starych nabozenskych
systernech.

Mu] zivot byl fadou lekd a ja jsem jimi mela projit, abyeh se stala
silnejsf, soucitnejsi a chapavejsi, Dokazala jsem to a zvladla vsechny
testy. Kdyi zena pfestala mluvit, jen jsem tam tak sedela s oblicejem
v dlanich, vzlykala a Hkala si pro sebe, jestli vubec dostanu cas
na rozmyslenou. Potfehuje odpoved' hned? Nahle jsem zjistila, ze
proste nedokazu opustit sve deti. Jsem matka - nemuzu jen tak odejit!
Odkryla jsem oblicej a vzhledla k ni s jasnou odpovedf v srdci.

Odpoved' uz znala, ale i presto byla vyslana, ahy mi pfedala tuto
nabidku - tak znela umluva. Ujistila me, ze pokud s ni budu nekdy
potfehovat mluvit neho zrnenim nazor a rozhodnu se odejn, existuje
rnisto, kde ji mohu najit. Je to nedaleko krajnice, u ktere jsme zastavily.
Detailne mi ho popsala (uvedla i zvlastni poznavaci znameni), fekla
jasne, kdy mam pfijit, a dokonee koho tam porkam a na co se mam
prat, Vysverlila mi, ie najdu stareho muze, ktery vypada jako clovek
bez dornova, a ze ho rnam oslovit jako .pasaka koz", On uz mi Iekne,
kde ji najdu.

Znovu me objala se slovy, ze me rna moe rada. Pak se dotkla meho
vacku s medidnou a meho soviho drapu, krery nosim stale kolem
krku, a usrnala se. Vystoupila z auta s detskou roztomilostf a zamavala
mi na rozloucenou, Kdyi jsem znovu vyjela na silnici, pozorovala jsem
ji ve zpetnem zrcatku a cekala, ze zmizi neho se rozplyne. Ona tam
vsak jen tak stala a nakonee jsem ji ztratila z dohledu.

V tom okamziku se kontrakee okamiite vratily. Pnuti v hlave, krku,
usteeh, ialudku a pak i mezi nohama bylo tak intenzivni, ze se to nedalo
skoro snest. Clovek by si myslel, ze mit orgasmus co patnaet minut by
mohla byr legraee, ale mohu vas ujistit, ze tomu tak rozhodne neni.
Jako hy bylo moje telo na klicek a ja s tim nemohla. nic di'lat. Kdyi
jedna kontrakce odeznela, pocit narustajid energie trval tak dlouho,
nci pfiSla dalsi. Ani nevim, jak se mi po tom bizarnim setkani s bytostf
z jineho sveta podafilo dostat se do Colorada.
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Ani doma tyto orgasmicke kontrakce neusravaly, Po tfech dnech
a tfeeh nodch jsem hyla sehopna jen lezer v slzach v posteli. Zavolala
jsem i sve prftelkyni lecitelce, ktere hluhoce duvefuji, a jednomu
stafesinovi z kmene Hopiu, abyeh se jich zeptala, jak to muzu zastavit.
Zacala jsem se modlit a meditovat a snaiila se na to co nejlepe
sousrredit, protoze se stahy pofad vraeely. V tuto chvili prichazely
skoro co tfi minuty. A pak uz jsem toho mela dost, Rozhodla jsem
se, ze se objednam k doktorovi s tim, ze mi musi dar utisujicf injekci
nebo nejak jinak kontrakce zastavit, Prave kdyz jsem v slzach zvedla
zoufale sluchatko a zacala volit Cislo, ozvalo se zaklepanf na dvefe, Byla
to rna milovana pfitelkyne, samanka a duehovni srarsi, ktera mi pfiSla
na pomoc.

Rekla mi, ze mi rna ulehcir s energif, krera proudi mym telern.
PHjala pro me zpravu, ze tato energie prichazi za dulezityrn ucelem.
Nejenze v tele !eci me stare rany, ale take aktivuje vySSi srnyslove
vnirnanf. Nakonee me mela napojit na kundalini energii posvatne
Matky Zeme. V te dobe jsem nevedela, co slovo kundalini znamena,
tak jsem se ji zeptala, 0 cern to mluvi. Kdyi mi odpovedela, rozplakala
jsem se: "Ty vis, co se se mnou deje?" S usmevern pfikjivla a vzala
me do zadni rnistnosti, kde jsem si mohla lehnout. Klekla si ke mne
a zacala zpivat a modlir se. Zavfela jsem oci a ponofila se do hluboke
meditace.

Navsteva Kahunu
Tak jako jiz mnohokrar predtfm, kdyi jsem mela byr vyucovana
Duchem, stalo se v tu chvili neco uzasneho. Pokoj zacalo vyplnovat
Svetlo a jeho castice nakonec vytvofily nekolik bytosti. Objevili se
tfi muzi, kteff vypadali jako Polynesane. Nemeli na sobe nic krome
pffrodni rousky kolem beder. NejstarSimu mohlo hyr kolem sedesati,
vepfedu byl pleSary, ale vzadu mel dlouhe cerne vlasy, svazane do uzlu.
Na kaide ruee mel pasek. Ostatnt dva byli mladsi, vypadali tak
na ctyHeet, meli take dlouhe vlasy a naramky z pffrodniho materialu
jim zdobily ruce i nohy. Ani jeden z nich nebyl pomalovany ani
potetovany, i kdyi kolem krku meli nakresleny symbol, ktery vypadal
jako kffienee rybafskeho hacku a spiraly.

201



NAvRAT HVEZDNYCH BYTOSTfiBYTOSTf SVETLA

Rekli mi, ze jsou kahunove, Pfisli, aby uzemnili mou energii,
proroze jsem to sama nedokazala, Nejstarsi kahuna mi polozil
na zaludek a panev neco, co vypadalo jako obrovske bananove listy
a ostatni k romu krasne zpivali cizim jazykem. Stars! kahuna me pak
za soucasneho odhkavanf rnodlireb potiel v tech mistech jakousi rnasti,
krerou vybral z porovite misky. Moje piftelkyne a starsf samanska
sestra (ktera pfesne videla, co se deje) klecela a take se modlila. Citila
jsem, jak se energie v mem tele meni z intenzivniho orgasmu na teply,
uvolneny pocit. Pfestala se blokovat v sexualni cakre a zacala proudit
oberna srnery, Kahunove mi vysvetlili, ze tyto intenzivni leeive energie
trvaly tak dlouho, proroze jsem mela v teto oblasti velka zraneni,

Nejstarsf z nich mi pak sdelil, ze brzy navsrfvim jejich zemi a budu
vyzvana, abych aktivovala posvatnou energii prastareho mista, ktere
bylo na mnoho let uzavreno. Ujistil me, ze rnam vefit ve sve vedeni
a poslechnour Marku, kdyi me posfla tam, kam potiebuji dojit. Az
pry pfijedu, on me na dane mfsro povede. Vubec jsem netusila, ze jen
o par mesfcu pozdeji budu vyzvana, abych s posvatnym starobylyrn
kfistalem v ruce letela na Maul.

Nadeje na nas duchovni rozvoj

Takove zkusenosti mi jasne ukazaly,ze nas Zivotje mnohem zahadnejsf,
ne:/; bychom kdy mohli pochopit, a ze ve vcsmiru nejsme sarni;
skutecne, jsme jednim z rnilionu dalsich zivotnich forem. I kdyi se
nas druh ve srovnani s ostatnimi bytostmi ve vesrniru v soucasnosri

naleza v obdobi duchovniho detsrvi, jsme nesmirne rnilovani temi,
kdo pfispeli k nasemu srvofeni. Nas vyvoj pozoruje mnoho ras z celeho
kosmu a nekolik druhu nam take easteene pomaha, Hvezdne bytosri
byly zde na Zemi od sameho pocarku, predavaly nam pokrocile znalosti,
technologie a duchovni nastroje, aby nam pomohly rust a vyvijet se.
A stale za nami prichazejf. Nikdy v historii nebylo na Zemi tolik cizich
bytosti, krere by nas sledovaly a pfimo nebo zprostiedkovane nam
pomahaly.

Vse, co jsem videla a nauCila se, mi ukazalo, Ze hvezdne bytosti
jsou vetSinou laskave a chovaji se k nam jako veld bratfi nebo sestry
- s hlubokym soucitem se 0 nas staraj! a jsou pfipraveny nam pomoci
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jakymkoliv zpusobem, my vsak musime nejprve kolektivne zvYsit nasi
vibraci. Bylo mi reeeno, ze byrosti z jinych hvezd nas nezachrani pied
zmenarni a transformacemi, ktere nastanou. Zaroven narn pomohou
zajistit, a ro nezmernyrn mnozstvim zpusobu, ktere se budou dit
"za oponou", abychom nebyli zniceni.?" Jsme predurceni k tomu,
abychom ucinili evolucni skok.

jak se budeme rozvijet a zvysovat sve frekvence, budeme schopni
ony bytosti videt a komunikovat s nimi. Prave ted' je vedornf versiny
lidi pfilis nfzke na to, aby byli schopni pfijmout jejich piftomnost.
Piesto ale vefirn, ze pfijde Cas, kdy nebude jejich existence popfrana.
Vedornosti 0 jejich pusobenf na Zemi a jejich propojeni s lidskymi
bytostmi byly nasimi pokrocilejslmi piedky peclive opatrovany a
zabezpeceny, ale brzy se 0 rom vefejnost dozvf. Tim se vsc zrneni. Vyjde
najevo, kdo jsou, jaky k nam ma]f vztah, a bude obnovena posvama
moudrost a znalosti, ktere jsme meli, ale ktere ted' byly po tisfce let
ztraceny, A to, mnohem vic ne:/; cokoliv jineho, zrneni Zivotna planete
Zemi.
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Odhalovani pradavnych
k v , drostis utecnosn a mou rosn

V poslednich letech jsem pravidelne pfijfmala informaee 0 konkrernich
mfstech na Zemi, kde jsou ukryty vedomosti, ktere budou lidsrvern brzy
odhaleny a krere vyuzijeme pH svern duehovnfm vyvoji, Dozvidam se
o nich prostfednictvim svt: obrazovky nebo prfmo, od sveho duchovnfho
vedenf Ci od sverelnych bytosti. Ma obrazovka mi nekdy do nejmensich
derailu ukazuje mfsra na Zemi, jrnena, symboly i tajne informaee. Kdyz
k necernu takovemu dojde, snazim se vytahnout svuj notes, zakreslir
vize a symboly a presne zaehytit vse, co jsem videla, Kdyz nccemu
z toho nerozumfm, ukaze se mi to znovu. Bytosti, krere me ucf, ved], ze
jsem prosty clovek, a proto mi informaee zprosrredkovavajl v podobe,
ktere rozumfm.

Nemohu Her, ze vzdy pine poehopfm vse, co mi je predavano,
nebo ic znam duvod, proc ty informaee dostavam. Predavam je vsak
dal, protoze dtfm svou spoluodpovednosr, Nekrere z nich obsahuji silu
a moe vyrazne zrnenir nas pohled na nasi Iidskou historii, nase misto
ve vesmiru a nase duehovnf sehopnosti. Mnoho z nich souvisf s nasimi
hvezdnyrni bratty a pokrocilym] duehovnfmi teehnologiemi, ktere
kdysi lidc znali, ale davno zapomneli. Proroze nejsem vedec, nabfzfm
oddanyrn pruzkumnikum, kteH studuji tato konkretni mista a jevy,vse,
co jsem pfijala jako potvrzeni toho, co bylo zjeveno jinyrn prorokurn,
aby je to plodne nasmerovalo v jejieh dalSfm parrani, Rozjfmala jsem
nad tim, co jsem zde sehopna pfedar, a nabfzfm tyto informaee v nadeji,
ze pomohu Iidem vzpomenout si, kdo jsme, a znovu objevit nasi velkou
duehovnf schopnost, ktera narn urnoznf posunout se s Markou Zemf
ve spravny cas na vySSi uroven vedornf.
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S temito informacemi jsem obdriela take vzkaz od Duse Matky:
"Prisel cas objevit prastare lidske pravdy, aby se vsichni dozvedeli, ie
narn svetelne bytosti vdechly iivot a ie nas nikdy neopusrily, Podivejte
se na tajne znalosti, ktere jsou odhalovany - vase oci jsou pfipraveny,
aby prozrelyl" Po tisice let se lidska spolecnost nevyvijela srnerem
k rozkvetu, ale naopak, pfeslapovala na miste, nebo dokonce delala
ktoky zper. Kdysi jsme byli mnohem vyspelejsf a znali jsme spoustu
veci, ktere jsme jii davno zapomneli, Ti, kteff jsou v soucasnosti
na teto planete, jsou pfipraveni vzpomenout si na prastare pravdy,
na to, odkud ve skutecnosti pochazime a kym jsme. Ovoce je zrale, jen
spadnout ze stromu. StaCi jen otevfit sve srdce a dfvat se.

Odhaleni pyramid

PHjala jsem take informace 0 pyramidach, ktere bylyobjeveny na Zemi
a ktere jasne dokladaji spolupracl lidi s hvezdnymi bytostmi. Byly mi
ukazany tfi pyramidy v Gize v Egypte, tfi mayske v Mexiku a tfi,

ktere jsou pohibeny pod vodou v oblasti, kde iila prastara atlanrska
civilizace (osmdesat devet kilometru od pobrezf Floridy). Tyro
komplexy pyramid jsou hvezdnymi mapami a jejich zvlastnf uskupeni
dokonale napodobuje hvezdny pas Orionu. Byly postaveny asi 10 500
let pied Kristem pradavnymi pokrocilymi lidskymi bytostmi, ktere iily
po boku hvezdnych bytosn a pouiivaly jejich technologie. Existuje take
hieroglyficky jazyk, pfedchudce sanskrtu, ktery je vytesany do kamene
a ktery bude odhalen na vsech techro misrech.

Byla jsem poucena, ie pyramidy byly postaveny pomod zvukove
energeticke vibrace a antigraviracni techniky. Vzhledem k tornu, ie
se zvukove energeticke vlny pohybuji ve vesmiru ve rvaru Cisla osm,
orocenirn tohoto obrazce vznika antigravitace. Na antigravitacnim
principu funguji take lode hvezdnych bytosti.

Pyramidy navic nejsou jen prosrymi oslavnymi hrobkami, symboly
moci nebo astronomickymi hvi'zdarnami, jak se vi'dci a archeologove
domnivaji; jejich likolem je udriovat vysokou frekvenci na planete
Zemi a pomiliat nam ve vYvoji. Prostfednictvim zvukove vibrace
zajistuji propojeni s temi hvezdnymi systemy, jejichi obyvatele se
na jejich stavbe podileli. Jednalo se hlavne 0 bytosti z Plejad a Siria.
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Pyramidyvydavajf frekvenci, kterou potfebuji bytosti, jei kdysi naZemi
pobyvaly a ktere se sem nyni stale vraci. Informace 0 stavitelich velkeho
mnoistvi pyramid, ktere jsou jeSte stale odhalovany (a jejichi existence
bude brzy potvrzena i na Mesici a Marsu), jsou pohfbeny v obrovske
knihovne. Ta se ukryva v Egypte pod pravou tlapou Sfingy. Neni vsak
jasne, zda tato knihovna existuje v trojrozmerne realire nebo je mozno
se k ni dostat ai ve vyssi dimenzi.

Byl mi ukazan seznam mist, kde stale srojf pyramidy puvodnfch
pozemskych civilizad a kde bude odhalen stejny pradavny napis.
Nekrera tato mista jii byla objevena, ale bud' je vedecka obec povaiuje
za klamnou zpravu, nebo zcela nepochopila a podcenila jejich staH
a vyznam. Jde 0 pyramidyvJaponsku (pod vodou), Utahu, Sudanu (kde
jsou tfi pyramidy podobne tern v Gize), Illinoi, Recku, Italii (obzvlaste
na Sidlii a Montevecchii), Spanelsku, Mexiku, Bosne a Hercegovine,
Rusku, Egypte (v Kahiie), v Cine v regionu Uyghur (kde se nachazf
pres tfi sta pyramid a kde existuje mnoho dukazu existence hvezdnych
bytosti a UFO). Vsechny tyto pyramidy byly postaveny v uhlu
odpovidajidm umisrenf Plejad a pasu Orionu. Nejenie obsahuji uceni,
spisy a vysvetlenl od tech, kteri je pornahali stavet, ale na stenach
mnoha chramu, ktere jsou pied verejnostf uzavreny, jsou zachyceny
velke a detailni obrazy jejich lodi.

Dalsi mista, kde budou odhaleny prastare pravdy
Obrovsky staroveky chramovy komplex s nazvern "Pumapunku",
ktery je soucastf Tiwanaku v Bolivii, je jednim z nejzahadnejsich mist,
jejichi vesmirny puvod bude brzy odhalen. Jeho liiasne stavby jsou
charakterisricke obrovskymi kameny ve tvaru H, ktere do sebe dokonale
zapadaji. Nejenie mnoho z nich vaii vice nei dye ste tun, ale jejich
lihly, rezy, vyvrtane diry a identicnost kvadru jsou tak presne, ie se to
archeologum ani vi'dcum nepodafilo dosud vysvetlit. Tyto stavby jsou
tak technologicky a mechanicky propracovane, ie bychom nic takoveho
do dneSnich dnu nedokazali. Bylo mi odhaleno, ie diry byly vytvoreny
pomod laseru a diamantu a ie tyto stavby, tvofid cely komplex, byly
vybudovany tak, aby dokonale ladily s planetami ve Siunecni soustave.
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Ve skutecnosti jsou starsf nez sedmnacr tisic let a kamen, ktery byl
pro jejich vytvoreni pouzit, v Zidnem pfipade nepochazi z Bolivie.

V Dendere v Egypte bylyzase nalezeny zarovky, ktere dokazuji, ze
elektrika byla pouzfvana uz kdysi, a v Recku jiz byly objeveny pradavne
pocfrace rechnicky tak vyspele jako nejdumyslnejs] svycarske hodinky,
Oba tyto vynalezy funguji na zaklade pokrocilych znalosti kHSWu.
Brzy odhalime, ze v pradavnem mayskern meste Tikal v Guatemale
jsou chrarny, ktere zrcadli postaveni pasu Orionu a Siria. Na Mesfci
pak bude objeven chram, ktery je dvojcetem jednoho z nich.

Skalni dorn na Chrarnove hofe v ]eruzaleme, kde se nachazel
Salamounuv chram, skryva nepredstavitelnou moudrost, Svetelne
bytosti ulozily pod Chramovou horou sve vedomosti a budou je chranit,
dokud nebudou lide pi'ipraveni vedorne pi'ijmout informace 0 jejich
puvodu, Znalosti byly do nich vlozeny dva tisice let pied sepsanfrn
Bible.

Videla jsem jdte neco ohromujiciho. V Etiopii stoji uprostied
niceho bily stukovy kostelik, obehnany kovovou mHZi. Hlfda ho
slepy rnuz, ktery prozil cely svuj zivot uvnitf jeho zdi. Byl zvolen
pro plnenf ukolu sti'dit nejtajnejsl a nejposvatnejsf poklad. Zije svu]
zivot uvnitf kostelika a jidlo a dalsi nezbytnosti dostava od obyvatel
vesnice, kreH vedi, co je uvnitf kostela ukryto, a jsou vazani slibem
mlcenlivosti. Nikdy by 0 tom s zadnym cizincem nemluvili. Krome
tohoto vyvoleneho strake nesmi nikdo do kostelika vejit. Nekolik dnu
pote, co zvoleny strake vstoupi, oslepne - jeho duhovky se zatmnou.
Kdyi zemre, je zvolen n0vY strake, ktery roli prebira.

Co se v kosteliku ukr.vva? ]e zde ulozeno to, co lide oznacuji jako
Archu umluvy. Bylo mi sdeleno, zeArcha obsahuje "zakony a vedomosti
o vdkerem Zivote na planete Zemi" . Nebyla vytvorena lidskou bytosti
a vznikla dHve, nd existoval psany jazyk. Puvodne byla darovana
prastarym Asyranum, kteH zili v tesnem kontaktu s hvezdnymi
bytostmi, a dokonce s nimi cestovali i v jejich lodich. StaH Asyi'ane
vedeli, odkud pi'iSii a jak byli stvoreni. Bylo mi oznameno, ze tato
informace bude svetu odhalena v dobe, kdy dojde k Velkemu posunu
Matky Zeme. Pi'i prepolovani se ocitneme v nejuzasnejsi dobe, jaka
kdy na planete Zemi byla.
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Afrika je od zacarku existence lidsrva ve skutecnosti domovem
mnoha hvezdnych bytosti. Gondwana, ktera se naleza pod vodou
vychodne od soucasne Mriky, existovala v dobe Atlantidy a parrila
vedle Izraele a dalSich mist v Mrice k hlavnim oblastem, kde lidska rasa
zacala vznikat. Na techto mistech byli lide poprve vytvaieni hvezdnyrni
byrosrrni, bytostrni s mnohem vyssim a laskyplnejsfm vedomim.

Osmdesar dever kilornetru od pobrezf Floridy se nalezaji pozustatky
vyvinute civilizace, krerou dnes znarne [ako Atlantidu. Pod vodou, ktera
zakryva jejich dila, brzyobjevime pyramidu. Byla jsem vybidnuta, abych
patrala po koralovych kruzich, diky nimz najdu mesro - stare kamenne
budovy cervene, cernc a bile barvy. Nachazf se tam podvodni zakladna
sverelnych byrostf a nekolik velkych lodi, ktere jsou dlouhe nejmene
tfi az pet kilomerru. V teto oblasti pusobi ohromne magneticke pole,
obsahujici posvatnou energii zivota. jedna se pravdepodobne 0 tajemny
prostor, tzv. Bermudsky trojuhelnfk, vyhlaSeny tim, ze se v nern ztraci
letadla a lodi a ze jsou zde zaznamenany podivne zvlasrnosti,

Pradavny kamenny kruh Stonehenge v Anglii je take posvamym
mistem, ktere pouZivaji hvezdne bytosti, Celou lokalitu obklopuje
silove pole. Pradavne pravdy jsou pohi'beny v Zemi v podobe jakychsi
rajnych desticek. ]indy mi bylo ukazano, ze v Zemi pod Stonehenge je
obrovska lod' a ze je taro oblast Anglie dulezirou zakladnou hvezdnych
bytostl. Proto se tu objevuje i tolik kruhu v obili.

Uznani a uplne pochopeni rechto vynalezu pornuze vyznamne
zmenit nas pohled na to, kym jsme kdysi byli a co jako lide vime. DuSe
Matky mi sdelila, ze "kdyi propojiS minulost s pHtomnosti, budd znat
budoucnost." Kdyz si vzpomeneme na vse minule a na to, co jsme
jako Iide kdysi vedi'li, vejdeme do vySSiho stavu vedomi. ]e to soucasti
procesu, behem nehoz se zrychlujeme a vyvijime mnohem rychleji, nez
se kdy vyvijela jakakoliv bytost ve vesmiru. Chybi nam uz jen krucek
k tomu, abychom si vzpomneli.

Delfini, velryby a vyspehi stvoreni
Vyspele bytosti ziji mezi nami, a to v podobe zvii'at - velryb, delfinu,
slonu - a take nasich prastarych stromu. Stromy, jako jsou sekvoje
v Kalifornii, jsou nasimi pradavnymi predky a moudrymi statci, kteH
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pusobili kdysi na planete jake iive bytosti, nasledne vsak vsroupili
do vyssi urovne vedomi. Na Zemi se jako stromy vratily proto, aby
pro nas udrzovaly urcitou frekvenci. Zarimco jsou pradavne stromy
nasimi pozemskymi predky, delfini jsou ve skutecnosti jeSte pokrocilejsi
bytosti odnekud z vesmiru. Mayove, Dogoni a Aboridiinci tyro byrosti
z hvezd, krerym my Hkame .deltln!", dobre znaji. Kmen Dogonli
na Mali v zapadnf Africe je ve sve mytologii uznaval jako Nornmo,
lidske tvory podobne rybam, kteif sesroupili z Nebe. Tyro bytosti pHSly
z velkeho sverelneho disku a narodily se v mofi.

Nommo pochazejf z rnalinke hvezdy, ktera se oracf kolem Siria A
jeden cyklus rrva 49 let. Prvni symbol ryby, ktery pouiili davn! lide
na Zemi, byl symbol Nommo. Pozdeji byl tento symbol pfizpusoben
a pouzfvan krestansrvfm, ale jeho prvni podoba reprezentovala ryro
bytosti z hvezd, ktere se narodily do nasich oceanu, ]ejich iivory
jsou venovany pomoci lidem a udrzenf vysoke vibrace, ktera pfispfva
k nasernu vyvoji.

Prave ted' visi jejich pi'iromnost na vlasku; jestlize lidstvo pozvedne
svt: vedorni, hvezdne bytosti zustanou na Zemi, ale pokud buderne
pokracovat v nicenf Matky Zerne a sebe navzajern, odejdou srejne jako
jine, ktere odchazf ui ted'. Nemohou Zitv niiSi frekvenci. Lidske bytosti
zacaly konecne chapar, ie delfini a velryby jim maji predat zvlastnf dar
a ie jsou rozvinurymi bytostmi s vysokou inteligend. Pobyr v jejich
energerickern poli je mliie leCit tak, jak jsme to videli u autistickych
deti a lidi s dalsimi vainymi poruchami. ]ejich laskyplna povaha
a inteligence je uznavana i vetsinou tradicnich vedcu.

Inteligenci a duchovnim schopnostem slonu se ai dosud venovalo
mene pozornosti. I oni (tak jako delfini) vyuiivaji ke komunikaci
sonar. ]ejich duchovni frekvence je stejne vysoka jako frekvence
delfinli a velryb a i oni jsou zde, aby nam pomohli.]e dlileiite zachovat
prostfedi, ve kterem iiji, a crit ryto tvory - pokud je zniCime, zniCime
sami sebe. Bez nadsazky Ize Hct, ie ryto zvlasrni byrosti jsou tady,
proroie maji za likol uddet na planete Zemi dostatecne vysokou
frekvenci, abychom nezniCili sebe ani Matku Zemi.

Nase vojenska zai'izeni a podvodni technologie, vyuiivajid sonar,
temto zvlaStnim tvorlim, ktei'i jej pouZivaji ke komunikaci, velice skodi.
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Kdybychom vedeli, jak jsou tyro bytosti posvarne a jak jsou dlileiite
pro nase preiiri na Zemi, nepronasledovali bychom je tak bezstarostne
a nenicili jejich prostiedf nasimi technologiemi, nevyuZivali bychom
kratkozrace oceany a diungle jako skladky a neornezeny zdroj
surovin.

Cvicenf Vyuziti zemske a nebeske energie pro probuzeni

Casto dostavam lekce 0 posvatne geometrii a 0 tom, v jakych
obrazdch se pohybuje energie ve vesmiru. I kdyi nektere z nich
jsou pi'i1iS sloiite na to, abych se je pokusila vysvetlit (a jsou slozite
i na pochopenf), naucila jsem se prostfednicrvim sve obrazovky
jednu energetickou meditaci, ktera vyuziva energii Zerne
a Nebe, aby se aktivovalo nase velke ]A ]SEM, oznacovane take
jako sverelne telo cloveka, krere je zaloieno na sestlcipe hvezde,
Drunvalo Melchizedek je mimofadny duchovni ucitel naSi doby,
ktery zasveril radu let sveho iivota pomoci lidskym bytostem pfi
akrivovani jejich sverelnych tel. Predkove nazyvali taro svetelna tela
- Mer-Ka-Ba. I kdyi doporucuji naucit se vice 0 aktivaci Mer
Ka-By od nekoho jako Drunvalo, jeni ziskal mirnofadne znalosti
o vede Mer-Ka-Ba a skutecne vi, co dela, chtela bych yam nabidnout
toto cvicenf, ktere bylo predano mne, Protozc jsem prosty clovek
a zadny vedec, bylo zjednoduseno tak, abych ho pochopila a byla
ho schopna vykonavat i pfedavar, Mohlo by to pomoct tern z vas,
kreff potfebuji velice jednoduchy zpusob vizualizace.

V teto meditaci je sestictpa hvezda, ktera predsravuje
sjednoceni Nebe a Zeme, muiskeho a ienskeho principu, tvorena
dvema pyramidami - jedna smeruje nahoru k Nebi a reprezentuje
energii muie nebo Gtce, druha ukazuje k Zemi a zastupuje ienstvi.
Predstavte si, jak se tyro dye svetelne pyramidy, prekrJivajid vase
telo, protinaji v oblasti vaseho bHcha, vasi druhe cakry. Pyramidu
smerujid nahoru tvoi'i zlate svedo. To sestupuje korunni cakrou
na vrcholu vaSi hlavy a toCi se proti smeru hodinovJTch ruCicek.
Pyramidu, ktera ukazuje dolli, tvoH svedo zelene. Stoupa z Matky
Zeme pres vase chodidla a otaCi se po smeru hodinovJTch rucicek.
Kdyi dychate, predstavte si, ie se tyto svetelne formy pyramid
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toci k sobe v opacnem srneru a ve vasern stredu sjednocuji Zemi
a Nebe, Marku a Otce. Kdyi budou energie proudit kolem a uvnitf
vas a spoji se v oblasti branice, procitte vdecnosr a lasku k Matce
Zemi i k Velkernu Duchu. Az se zacnete napojovat se svyrn Vyssim
]a, ucitite, jak varni proteka teplo a jakasi extaze. jestlize nad tim
zacnete premysler nebo budete z tohoto vjemu rozpaciri, muzete ho
ztratit. Pokuste se v nern zustat tak dlouho, dokud nepocitite, ze se
rozpinate a zcela naplnujere svetlem. MUie yam take pomoci, kdyi
zacnete jen s jednou pyramidou a roztocite ji jeste predum, nez ji
pfekryjere tou druhou. jestlize yam pfipada vizualizace otacejicf se
trojrozrnerne pyramidy v prostoru tezka, pokuste se vyuZit obrazu
trychryfe, podobneho rornadu. Kdyz provadfm toto cviceni, vzdy
nejprve pracuji na postupnern rozsifovanf rotujicich sverelnych
pyramid, aby se co nejvice rozpinaly do prostoru.

I kdyi se yam cvicenf muze zdar zpocatku narocne, zvysuje
duchovni frekvenci vice, nez jake jsem kdy obdrzela. Predsravuje
klic k propojeni s univerzalnfrn vedomim a s vasfrn velkyrn ]A
]SEM.
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Celosvetove zmeny, ktere probiha]f
a ktere maji nastat

Vzporninate si na novinove zpravy a pozorovanf rnodre spiraly
na obloze v Utahu, Coloradu, Norsku a Rusku v roce 2009? Byla
ji venovana pozornost v hlavnich sdelovacfch prostredcich, ale jako
obvykle ji nejaky vedecky nebo vladni expert odepsal jako zahadny
jev. Nejvyznarnnejsf z techto spiral, kterou videly v Norsku tisice lidf
a srovky Iidi ji nafilmovaly nebo vyfotografovaly, byla vysverlena jako
vysledek ruskeho tcstovani raker, Tyro spiraly se objevovaly na nebi
od roku 2006, ale v roce 2009 jsme je videli po cele planere, Prednm,
nez se v roce 2009 zacaly spiraly objevovat, byla jsem vyzvana, abych se
zucasrnila serkani Strazcu Moudrosti s jednou moudrou domorodou
duchovni starsf, Bylo nam receno, ze vstupujeme do obdobi novych
energii, prichazejicfch na planetu, ktere tu nebyly od nejsrarsich
dob. Tyto energie by se mely na nebi objevit ve tvaru spiral, Vedci se
pokusi pHjit s nejakym vysverlenfrn a sdelit lidern, cernu maji vefit,
Presto je ale uvidf mili6ny svedku, takze nebudou moct byr zarajeny,
Pozdeji jsem na sve obrazovce videla, ze tyro spiraly souvisi s navratern
predku, s hvezdnymi byrosrrni. Budou rotiz fungovat jako jakysi
vysokofrekvencni portal do naseho sveta. ] sou dokladem toho, ze
na nasi planetu Zemi pfichazi nove, vySSi energie, ktere nam pomohou
zvYsit nasi frekvenci. Rozhodne nebyly vyrobeny lidrni, bez ohledu
na to, co tvrdi vlady a sdelovaci prosti'edky. Ve skurecnosti nema veda
nejmensf poneti 0 tom, co zpusobuje tyto zaHve, uzasne spiraly svetla.
Ani za nimi nestoji lidi, ani nejde jen 0 jakesi zvlastn] ukazy.

V roce 2009 byly spiraly pozorovany na nebi nad Brazilii,
Norskern, Cfnou, Ruskem, Kanadou, Iranem, Utahern, Nebraskou,
Uzbekistanern, Mexikem a Anglii. Ale proc zrovna spiralar ]ak je to
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mozne, ze stejne svetle modre svetlo ve tvaru spiraly se objevovalo
pO celem svett':? Proc je spirala jednim z nejstarsfch, ne-li vubec
nejstarsim pradavnyrn symbolem na Zemi, krery se vyskytuje V kazde
dornorode kultufe na svett':? Kdysi nebyly zadne telefony, e-maily
nebo tiskarske stroje, A presto ji vsechny starodavne kultury povazujt
za posvatny symbol.

Pro Kelty a Nory ze severu byla spirala symbolem vecnosti a bozsrvi;
pro Reky a Rfrnany znamena jednotu; pro africke kultury luno,
Velkou matku a bozsrvf pro orientalnf kultury piedsravuje pocatek
vseho zivota, odkud pochazejf behove, a v lndii jednoru a symbol,
obsahujid Fibonaeeiho fadu, ktera se naleza v cele pffrode. Indianske
kultury, jako jsou Hopiove, pokladali spiralu za ktuh Zivota; srejne tak
Mayove. Poclle Polynesanu znamena nesmrtelnost. Ale proc se vsechny
tyro kultury zabyvaly zrovna spiralour Odpoved' je jednoducha: nikdo
je 0 ni neucil; proste ji lide videli na obloze.

Vsechny sraroveke kultury na teto planete skutecne spatfily spiralu.
Objevuje se vzdy v klicovem okamziku duehovniho rozvoje, kdy
vesmirne energie sestupuji na Zem. Je to symbol svetelnych bytostf,
respektive hvezdnych bytosti, a vetsina davnych lidi vedela, kym jsou
a setkala se s nimi. Nasi piedci si pamarovali, ze se tyto spiraly objevily
kdysi davno, v dobe posledniho velkeho posunu Zeme. Videli je
na nebi a nyni je i my znovu vidime a vnimame, ze nam piipominajf
nase misro ve vesmiru a ze v nero existuje neeo mnohem vetSiho, nef
jsme si dfiv mysleli. Vyskyt teehro spiral je po tisiei leteeh dalSim
znakem skurecnosti, ze v teto dobe zacina prorokovany velky posun
Matky Zeme a lidskeho vedom!.

Aby se zivot na planete Zemi skutecne zmenil a byl urcovan
radeji Laskou nef mod, nenasytnosti a egem, musi dojit k uri'irym
hlubokym globalnim transformadm, ktere budou mit dopad na nas
pohled na zivot a na nase lidske spolecnosti. V soucasnosti je vladami
a moenymi organizaeemi, ktere neehteji ztratit kontrolu a zisk,
vefejnosti urajovano mnozstvi informad a jasnyeh dukazu 0 rom, kdo
jsme a ceho jsme sehopni. Velmi byste se divili, kdybyste vedeli, co
vseehno je skrJ'vano. Diky nekterym z teehto informad by svobodne
lidske bytosti zily mnohem spravedliveji, pomohly by toti:/; zajistit
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potfeby vsech lidf na teto planere. Take by v nas probudily pravdu,
odkud pochazime, kdo je jeSte krome nas ve vesmlru a jake jsou nase
sehopnosti.

Pokud by vsak byly tyto duchovni pravdy lidsrvu hromadne
prozrazeny, hrozil by velky problem. Jednim [edinyrn nevyvratitelnym
odhalenim tohoto charakteru, [edinym dukazem naseho vesmlrneho
puvodu by se stala vetsina nabozenstvi nepotfebnou a zacala by byr
povazovana za to, co ve skutecnosti opravdu jsou: vytvory lidl. Nase
pfedstavy 0 vesmiru a Bohu by pfiSly vnivec. Predstavte si, jakou moe
rna nabozenstvi na teto planete, kolika lidem ovlada zivoty, [akyrn
obrovskym bohatstvim disponuje a jaky vyviji hluboky poliricky vliv
stale si myslite, ze jeho hlavni predstavitele chteji, aby tyro informaee
veSlyve znamost?

TIi veci fidi Zivot temer kazdeho cloveka na teto planete - penize,
vlada a nabozensrvi. Od roku 2009 pfijimali Strafei Moudrosti stejne
informace 0 nasf brzke budouenosti. Bylo nam UkazIDO, ze nef se
budou moei lide posunout na vyssi uroveri vedomi, zhroun se svetova
nabozensrvl, svetove vlady a svetovy ekonornicky model - a ony se
skutecne zhrouti, V soucasnosti totiz tyto elementy spolupracuji, aby
zabranily lidem vstoupit do stavu, kdy pochopl, kdo ve skutecnosti
jsou, kdy svetu zacne vladnour srdee. Prave ted' se snaZi vlady, stejne
jako nabozensrvi, nadnarodnf spolecnosn a nenasytni maklef
odloucit deri Matky Zeme. Po velmi dlouhou dobu je moe v romro
svete rozdelovana hrstkou nesmirne vlivnych lid!. Presne vedi, ktere
informaee se nesmi dostat mezi lidi. Zaroven existuji hluboka a sktyta
spojenectvi mezi nabozenstvim, vladou a velkym byznysem, 0 kteryeh
nema vetsina lidi ani poneri.

Na obrazovee mi byl napfikIad ukazan existujid vynalez, ktery je
ulozen hluboko v mori. Vypada jako vysoka uzka pyramida, vyrobena
z dratu a kabelu, ktera rna na vreholu obrovskou kouli nebo banku.
Zda se, ze z nebe pHtahuje energii nebo svedo. Byla jiz vyrobena
a je schopna nahradit velkou cast svetove energie. Domnivam se, ze
byla vytvorena Nicolou Teslou. Presro ale je po cela leta urajovana,
komrolovana politiky a byznysem. Moeni nechteji lidem vytvoHt
bezplarny zdroj energie. Brzy bude vsak taro skutecnost odhalena
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a zveiejnena, stejne jako budou struktury, krere ovladajf nase iivoty,
ztracer svou moe a zanikat,

Nabozensrvi ovladalo a ovlada cele narody, Ma tajne financni
a obehodni sryky a je svazano s politikou, ktera lidem nepfinasi vubec
nic dobreho, Ve jmenu nabozensrvf bylo vice vrazd a valek, nei kvuli
cemukoliv jinernu. Vsechny tyro zdanlive rozpoty jsou vytvareny mezi
lidmi, aby se navzajem zacali nesmyslne povazovat za neprarele, cell'
narody za menecenne nebo nejakym zpusobern postradatelne. jestlize
se rna stat tato planeta krasnym mistern, kde se vsichni milujeme jako
bratii a sestry a kde se k sobe chovame laskave a se soucitern, bude
potreba tyto dornnele rozdily mezi lidmi vymytir.

Nektere ze zakladnich struktur vlady, nabozensrvf a penez se zacnou
hroutit. A kdyi selzc jedna, budou na ptincipu domina nasledovat
i ostatni, protoze jsou hluboee provazany, Na globalni urovni
dojde k jakemusi vyrovnani podminek a ekonomickych moznosti.
V nekrerych zemich, ktere jsou v soucasnosti veliee mocne, nastane
velka zmena, Vlady sveta podstoupi teorganizaei. ZapfiCini ro hlavne
ekonomicke sily a skutecnosti, ktere jsou nyni zlehcovany, Na me
obrazovee mi byla ukazana celosvetova mena, krera se stane rnenou
budouenosti. Dokonee jii byla vyrobena. Nejsem si jista, kdy presne
pfijde do obehu, ale urcite zacne byruzfvana. Videli to i ostatni Stratci
Moudrosti.

Tyro transformaee nemusi byt desive - nektere z nich mozna
probehnou mnohem plynuleji, nez si predstavujere. Lide, ktefi pHliS
lpf na svych vecech a majetku, mohou prozfvar velmi teike easy,
nebude pro ne jednoduche pfizpusobit se zrnenarn. Ony ale pfijdou,
aby lidstvo mohlo znovu zacit - abyehom mohli srvofir lepsf, poctivejsi
a spravedlivejsfsver, Nekteryrni z techto zmen neprojdeme zvlastniyule,
protoze budou zpusobeny krizemi, ke krerym dojde. V budouenosti
vsak pochopime, ie to byly dary z nebes. Nei budou moci ziskat nove
struktury sve misto, musi se stare rozpadnout. Zhroueeni nekteryeh
zakladnich ekonomickyeh a politickyeh systemu, a dokonee i nasi
pfedstavy bezpeCf nam pomuie otevfit vedomi a zaCft postupovat
velice ryehle. Prozfeme a to, na cern nam v soucasnosti nejvice zaleZi,
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pro nas ztrati v budouenu vyznam, Zrnenf se narn priority stejne, jako
se zrnenf nase iivoty a cell' spolecnosti,

To jsou moine varianty budouenosti, ktere jsem videla s ostatnirni
Strafci Moudrosti; duleiitjT je vsak posun celosvetoveho vedomi lidi
z mysli a ega zpet do srdce, do Lasky. Zda budeme muset projit velkym
otfesem, aby se neco takoveho mohlo stat, nebo se dokaieme zrnenit
mirneji, zaleZi pouze na nas. Mam pocit, ie se muzeme spolecne
rozhodnout a to, jakk ttansformaci lidskeho vedorni dojde, ovlivnujeme
kaidy den svou vuH a energii, kterou vyrvaifme. Navrat k milujici
Matce Zemi je proto tak duleiitjT, abyehom kazdy den venovali cas
rozvoji laskyplneho vedomi a Hdili se svyrn srdeem a Vyssim Ja, ktere
nam Hka, jak marne nyni Zit. Kazdy den vyrvaiirne zpusob, jakym se
bude budouenost vyvijet. Ai se stane cokoliv, musime si pamatovat, ie
je to kvuli tomu, abyehom vyrvofili mnohem ktasnejsi svet a umoznili
lidem spojit se a sjednotit jako jedno srdee, jako deti Matky Zerne,
jako jedna rodina, krerou ve skutecnosti jsme.
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Jednim z duvodu, proc Jsem byla pozadana, abych shromazdila
Kmen mnoha barev a predala mu poselsrvi a informace, ktere jsem
sarna ziskala, byla podeba pomoci lidsrvu pfipravir se na neuvefirelny
skok, ke kteremu rna podle predpovedi dojit na planete Zemi behcm
nasledujicfch peri let. Vsichni jste pravdepodobne slyseli 0 21. prosinci
2012, coi je posledni datum mayskeho kalendare, ktery trval pet
tisic let. Moina take vfte, ie se toto datum shoduje s velmi zvlastnim
vesmirnym ukazern, ke kteremu dochazf pouze jednou za dvacet sest
tisic let. V dobe, kdy se do jedne pHmky postavi nase Slunce, Zcrne
a centrum galaxie, nastane precese rovnodennosti. Dokazete uvefit, ie
zazijete kosmickou udalost, ktera nasrane jednou za dvacet sesr tisic
let?

Temer vsechna proroctvi domorodych narodu, vcetne Mayu
a Hopiu, se shoduji v tom, ie se v te dobe stane na Zemi neco zasadniho,
neco, co zmeni celou cestu lidskeho vyvoje. Vsichni domorodi duchovni
starsi, pokrocile bytosti a Straici Moudrosri, kteH jsou na planere prave
v tuto chvili, pfijfmaji obdobne vize od Ducha a od sarnorne Matky
Zeme - nachazfrne se uprostred velkeho posunu na planere Zemi,
krery s sebou pfinese znicenf vseho stareho a piedznamena prichod
noveho veku, Duch mi sdelil, ie se Matka Zcme velice brzy presune
do sveho nebeskeho Ja a ic je lidskym bytostem dana moznosr prejit
s ni do vyssi dimenze. Pro lidsrvo to znamcna stezejn! moment spolecne
volby. Budeme pokracovat po sve destruktivni, slepe ceste zabijejid
iivot nebo radikalne zmenime lidske vedorni a zacneme Zit ze srdce,
znovu v harmonii s Matkou Zemi?

Pokud existuje nejaky duvod, proc jsem dostala ukol shrornazdit
Kmen mnoha barev a pfedar varn toto poselstvi, je to prave tento:
to, co ted' delarne a jak se pripravujeme, je mnohem diileZitejsl, nef
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si rnuzerne pi'edstavit. Osud lidsrva zavisi na tom, jak zareagujeme
na tuto kosmickou pi'ileZitost. Jsme tadani, abychom si vzpornneli,
kdo jsme, a zacali Zit znovu ze srdce, zmenili prevladajicf vedomi
na planete Zemi z ega a mysli na Lasku, z polarity do jednoty vedomi.
To nas zachrani a pomliZe nam posunour se s Matkou Zemi do vyssi
urovne byti. Ke zmenarn dojde v kazdem pifpade, at na ne budeme Ci
nebudeme pfipraveni, Takie co se pravdepodobne stane?

Veda rna dukazy, ie k posunu rnagnetickych polu doslo na Zemi
pled rfinacti tisici lety a k tornu pfedeslernu oper pred tfinacti tisici
lety. NeZ se poly naposledy posunuly, byl severni pol umisten v oblasti
Hudsonova zalivu. Posledni posun casove cdpovfda velke potope,
ktera je zachycena ve vsech nabozensrvich a mytologiich sveta, Je to
take doba, kdy se Atlantida, myticky kontinent, 0 kterern psal Platen,
Herodoros a mnoho dalsich myslitelu, jasnovidcu a vizionahi, potopila
do more. Kdyi se magneticky severni pol pfemfstil, Atlantane prozili
posun polu. Mnoho z nich zemfelo pi'i katastrofach, ktere nasledovaly
Ti duchovne nejpokrocilejsf (kni'iO vsak s pi'edstihem vedeli, co
pfijde, a proto zacali odchazet z Atlantidy do jinych zemi a odnaseli
s sebou sve duchovni vedornosri a technologie. Doposud existuji lide,
kteH mohou vystopovat svou historii ai k Arlanride, Kdyi se rato zerne
zacala po poslednim posunu polu porapet, kni'ii nastoupili na sve lodi
a odpluli do Jizni Ameriky. Mayove jsou jejich pHmymi potomky.

Do dnesnich dnu jsou Mayove jedinymi iijidmi lidmi, kteH
si pamatuji posledni posun polu. Pi'estoie bylo 0 jejich kalendari
a proroctvi napsano mnoho knih, samotni Mayove zacali promlouvat
ke svetu teprve pi'ed rokem. Jeden z jejich nejvaienejsich zastupcu
a stai'dinu Don Alejandro Oxlaj, zvany "Toulary vlk", pi'edstavuje
ti'inactou generaci Quiche, mayskeho nejvyssiho kneze a vudce narodni
mayske Rady starSich v Guatemale. Prave ten pi'ed rokem odkryl
poselstvi, jake udaJosti pravdepodobne nastanou v nasledujidch peti
letech, kdy se Zeme znovu pi'ipravi na otoceni magnetickych polu
a pi'esun srych fyzickych polu na nova mista.

Pi'estoie tu nechci prezentovat to, co Mayove i'ekli 0 roce 2012,
rada bych yam pi'edala zpravy, ktere jsem k tomu ziskala pHmo
od Ducha. Mnohi' z mych informad souhlasi s tvrzenim Mayli a take
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s nekteryrni vizemi Edgara Cayce, zvaneho "spid prorok", ktery byl
ve svych pi'edpovedich neuvefitelne piesny, Vim, ie existuje hodne
lidi, zabyvajicfch se tim, co takovy posun muze znamenat pro nas tady
na Zemi, pro nase kornunity a rodiny.

I kdyi mi byly ukazany obrazy a pi'ijala jsem urcire informace
o zrnene polu, ke ktere dojde, nikdy jsem nedostala konkretni data.
I samotni Mayove mluvi 0 urcitern casovcm rozpeti, kdy muie k posunu
dojit, obdobi, v nemi nyni iijeme - zacina kolem roku 2007 a trva ai
do roku 2015. Existu]e dukaz, ze predchozi zrneny polu zacaly 0 stovky
let dHve oslabenim magnetickeho pole Zerne. Vime, ze v soucasnosti
slablo jeji pole behcm poslednich peri set let a k dramatickemu poklesu
sily doslo v poslednich nekolika deseriletich. Take vime, ie magneticke
poly se ui posunuji. "Sever" ui neni na kompasu zcela pfesne. Mnoho
letist po celern svete muselo na svych pHsttojich zmenit jeho nastaveni
a stehovavi ptaci se napoprve odchyluji od svych rras. Poly se posunuji.
A nezastavi se, dokud nebude cely ptoces dokoncen.

Bylo mi i'eceno, ie novy severni pol se pfesune 0 sedmnact srupnu
do Ruska a ie geogtaflcky piesun pohi bude trvat asi dvacet hodin.
V zaveru probihajidho fyzickeho posunu se pohne i zemska kura, ale
[adro zustane srabilni. Magma se bude pod kurou chovar spiS jako
mazivo na lofiskovych kulickach a umozni tak kUi'e pohyb. Tento
posun bude doprovazen naprostou tmou, trvajid dvacet ctyfi nebo
ti'icet sest hodin. V teto dobe se doporucuje zustat klidny a uvniti'neny,
jak jen to bude moine. Uprosti'ed posunu dimenzi se vse, na co
pomyslite, uskurecni. Pokud se zacnete sousti'edit na sttach, tak ho
timro zpusobem zhmotnite. Pokud se naladite na Lasku a pozitivni
emoce, jako jsou vdecnost a soucit, zacnou se tyto enetgie vsude kolem
vas manifestovat. Ve vyssich dimenzich je vzdalenost mezi myslenkou
a jeji realizad mnohem menSi, proto se soustavne lad'te na vysoke
duchovni vibtace a opustte obavy. eim vice sve vCdomi uvolnite
v meditaci nebo pi'i modlitbe a zustanete klidni, tim vice se otevi'ete
vedeni a intuici. Dostala jsem pokyny, ie marne verit, ie se svetlo vrati,
a zustat v Lasee.

Ai se svetlo vrati, zmeni se i vase umisteni na Zemi, i kdyi zustanete
na stejnem miste. Muiete se octnout na nove polokouli s velice
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odlisnym klimatem. Pfijde zemerreseni, sopecne erupee, zaplavy
a bude praskat zerne? Ano. Ale lidstvo prefije. Nasledkern pHrodnich
katastrof dojde k destrukci a ztratarn na iivoteeh, ale lidstvo skutecne
prefije. Pozdeji yam pfesne sdelfrn, co jsem videla, at s tim naloiite,
jak uznate za vhodne, ale musite duvefovar svernu vlastnimu srdci
a vnidnimu vedeni. Kaidy z nas rna intuici, vize a predtuchy a je jen
na nas, abychom nasledovali vlastni Vyssi ]a. Predavam Yam, co jsem
videla, jako neco, co je moine, ale vi'Hm, ie nasc vedomf a to, co si
v nadchazejfcfch dneeh spolecnc zvohme, rnuze zrnenir budouenost 
co se stane i jak to probehne.

Behern te doby se spolu s Matkou Zemi pfesuneme z tferi dimenze
do crvrte. A pfesne to je ona klicova udalost. Nejde vsak 0 Iyzickou
zrnenu i'i zrnenu sveta, jde 0 lidske vedomi, krcre se pfesune do vyssi
dimenze. ]e nesmirne vzrusujicf byr v tero dobe nazivu. Staneme
se svedky nejvetsi moine transformaee, a ai bude hotova, budeme
iit v novem svete. V budouenu dojde na planete ke znovuzrozeni
univerzalnf Laskya my, lide, provedeme skoro zazracny kousek. Musime
byt pouze schopni projit bouH, ktera pfijde pred duhou. Podebujeme
nechat znicit stare, aby se nove mohlo zrodit. Moina, ze nez bude
posun hotov, uvidime nektere lidi, jak opoustf tuto planetu, a zaiijeme
hodne ehaosu a nestability. I presto je zapodebi zustat ve svern srdci
a mit oci naladene na krasu, ktera pfichazi, na velky slib noveho iivota
a "Nebe na Zemi".

Mejte na pameti, ze jste skutecnymi bytostmi svetla a ie vasefYzieka
podoba je tou nejmensi easti toho, co jste. Nalad'te se na srdce Matky
Zeme a vzpomente si, ie jste tvurci reality.Ai se vne stane cokoliv, mate
volbu, jak reagovat a na co zamefit sve vedomi. Mejte na pameti, ie ai
se svetlo vrati, bude svet mnohem krasnejsi, nei si dovedete predstavit.
Uddujte vibraee sveho srdee co nejvYse a zustanete ve spojeni s Matkou
Zemi, Siuneem a celym vesmirem. Pocity vdeenosti a lasky vas uddi
ve spojeni s iijicim srdcem Matky a s vasim vlastnim velkym ]A]SEM.
Nepoddavejte se strachu nebo predstavam 0 tom, co by se mohlo stat.
Odevzdejte se a vezte se na vine, aniz byste museli chapat, co se deje.
Verte, ie budete v poradku, ie yam bude dobre, a oeekavejte zazraky.
Pokuste se mit zvedavost ditete a nalad'te se na otevrenost k iivotu.
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Lidske bytosti byly kdysi duchovne mnohem dal, nef jsou dnes.
V dobe Atlantidy jsme k leceni dokazali pouiivat zvuk, barvy a energii.
Mnohem vice jsme rozumeli svernu postaveni ve vesmiru a zakonum
tvofeni, krere vladnou vsernu zivotu. Vlastnili jsme duchovni i vedecke
technologie, ktere byehom v soucasnosti ani nepoehopili. Vime,
jak marne tyro veci delat. Pamer je pohrbena v nasi DNA. Pouze si
musime vzpomenout na to, co jsme kdysi znali, vzpomenout si, kdo
ve skutecnosti jsme.

]e dulefite, abychom pochopili, ie my vsichni, kreff jsme ted'
na Zemi jako lidske bytosti, jsme se rozhodli, ie chceme zaiit tento
uiasny okamzik transformace. ] sme nejsilnejsf ze silnych - a nase duse
jsou zde v soucasnosti potieba. Proto jsme temito bytostmi, krere
se zrodily do sveta ovladaneho mysli, oddelenosri, egem, krere jsou
schopny Hct: "Chceme vice." ]sme jedinci, kteH chtejf zrnenit svet tim,
ie si vzpomenou na svuj boiskY puvod. Rozhodli jsme se, ie behem
teto doby zustaneme na Zemi, abyehom prosli touro iniciaci a vyrvofili
novy svet, Mnozi z nas hrajf veliee dulezirou roli. Vzpomenme si, ze
jsme tu kvuli ncsmirne dulezitemu zarneru' ]sme mnohem vetsi, nef
si vubec uvedornujemel ]e dulefite podrzet si ve svern srdci obraz lasky
a krasy, veder, ie my jste rvurci reality. V budoucnosti to bude platit
jeSte mnohem vice a my vstoupime do stavu, kdy dokazeme vyuiivat
skutecne duehovni moinosti nas, lidi. Opustime polaritu a vejdeme
do jednorneho vedomi, Zmizi pocit oddelenosti, zrozeny z ega,
a pozname, ze jsme i'istym vedornirn, schopnym realizovat eokoliv.

Lide samoziejme chteji vedet, zda nam po velkern posunu zustanou
stale fjrzicka tela. Vypada to, ie bychom je mohli mit i nadale, ale
nebudou asi tak husta, jak jsou v nasem soueasnem, trojrozmernem
pozemskem iivote. Budeme mit svetelna tela a budeme schopni
delat veci, ktere si nyni jen predstavujeme - dokaieme prochazet
stenou, telepaticky komunikovat, eestovat prostfednietvim sveho
vedomi kdekoliv, kam budeme podebovat. Tam smerujeme; zda toho
dosahneme pHmo v dusledku posunu p61u nebo par let potom, ai se
posuneme do pate dimenze univerzalni Lasky, bude teprve odhaleno.

I kdyi nikdo presne nevi, co se pred veikYm posunem a behem
nej stane, videla jsem, ie dojde k pHrodnim katastrofam a v dusledku
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techro udalosti, ktere se projevi jako radikalni zrneny v nasich vladach
a ekonornickych systernech, naroste na Zemi chaos. Nebylo mi
konkretne ukazano, zda se to stane pred nebo po posunu polu, ale zda
se, 1.e k tornu dojde pied konecnym posunem.

V roce 2008 jsem na sve obrazovce videla mapu Spojenych statu
(ostrova Turtle Island) a nekrerych konkrernich mist, krere by mely
byr v te dobe posti1.eny. Sdeluji Yam to ted' pro vasi informaci, abych
vas skurecne povzbudila, abyste vefili vlastni intuici v tom, kde mate
bYt. Stale jsme spolurvurci sve reality a karol' z nas pfichazi za jinyrn
ucelem. I kdy1. zijete v oblasti, ktera rna bYt zasazena zemskyrni
zrnenami, ncmusite nutne pi'ijit k ujme. Duse nekterych z nas maji
mozna .ukol byt na urcitem miste a hrat roli, kterou jsme sem pi'iSli
proZit. Duvefujte svernu srdci a nasledujte vnirfni vedeni v tom, kde
mate byt. Ve vsem je skryt bo1.sky zamer,

Citim, 1.e je mou povinnosti zde predavar to, co jsem vldela, i kdyi
nechci vyvolat obavy ani mi nebyla dana konkrernf data, kdy mam
tyto veci sdelit. Bylo mi ukazano, 1.e mista na vychodnim pobrdi
USA, od New Yorku a1. k Ploride, budou zasazena velkymi pHvaly
vody. Oblasti podel pobfezf, vcetne celeho New York City, pak budou
postizeny nejvice. Plati to take pro zapadnf pobrdi. Vse kolem pobiezf
bude ohrozeno stoupajici hladinou more. I zerne na zapad od Rocky
Mountains budou postizeny prichazejicimi zrnenami. Videla jsem, jak
se jezera Great Lakes vylevaji, jakoby byla naklonena dopredu, a jejich
voda vyrvaff kanal a1. k Mexickemu zalivu a vteka do Mississippi.
Mista, ktera budou stat v ceste, budou zaplavena vodou. Byl mi take
ukazan ostrov v Tichem oceanu, patHci Japonsku, jak celi zvlastnimu
neStesti. SpatHla jsem, jak je cell' zaplaven vodou a potapi se. Take
mi bylo nekolikrat receno, 1.e mista, ktera jsou obklopena horami
nebo jsou v jejich blizkosti, budou ochranena a oblasti, ktere jsou vice
ve vnitrozemi (s ryjimkou pozemku, ktere jsou pHmo pod Velkymi
jezery dolu k Mexickemu zalivu), budou obecne ve vetSim bezpeCi
nd pobrdi. Zeme, ktere se nalezaji v blizkosti more nebo pod jeho
hladinou, budou nejvice ohro1.eny zaplavami. Pred zemeti'esenim,
zaplavami a dalSimi udalostmi na Zemi budou mesta mene chranena
ndvenkov.
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Protoze je Matka Zeme srdecni cakrou vesmiru, zacatek jejiho
velkeho posunu ovlivni i vsechnyostatnf planetyvnasi slunecnfsoustave,
Tak, jak se zmeni nase vedorni, zrnenf se i cela slunecni soustava.
Nektere z techto jevu se objevuji ji1. od roku 2008 a byly odhaleny
vedci. Venuse bude mnohem jasnejsi. Mars se bude stejne jako Zeme
Cim dal vice oteplovar a jeho ledove cepice budou tat. Na Jupiteru se
objevi velka cervcna skvrna, proroze se plasma stane jeSte rybusnejsi.
Merkur zaZije magneticka tornada, Okolo Sarurnu se objevi nove
prstence. Uran a Neptun se jeSte vice rozjasni a projdou obrovskymi
bouierni, zatimco planera Pluto, ktera sevzdaluje od Slunce, take projde
globalnfrn oteplenim a zrysi se na ni atrnosfericky tlak. S frekvenci
Matky Zeme se zvysuje nejen lidska frekvence, ale zrysi se frekvence
i cele slunecni soustavy, v ni1. my tvoHme jen mikrokosmos.

Piestoze to svadf k tomu, abychom dostali strach ze zmen na Zemi
a z posunu polu, jeho1.pHchod je piedpovezen, musime si pamatovat, 1.e
to vse je jen nutne utrpeni, porrebne ke zrozeni noveho sveta, Budeme
pozadani, abychom opustili vsechno, co skutecne nepotrebujeme
a co nas uveznilo v omezenem zpusobu byri. A1. kolem sebe uvidime
zanikat urcite struktury, zjistime, 1.e prave jejich zdi nas drzely ve vezenf
a oddelovaly nas od druhych, od pravdy, kdo skutecne jsme. Lidstvo
vkroci do vySSi pravdy a nakonec budeme schopni srvofir rakovy svet,
onernz vime, ze je mozny;

Stare struktury, krere ovladajf nase 1.ivoty, musi zaniknout predrfm,
nef budeme moci zaCit nanovo. Je to Masny dar, 1.e rnuseme v tomto
konkrernlm okamziku Zit na Marce Zemi a bYt jejimi detmi. Cell'
vesmir sleduje, co se zde deje. Chyst:ime se vstoupit do vedomi jako
druh a Matka Zeme projde znovuzrozenim. Nelpete na tom, co je
stare a zanika. Nechte sve srdce v ka1.dem okamZiku vaseho 1.ivota
otevrene bo1.stvi, Lasce k teto planete, k teto existenci, ke vsem blizkym
bytostem, k teto mo1.nosti bYt zde. Zustante v Lasce s vedomim, 1.e
budete ochraneni. Vsechno se deje tak, jak to napl:inovalo vase velke
JA JSEM jeSte predtim, ne1. jste sem pi'iSli. Budete existovat vidy.
Veci meni formu. To, co k nam pi'ichazi, neni oslabeni byti, ale jeho
rozmach. Neni poti'eba mit strach. A1. se vse srovna a svetlo se vrati,
uvidite noryma oCima a diky krase, kterou spatHte, bude vase srdce
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roztavar ve vdecnosri a ucte. Uslysite sladke tony pfsne, ktera bude
krasnejSi, nei si dokazere predstavlt. Je to pisefi duse Zeme a jejich
krasnych deri, kterou jiz znate ve svem srdei a na kterou si konecne
vzpomenete - to je pravy duvod toho, proc jste sem pJ'iW.
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Pfedstavujte si krasny svet

Klic k nasernu duchovnimu vyvoji a preiiti v tete dobe na planete Zemi
spocfva ve uzpomenuti, kjm jsme. Jsrne bozskymi spolutvurci reality.
Jsme velkyrn JA JSEM. To, co si nasimi srdei vysnfrne, rna mnohem
vetSi moe, nei si uvedornujeme. Domorodi lide nikdy neztratili tuto
moudrost a chapou, ze tato trojrozrnerna realita, ktera nam pfipada
tak hrnatarelna a skutecna, je jenom sen. Tak jako se muze ve snu stat
cokoliv a vse muze byt zhrnorneno a zrneneno behern chvilky, i my
muzeme transformovat nasi realitu prostrednictvlm sfly nasich snu.

Obrazy a napady, ktere marne v mysli, nejprve exisruji ve sfere
predstav a myslenek, teprve pak se zhmorni. Jestli 0 tom opravdu
premyslite, pJ'ijdete na to, ze nei neco zacne existovat, musime
byr schopni si nejdHve tuto existenei ptedsravir. eim podrobnejsi
a soustfedenejsf nase predstavy jsou, tim silnejsi se obraz stane. Kdyz se
tyto cilene predstavy ze srdce sladi s emod a vysokovibracnim stavern
vedorni, kdy zazfvarne svt: velke JA JSEM, pak muzeme vytvorir
cokoliv. Proto je ted' nasf povinnosti, abychom znovu ziskali bozskou
schopnost, kterou jsme vzdycky jako lidske bytosti meli. Musime si
vzpomenout, ze jsme spolurvurci a ze zaidi jen na nas, abychom si
predsravovali krasny novy svet tak podrobne, jak jen muzerne.

Urcite obrazy, ktere se zrodi jen v jednom lidskem srdci, mohou
pfivodit celosverovou zrnenu. Tato inspirace pfichazf v okamziku, kdy
se srdce pfesune do vetSich vYsek, a my zahledneme nove moznosti.
Presne v tornto stavu se potfebujeme spolecne nachazet. Kmen mnoha
barev piedstavuje prave takovy obraz kolektivni inspirace. Po stovky
let mluvily domorode kultury 0 tom, ze v obdobi drarnaticke zmeny
na Zemi pfijde Kmen duhy, Bratfi a sestry vsech barev, ras, narodnosti
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a jazyku se sjednoti jako deti jedne matky, Matky Zeme. Dojde
k uznanf srdce, ktere nebude propojeno s zadnym nabozensrvirn Ci
tradici. Prave tito lide budou sehopni zmenit svet a bjt touto nurnou
zrnenou. Jsou pfipraveni zacit zit zee!a novym zpusobern, ze srdee. To
je Kmen mnoha barev a vy, kteri tuto knihu crete, pravdepodobne jiz
vite, ze k nernu pariire.

Potrebujerne si zai'it predsravovar lepsi a krasnejs! svet, probuzene
lidske bytosti - pak rnuzerne silou nasich inspirujicieh snu mit tento
obraz ze srdce do srdee. Je dulefite, abyste zvysovali svou energii
a vibraci lasky tak casto, jak jen muzete. Predstavte si, co eheete vider.
Predstavte si detailne, co by mohlo nastat. Nedrzte se v soucasnosti
zpatky - pokud se citite inspirovani, abyste psali pfsne, basne nebo
povidky, v nichZ zaehytite obraz nove Zerne, umelecky tvofili nebo
naplnovali sve vize hlasem, prave ted' je na to cas. Bud'te tak kreativni,
jak jen rnuzere, budre napaditi, Jak muzere inspirovar srdee, aby si
vzpornnelo, kdo je? Jak muzete zasit ve svete vetSi krasu? Ponohe se
do sveho srdee a najdere obraz, ktery oslovi i ostatni srdee. Pesrujre je
a zalevejte svou laskou,

Cim vice bude tech, kdo se rozhodnou Zit ze svych srdci a z lasky,
tim vice novych moznostf pro budouenost se na nasi planete Zemi
otevie. Vime, ze se musi zrnenit zpusob, jak spolecne na Zemi zijeme.
[sme na pokraji zniceni sebe a principu ee!eho zivota na planete.
Nastal cas, abyehom uvefili ve sve nejhlubsi sny a vize, kazdy den na ne
soustfedili svou pozornost a venovali jim svou lasku. Budoucnost je
souhrn moznosti, v nichZ existuje mnoho veci jen ve sve poteneWni
forme. Muzeme si ji vybrat, predstavit si ji. Skutecne muzeme sHou
nasieh laskyplnyeh myslenek, poeitu a snu ovlivnit rysledek deni a svuj
osud. PriSe! cas, abyehom dbali na to, cemu davame svou energii, jake
obrazy si v nasich myslieh uddujeme. Nebojte se, ze budete vypadat
hloupe, kdyz si budete predstavovat nory svet; jsme deti teto planery
a my jsme aktivnimi licasrniky vseho, co se tu stane.

Existuje misto, ktere je tu pro nas stale, ktereho muzeme
dosmnout v meditaci a splynout s nim - mistem, kde naleznete VSE
EXISTUJICf. Zde se spojite se stvorenim, s vesmirem, s bozskou mysli
- a odsud muze bJ'r vytvoreno vse, co potfebujete nebo co si prejete.
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Tady neexistuje cas, prostor, tvar; je zde jen cisre vedornf jednoty,
Zadny zacatek ani konee. Neni tu zadna oddelenost; muzete mluvit
s kyrnkoliv a cimkoliv, co existuje, kdekoliv ve vesmiru. Neexistuje
tam zadna vzdalenosr mezi vedomim a jeho projevenim. Kdyf si neco
predsravire, vejde to v zivot. Tudy rnuzete vstoupit mezi svety, kde se
cas zhrouti a prostor expanduje do nekonecna. Zavoj mezi dimenzemi
se rozplyne.

ZaiHa jsern, ze je to misro, kde muzere vyrvofit cokoliv, muzete sve
VySSi Ja 0 eokoliv pozadar a vse dosranete. Ironii je, ze kdyZ do tohoto
prostoru vstoupite, uvidire ve vsem dokonalost a budere znar vysledek
a lice! vseho, Z teto kosmicke perspektivy, ktera zahrnuje minulost
i budouenost a vidi mnoho rozrneru existence, vsechny nase omezene
touhy a osobni cile zmizi. Neexistuje tam zadna porreba veci zmenit,
protoze vse je dokonale, Nekolikrat jsem se pokusila prenest na toto
misto sve touhy, abyeh urcitou vee zhrnotnila, ale zjistila jsern, ze
se tu staly naprosto neduleziryrni, Dokonee jsem si ani nedokazala
vzpomenout, co to me mcnsi Ja vlasrne chrelo!

'Iakze nef vstoupite do tohoto vedomi, predstavte si ve sve bozske
mysli, jaky svet eheete videt, Pfedstavte si neco, co je hodno vasf
nejvySSi spirituality, hodno lidskeho srdee. Jak prospejete byri, kdyZ
vstoupite do tohoto prazdneho cerneho prostoru vsehomira? Casto si
vizualizuji dobu, kdy lide skutecne citi jednoru se Zemi, se vsemi jejimi
tvory, se sebou navzajem. Starame se 0 sebe a eheeme spolecne sdilet
vse dobre i sparne. Vseehna faldna omezeni zanikla a my vytvatime
novou lidskou todinu. Nefijeme pro to, co nam pfinese nejvySSi
zisk nebo nejlepsi postaveni, ale pro to, co zrysi krasu, zdravi a stesti
vseeh bytosti. Tyka se to take nasi drahe Matky PHrody. Protoze uz
se necitime mali a omezeni, neni potfeba slouzit svemu egu nebo si
ehranit svevlasrnictvi. Protoze uz nas nepohani nenasytnost, vyuZivame
vdkerou svou kreativitu a inteligenci, abyehom vyreSili problemy,
kterym celime. Nalezame reSeni; nalezame zpusob, jak Zit v harmonii
s PHrodou a nakrmit vseehny na planete. Univerzalni zakon zni: i'im
laskyplnejsi jste, tim inte!igenrnejSi se stanete. KdyZ se budeme vice
mHovat, najdeme odpovi'di na sve problemy.
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VytvoHme male provazane komunity a zacnerne znovu Zit v tesne
blizkosti s Markou Zemi a chovar se k ni, jako k posvatne bytosti.
UZ nebudeme hnani potrebou nakupovat veci, izolovat se od ostatnich
a chranit se pred nimi; zacnerne tvofit a pochopime, ze laska je jedinou
skurecnou menou, ktera rna hodnotu. Cokoliv udelame, bude to z nasi
nejcistSi lasky, ktera vytvoif opravdovy raj na Zemi.

I kdyZ se tato vize muze zdat prave ted' idealisticka a pfitazena
za vlasy, v budoucnosti to prosre bude zpusob, jak se budou veci dit.
Cirim to ve svern srdci a vim, ze to pi'inese posun lidskeho vedomf
z mysli do srdce a spolecny pfesun s Matkou Zemi do vyssi dimenze.
Pokud marne zustat na planete, je to nas lidsky udel, Skurecne neexistuje
[ina cesta. Ted' pfichazf Cas, kdy mate povolit uzdu sve predstavivosri
a duverovat vsemu, 0 cern varn vase srdce tiki, ze je moine.

Posflanf modliteb a podekovani Matce Zemi
Jiz mnohokrar jsem rekla, ze Matka Zeme je Zivoudus], bytostl, ktera
s narni komunikuje a citi nas, stejne jako my muzerne vnimat ji. Prave
ted'prochazi jakymsi druhem ocisty a pokousi se uzdravit z nerovnovrihy
a skod, krere ji zpusobili lide. Chysta se nyni projit Velkym posunem,
transformaci, ke ktere nedos]o mnoho tisicileti. Bylo mi feceno, ze
diky tomu se znovuzrodi do sveho nebeskeho Ja. Behem svych phprav
na tento krok se posunuje, prorahuje a pfijimd z nebes hodne energie,
ktera ji ma pomoct. Chce prdit svou ve!kou transformaci, vylecit se
a stat se znovu ce!istvou, protoze je vzacna ce!emu vesmiru. Je jeho
srdecni caktou. Z tohoto pohledu nepoti'ebuje nase modlitby - bude
pokracovat s narni nebo bez nas. Ale naSe modlitby ji ovlivni - pusobi
na ce!yvesmit, ktery je cistou energii a vedomim. A co je nejdulditejsi,
hluboce ucinkuji na nas.

Kdyz se modlime k Matce Zemi a projevujeme ji svou vdecnost,
intenzivne se s ni propojujeme - sjednocujeme se s jejim srdcem.
Na oplatku cidme jeji lasku. Vylad'ovanim naSichsrdci pro komunikaci
s Matkou Zemi a posHanim ji sve lasky, otevirame si cestu k nasemu
Vyssimu Ja. Nasledne pak muzeme pocitit jeji lasku, kterou narn
nepretrfite posHa a ktera nas kolem dokola obklopuje. Hluboce se
zakoreilujeme a otevirame se vedeni z vesmiru, hvezd a svete!nych
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sfer, Ale jak se marne modlit k Matce Zemi, ktera je vsude kolem nas
a v nas?

Nemyslim si, ic by existovaljeden zpusob modlitby nebo ze musite
napodobit nejakou konkrernf tradici - podstatne je, abyste se nechali
vest srdcem a propojili se s nim. Kdyz se modlirn, nejduleZitejsipto me
je, ze procituji vse, co Hkam, a ze jsem v torn okamziku zcela upffrnna.
Nekrer! lide upiednostfiujl meditaci pied modlitbou, proroze dHvejSi
nabozenska vychova nebyla ze srdce. I kdyz neexisruje fadny spravny
posrup, ja sarna zacinarn vycrern vecl, za ktere jsem vdecna. Vdecnost
je klic, ktery odernyka nase srdce. eim presnejSi budete, tim lepe.
Vzdy mi pornaha, kdyz se naladim na konkretnf okamziky sveho dne,
na vsechny ty male krasy, ktere jsem videla a pHjimala. Hodne pornaha,
kdyz jsou dane veci vysloveny nablas. Nekteryrn lidem muze pfipadar
lepsi, kdyZ si vyhradi chvilku pro vnitml modlitbu a projevi vdecnost
a podekuji za male dary krasy: polni kvetinu, laskyplnou spolupraci
s cizimi lidmi, za vyborne jidlo. At uz se modlite uvnitf nebo nablas,
nejdulditejsi veci je narustajlcf laska ve vasem srdci a pocit vdecnosti
za rento zivot. Az je silne procitite a vase emoce se uvolni, muzete
zamefit sve modlitby na konkretni uce! nebo mfsta, ktera potrebujete
vylecie,

Kdyz se modlite k Marce Zemi za jeji zdravi, je duldite si ji
piedsravit jako krasnou, zdravou a cisrou. jestlize se modlite za urciry
problem, vizualizujte si nemoc jako nejakou barvu a pak pouzijre jinou
barvu, aby ruto nemoc vylecila. KdyZ napHklad posHatelasku a modlite
se za uzdraveni vody a vsech tvoru v Mexickem zilivu, spiS nd abyste
se zameHli na unik ropy a zpusobene skody, predstavujte si vodu
i'istou, zivou a zdravou. PosHejte ji a vsem tvorum svou lasku a soucit,
ale neplyrvejte energii na problemy; misto toho si vodu predstavujte
krasne i'istou, tedy takovou, jaka by mohla bYe, nebo si predstavte
premenu toxinu v neco prospesneho. ad minuleho roku lide po ce!em
svete mediruji a posHaji modlitby Matce Zemi, a to vZdy ve stejny cas
v poledne casu platneho v pasmu "Mountain Standart Time". Kdyz se
ve stejny cas spoji hodne srdci a posHaji modlitby a energii do neceho
pozitivniho a hezkeho, je to nesmirne mocne. DCinek naSich modliteb
se tak nasobi a my skutecne ovlivilujeme vedomi planety. Muzeme
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pouzlVat nasi bozskou tvurCi sflu, abychom si predstavili vylecenf
a lasku a privedli je k zivotu. Tim, ze si budeme udrzovat vysoke vibrace
a dovolime, aby se projevil nejvySSi mozny vysledek, muzeme ovlivnit,
co se na Zemi stane. Nejdulezitejsi je, abyste se snazil! si vzpomenour
a kazdy den vyslovovali modlitby za Matku Zerni, diky nimz' si budete
vedorni propojeni s celyrn Zivotem a ktere ve vas pfirozene vyvolaji
vdecnost za vase relo, za toto drahocenne zivotni prosrredl, za dary
iivota.

Kdyz cftime vdecnost vesvych srdcich, pak jsou otevrena a pruchozi.
Nernuzete prozfvar skutecnou vdecnosr a mit srdce zaviene. Neni
to myslenka, ale pocit. Kdyz jste v tomto sravu, cela vase energie se
zrneni. Naladite se na mnohem jemnejsf energie, ktere jsou kolem vas
i ve vas. Vas pocir oddelenosti nebo ega se zrnensi a vsimnete si malych
veci, ktere jste prednm povazovali za samozrejme. Je to stay, ve kterem
jste orevreni sponrannimu pozehnani a intuici. Pokud nejste uvezneni
v myslenkach na to, kdo jste, muzete se orevrlt mnohem sirSi realite,
V tomto stavu muzete vider, citit, slyser, chapar mnohem vice. Muzete
se orevfit vedenf vaseho Vyssiho Ja. Muzere se stat vedomym tvurcern
reality.

Navraceni kHst'aIu Matce Zemi

Na konci roku 2010 jsem pfijala zvlasrn] zpravu od Matky Zerne,
kterou mam predat vsem jejim detem. Nikdy predtim jsem od ni
pHmou zadost nedostala. Od svjch deri nikdy nie neZadala, proto vas
prosim, vyslechnete toto poselstvi pozorne as otevrenym srdcem. PHlis
dlouho jsme si brali kriStaly a drahe kameny z tela Zeme. Prestoze mely
puvodne pomahat lidem ph leceni a probuzeni, mnoho z nieh neni
svjmi majiteli vroome vyuzivano. LeZi na polidch nebo ve vitrinach
a pada na ne prach. Matka Zeme nas zada, abychom ji je urCirym
zpusobem vratili zpatky. Chce, abycbom do nieh vlozili sve laskyplne
modlitbya prosby, ktere vyslovujeme za jeji uzdraveni a znovuzrozenL
Muzete to provest veliee jednoduse tak, ze poddite kfistal ve sve mce
a zacnete meditovat nebo se modlit. KdyZ budete zakoreneni a udrite,
ze jste propojeni se svjm VySSim Ja, predstavte si, co si pro Matku
Zemi i pro cele stvoreni prejete. Vyslovte sve modlitby v duchu

232

CESTA KMENE MNOHA BAREV

i nahlas, soustiedte se na svu] zarner a poslete tuto myslenku nebo
pocit do kriStalu. Muzete to vnimat srdcern, svymi emocemi. KriStal
svou laskou prozahe. Pak ho vratte zpet do tekoud vody v pnrode 
do reky, potoka, zalivu, more nebo occanu.

Pokud vas zajima, proc jste byli pozadanl, abyste umistili kfiStaly
naplnene svymi modlitbami do vody v prirode, dam Yam moc hezkou
a jednoduchou odpoved. Zerne je planetou vody a stejne jako lidske telo
je tvorena hlavne z ni, Voda je nejrychlejSi vodic energie a frekvence.
Zamery vlozene do kfiStalu pronikaji prlmo do Matciny krve a Sifi
se po cele planere. A jako zadny jiny prvek rna jednu mimoHdnou
vlastnost: odpaiuje se. KdyZ se odpaif voda, do niz jsme vlozili sve
modlirby, dostanou se s nf do vzduchu i nase pHmluvy a roznese je
vitro Pak tyro vodni castiee vytvoif mrak, a kdyz zacne prset, modlitby
pokropi Zemi i vse zive - kaZdy strom, kamen, rostlinu, bytost. Je to
geniaIni zpusob, jak naplnit cele stvorenf nasi Laskou a uzdravujidmi
modlitbami!

Proto vaszadam a prosim, jako jsem zadala vsechny od zacarku roku
2011, abyste vratili ryto kfiStaly a drahe kameny, ktere nepouzfvate,
naplnene svymi modlitbarni a nejhlubsi, nejuprlmnejsi laskou. Matka
Zeme to ted' potfebuje. Projevte ji svou vdecnost za taro tela a za tento
zazracny pozemsky zivot - silou sve lasky pfipravte kfistaly pro ni,
pro tuto krasnou planetu, krera nam byla dana. Muzete piece pro
ni udelar neco rak jednoducheho a pffrneho, a pomoci ji tak projit
Velkym posunem. SfHm toto poselstvi po cele planete a dosud jsem
videla tisice lidi tuto vYzvu prekrasne naplnovat. Vyrvohe si svuj
posvatny obrad - proved'te ho sami nebo ve skupine jednotnych srdd.
KHcem je vtisknour vase pocity, zamery a lasku do kriStalu a nechat
je vibrovat v krvi Matky. Ai jsi bratrem nebo sestrou, dmto jedinym
Cinem muzete hluboce ovlivnit nas svet i nasi budoucnost. Doufam, ze
se v tomto posvatnem ukolu ke mne pfipojite.

Osejte svou zahradu
Uprosrred vsech duchovnich rozhovoru 0 tom, co brzy nastane
na planete Zemi, maji pro nas domorodi starsi konkretni praktieke
rady. Mluvili 0 tom obzvlaSt behem minuleho roku: je na case, abyste
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oseli svou zahradu. je velice dulezite, zda na sobe duchovne praeujete
nebo ne. Podivejte se jen, co se stalo v breznu roku 2011, kdy doslo
k jaderne karastrofe vJaponsku. Mnoho z nas diky jedne jedine udalosti
poehopilo, jak moe by mohlo nejake nestesr! ohrozit nase zakladni
potravinove a vodni zdroje. Proroze se nase zivorni prosdedi stava cirn
dal toxictejsi a firrny usiluji 0 to, aby mohly konrrolovat a manipulovat
s nasfrn zcmedelstvim, sehopnost vypestovat si vlasrni jidlo se stava
cirn dal duleiitejsi. Navic mliie brzy dojit k pHrodnim karastrofim
a udalostem, ktere po eelem svere ovlivni produkci potravin a dojde
k jeho globalnimu nedostatku.

Bylo mi ukazano, ze se nas svet bude od toho dosavadniho brzy
veliee lisit. Lide budou okolnostmi pfinuceni, aby vice dbali 0 to, co ji,
o sve rostliny a vodu. Zacnou se vice stehovat mimo mesto, na venkov,
budou se objevovat male kornunity, krere si budou pesrovar jidlo, at
se stanou ekonomieky skoro sobestacne. At uz vzniknou na zaklade
zhroueeni vladnich a ekonornickych systernu, ktere ovladaji naSe
zivory, nebo k tornuto posunu dojde mnohem pokojneji diky zmene
vedornf na planete, poselsrvi zusrava stejne: je nejvySSi cas zacit, naucit
se pestovat vlasrni jidlo a brat v ramci rodin a komunit zodpovednost
za nasi vfZivu.

Mnoho z vas to jiz dela, Jedno z nejslibnejsfch hnuti teto doby,
ktere ukazuje na to, jak se zrnenilo vedorni, je permakulturnf hnut!.
Mnoho lidi z ruznych spolecenskych vrstev zacina bYe vedeno k zivotu
mimo vladnoucf system, chteji nalezt zpusob zivota, krery je ohleduplny
k Zemi, nalezt reSeni zalozene na pHrodnich principeeh. Cim dal
vice z nas ehee zit mnohem jednoduseji, v tesnejsim seped se Zemi,
a vzpomenout si na prostou krasu a radost Zivota. Starat se 0 zahradu
je uzasny poCin. Zapojite se do zazraku rvoreni Matky Zeme. Naladite
se na princip zrodu, rustu a smni a poznate, co je podeba pro udrieni
zivota. Stanete se soucast! neceho zijiciho, tajemneho a bozskeho.

Zname rostliny na naSi zahradB Vsimame si jieh? Kdyz neeo
pestujeme na zahrade, sbliZimese s hlinou, s eykly zivota, s potravinami,
ktere pak jime. Zacneme ehapat, ze rostliny maji take dusi a reaguji
na lasku, pozitivni vibraee a energie. Prektasne rostliny Matky Zeme
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nas chtejf zivit a davat nasim relum pfesne to, co potiebuji, aby se jim
dafilo dobfe, aby se uzdravily a rostly.

Sraroveke narody vedely, jak maji s rostlinami a s pudou zachazet,
ale my jsme to zapomnell. Ve Zvonicieh eedreeh, knihach z uzasne
ruske knizni edice, popisuje neobycejna bytost Anastasia, jak mate
vtisknout pude a semenum svou DNA, aby yam rostliny davaly piesnc
to, co potrebuje vase relo. Kdyzse budete po zemi jednoduse prochazer
holyma nohama a kdyi kaide semeno pred vysadbou vloiite do usr,
prostfednicrvim vaseho potu a slin rostlina vstieba vasi bunecnou
informaci. Rosre pak zakodovana a muze se Yam pfizpusobit. Tyro
metody se shoduji s informaeemi, ktere jsem ziskala i ja. je duleiite,
abyehom k nasim rostlinam pfistupovali s citem a laskou, obzvlaSte
k rem, krere budeme jist. Maji dueha a chteji nas iivit. Reaguji na nase
ernoce, at ui jsou negativni nebo pozirivni. Meli bychorn dbat na to,
abyehom vytvafeli harmoniekou, laskyplnou vibraci a komunikovali
s nimi jako s Zijicimi dusemi, je na case, abyehom zacali prohlubovat
zpusob zahradniceni a ziskali vySSi vedomi toho, jak premySlime
o rostlinach a iijicim svete.

Rostliny nas miluji - stejne jako Marka Zerne - a chtejf nam
pornoci a nakrmit nas, Princip celeho vesmiru je v proudenf lasky.
Musime znovu navazar vzrah s nasirni rostlinami, stat se citlivymi
zahradniky, kteh jsou sehopni spolupracovat s Matkou Pfirodou,
aby se tak postarali sami 0 sebe. To od zakladu zrneni naSe iivoty
i nase spolecnosri. Muzemc zacit zahradnicir ve svern okoli - v rarnci
komunity nebo v ramei rodiny. Duleiite je si vzpomenout na to, co
jsme zapomneli, a znovu s dm zach. V zajmu noveho sveta se zacneme
hrabat rukama v hline a osejme zahrady.

Vytvohe komunitu

Domorodi stardinove a Straici Moudrosti mluvi po eele planete take
o tom, ie v budouenosti nebudeme tak omezene individualisticti.
Nase preZiti bude zaviset na propojeni v komunite a my budeme
spolupracovat, abyehom uspokojili sve potfeby a ujistili se, ie je
o kazdeho postarano. Rika se, ie je konee vlkum samotarum. Jsme



CESTA KMENE MNOHA BAREV

na okraji obrovskeho posunu vedorni, krery zrnenf to, jak se k sobe
navzajern chovame a jak se uvnitf citime.

Mnohym z nas to muze pripadat jako obtizna zmena. Konec
koncu, nebyli jsme vychovavani k tornu, abychom byli individualitarni
a vnimali seod ostatnfch oddelene? Takto versina z nas v modernim svete
zije. jsme vedeni k tornu, abychom byli sobestacni a nikoli na druhych
pfilis zavisli, Mnoho z nas zije daleko od svych rodin a ve vsem se
spoleha vetsinou pouze na sveho manzcla nebo manzelku, Ci na sveho
zivorniho partnera. Videla jsem vsak, ic se to v budoucnu radikalne
zrneni. Po celern svete nastanou ve spolecnosri zrneny, ktere nas daji
novym zpusobern dohromady. Spojime se. Mozna, ze nas nesblizi jen
pfijemne veci, ale diky nasim spolecnyrn problernum a snad i tragedifrn
opec nalezneme sve lidstvl, Budeme se k sobe mnohem vice pfiblizovat
a navzajem se potfebovar. Muze se to zdat v tuto chvili neuvefitelne,
ale my se skutecne sjednotime jako jedno srdce, jako prsty jedne ruky
a zjistime, ze smyslem naseho zivota je Laska.

Je nesmirne duleiite, abychom se spojili s lidrni podobneho
naladeni a zacali vytvaiet kornunity. V ramci skupiny marne totiz
moznost predavat znalosti, schopnosti, zdroje, inspiraci, rady a lasku.
V prubehu minuleho stoleti clovek naprosro ztratil smysl pro pospolitost
a propojeni vetsi rodiny. Musime si ted' zaCit pomahat, podporovat
se a spojit s lidrni, kteH sdileji stejne sny a vize budoucnosti, zacfr
spolurvofit sver, ktery chceme videt, Ai se nase situace zhodi, tvaHv tvar
zmenam, ktere pfijdou v nasledujicich peti letech, budeme potfebovat
jeden druheho a nase preiiti bude zaviset vice na soudrinosti lidi, nei
na bohatstvi, zdrojich a bezpecnosti. Tyto veci se pak mozna ukazou
jako iluze a my se budeme divit, jak jsme mohli stravit vetSinu srych
iivotu jejich pouhym shromaid'ovanim.

NekteH lide zacinaji zakladat komunity a pokousi se vytvofit
alternativni ekonomicke modely, diky nimz muze mnoho rodin zit
v pfijatelnych podminkach a v harmonii s PHrodou. V soucasnosti je
vynikajici doba rozjet takovy program nebo se zapojit do jeho tvorby.
Mnoho lidi je pfipraveno opustit sve mestske, pretechnizovane zivoty
a koupit si na venkove kousek pudy, kde mohou zit mimo system.
NekteH dokonce opusti sva zamesrnani, protoze jsou pritahovani
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hlubokym volanim Zeme, aby zili zcela novyrn zpusobem. Presto
neexistuje pro vsechny jedina spravna cesra, nasledujre nyni sve srdce
a dusi. Duvefujte vedeni, krereho se vam dostava od vaseho VySSiho
Ja. Pokud vas vola, abyste udelali nejakou radikalni zrnenu, zalozili
komunitu nebo v nejake zili, pak ho poslechnete. [ste spolurvurci
sveho iivota. Vase VySSi Ja vi, co pro svu] rust potrebujete.

A i kdyi v kornunite Zit nemuzete nebo nemate moznost
opustit mesto, muzete zalozit kornunitu, kdekoliv pusoblte. Muzete
spolupracovat, predavat rnyslenky a vytvorir duchovni skupinu,
kdekoliv zijete. Jeden z nejlepsich zpusobu, jak se spojit dohromady,
je zalozenf mediracni nebo duchovni skupiny v miste sveho bydliste,
Muze byr venovana laskyplne peCi 0 Matku Zemi a jejimu lecenf
nebo [akymkoliv ukolum, ke kterym se citite byt povolani. Spolecne
setkavani, venovane modlirbe, meditaci nebo posvarnym ritualum, je
mocny zpusob, jak vytvofit komunitu ze srdce. Kdyi dojde k nejake
katasrrofe nebo se vnejsi svet stane nejistym nebo nestabilnim, jsou
takove komunity nejvernejsimi iitoCiSti. Svou schopnosti lasky a sdilenl,
ktere budou mit v budoucnu cenu zlara, predstavuji nase propojeni
s ostarnimi lidskymi byrostmi, Kdyz zacnerne milovat Marku Zemi,
zacnerne take pfirozene vice milovat sami sebe i ostatni. Budeme chit
soucit a laskyplnou nehu ke vsernu zivotu, sebe nevyjimaje, a budeme
tuto lasku volne rozdavat, Tento ktok vyrvoif Nebe na Zemi.

StareSinovekmene Hopiu radili: kdyi v rece tece rychle voda, nedri
se brehu. Nebojte se odrazit a uprostfed zjistit, kdo tam je s varni.
VstHc budoucnosti marne vyjit s detskou duverou a eelit vsemu, co
pfijde, se zvedavost!, radost! a slavnosrnim pocitem.

Vezte, ze budeme navidy spolu. A stejne jako Matka Zeme, i my
se zrodime do Vyssiho Ja. Jsme Duchem a jiskrami bozske lasky, ktera
nas vytvoHla. Nikdy neprestaneme existovat. Jsme mnohem mocnejsi,
nei si dokazeme predstavit. A az brzy opust!me temnotu kukly, ktera
byla nasim jedinym svetem, vylihneme se a zjistime, ze nam narostla
kHdla a ze muzeme vzlernout. Svet ozije barvami, ktere jsme jeStenikdy
nespatfili; bude to nory svet, nove byti. Temnota dlouheho zrodu se
bude zdat jako sen a my si nakonec vzpomeneme, kdojsme.
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o Male Babicce
Kiesha Crowther, "Mala Babicka", travila uz ad detstvi hodne casu
sarna v pifrode. V te dobe zaCala byt vyucovana pHmo Duchem
sveta a Matkou Zemi, ve diced letech se pak stala samankou. Zacala
cestovat po celern svete a provader leCive obrady, venovane Matce
Zemi. Poskyruje rozhovory, pofada workshopy, predava poselsrvf
a ucenl, krere pfijfma ve prospech Iidsrva. jejf projevy, volne dostupne
na inrernetu (YouTube a Vimeo), jiz zhledly miliony lidi z celeho sveta.
Zije v Santa Fe v Novern Mexiku.
www.littlegrandmother.net



Oeditorce
Jennifer Ferraro, basniika, spisovatelka a umelkyne, jejiz price
oslavuje krasu duse a zenstvi. Dollie propojit poezii s posvatnyrn
tancern a hudbou, jiz pres parnact let porada workshopy a predstavenl.
]e drzirelkou magisterskych tirulu v oborech vyrvarne umenf a tvurti
psani, uCila na nekolika univerzitach a vysokych skoIach. ]e autorkou
knihy ilustrovanych basni s nazvern Bozska nostalgic, prelofila
starovekou mysrickou poezii Turecka a pripravu]e knihu 0 krase,
S Kieshou Crowther se setkala v roce 2006.



Kiesha
... slova inspirovand touto knihou

Matka Zeme povefila matku:
stvor lidsky Eivorv divcim tele,

Tak wij slysi jeji prvnf kfik,
za blizkost pak casto sklada svetu zvifat dik,

Iaska vede jeji ktoky, vahave i smele.

Otee Vesmir pokynul otci:
at pozna i rernnejs! hlouhky Iidske,

Slza v oku se derskou lupou casto stava,
cesta skrzsrdce sili- vinout se nepfesrava,

lekee zvifat a duchu jsou pfirozene, bllzke.

Vedornf moudrych nalezlo jeji vuni a zar,
Otec i Matka septaji: Mala Babicko, je cas!
Nesmelekrucky v plasriStrake Moudrosti,

dvousrranna maska samana misi bolest s radosti,
cim dal jistejsi ktoky ridi silny vnitfni Hlas.

Hleda a nalezaeesty k naplnen! cfle,
krysral duse do obrazu duhy sverlo lame.
Oponu smi odhrnout a vydat svedecrvf:

Za ni je Bytf prapuvodni, kazdy z nas 0 nern vi,
harmonii s Matkou i Otcem v srddeh ukryvame.

[si-ll oko, cti, jsi-li ucho, slys,
pfiSel jsi silny u velkych prornen byr,

Ve zmenach dimenzi jde Zeme 0 ktok dal,
jen nepozorny poselsrvf Kieshy by se smal.
Vnimej! Kmen rnnoha barev muze a bude

s Matkou Zemf v naruci Vesmiru setbu Lasky sit.
Je cti a zavazkern prave Ted a Tady Zit.

Zijme! Budme'
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rnedltacnl polstare/ tncka, amuletv,
talismany 5 prestaryrni symboly

'P05v~t~ "LVV.&)

meditacnf cvtcen! 5 hudbou a frekvencemi
pro rozsirenivnlmanf a lecenf

...svetlo a zvuk jsou jedno...

http://www.ya-su.cz
matousek@ya-su.cz
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Ceska asoclcace Chen Tai Ji Quan

ARCHITEKTONICKE NAVRHY NOvYCH A UPRAW

STAVAJICICH STAVEB IINTERIER() OLE PRINCIP()
BIOARCHITEKTURY, FENG·SHUI A GEOMANCIE

Prosti'edi budov a mist ve ktervch zijeme a
pohybujeme se, ne nas urtitym zpusobem pusob!,
at' vi to dokafeme vedome obsahnout, c! nikclfv.
Samozi'ejme i my pusobfrne na prcstfedl a to pak
zpetne ovllvfiuje naze blcpole a energetfcke pole
cele planety. Kazdy nesoulad v techtc kfehkych
vztazkh mUle vvvolat pi'ekazky v pfvnulern toku
nvota. vedornvm pouzltim principu bic
archttekturv, feng-shut a geomancie muzeme
aharmcnrzovat nase prostory a dovoht tak lidske,
ale i zemske a kosmicke energf projevit se a
pi'irozene proudit.

KONTAKT:

RAOAN VOlNOHRADSKY

HTTP://VOLNOHRADSKY.CZ
RADAN@VQLNOHRADSKY.CZ

Skola Pavia Hlavone www.chen.cz

Tradlcnl tai ji rodiny Chen navazujid na linii

velmistra Chen Xiao Wanga a

jeho zaka Chen Shi Honga



Spolu toho dokazerne vice. Dary pro stromy posflejte
na ucet e. 173570941 /0300 .

PoktIcet strom motorovou pi/ou tNa nekofik minut.
Je snadnepfitom nepomys/et, jakdlouho trvalo, net
vyrostf a j8kdlouho budstrvat, net zansf vyroste nahrada...-

.,.. '" .

T
ZACHRANME STROMY

26 000 strornu zmizelo bez nahrady v letech 2005-2009
z ckoli ceskych cest!

ZACHRANME SPOLECNE
CESKE ALEJE!

EVOLUTION.CZ



Hnuti
Brontosaurus

"Piiroda, parnatky,
dobrovolnlctvl

a zazitky na eely zlvot"

www.brontosaurus.cz

Chvile pine pohody,
kamaradstvi, her

a inspirace pro studenty,
deti i rod ice s detrni.

Nernate dostatek casu se akcf
ucasrnlt? Stante se pffznivcem
Hnuti Brontosaurus:

adopce.brontosaurus.cz

Piipojte se k aktivite mladych lidl, ktefi se snail,
aby po jejich akcfch nezbyla jen spousta fotek a zaiitku,

ale i opravene hrady, vysazene stromy, Ciste studanky
a pocit, ze je na svete zase 0 nero lepe.

VITMZE
vyplne oken a dveft, lampy, sperky, ozdoby

sklenene, prostor harmcnlzujlc! crtqlnaly do oken

www.studioatyp-vitraze.com
Kontakt: Ales Hlavka a Hana Dafikova, dankova.atyp@seznam.cz



KOLOGICKY INSTITUT
EKOLOGICKA. PORADNA VERONICA:
NEJSTARSI EKOPORADNA VCESKU

KVASIM SLUZBA.MI

W JAKNEPRODUKOVAT ZBYiECNY ODPAD

.".JAKSIVYBRAT csncr A PMcf PROSrREDKY

IrKDE SEHNAT BlOFOTRAVINY 00 FARMARU

_KAM SPORANENYM irvOCICHEM '\'t'\t
• JAl{CHRANlT KUMA \)1':z.l'\..1'

.~ZARfD!TvAM ZELENY PROVOZ KANCELARE

W UDELlT VAM PLAKETU PftfRODNf ZAHRADA

I!rPRAKTICKY CHRANIT PRfRODU
.UBYTOVAT vAs V NASEMPRvN1M

VEREJNEM PASIVNfM DOME V CR
.SPOCITAT, KOUKUSPORJTE ENERGIE

V DOMAcNOSTI

IFJM ZABRANIT KAeENf STROMU

IIlrJARSEVYZNAT V EKOZNACENI vYROBKU

II?' JAR: crsm ODPADNI vonu
IirJARSTAvEr nOMZE sriMY ...,

I§rPROC 51ZALQZIT KOMPOST 1 1\1~ t
\)1':z.l'~"

TEL. 542 422 750

EKOLOGICKA PORADNA VERONICA, PANSKA 9, BRNO,

WWW.VERONICA.CZ
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