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PÁR SLOV NA ÚVOD. 

Tato knížka se rodila dlouho a těžko. Obsahuje 
moje celoživotní hledání Pravdy. Toto hledání, tato 
touha poznat, vědět, znát PRAVDU, mne vedla po 
mnoha chodníčcích, ne vždy dobrých. Po mém obrácení 
v roce 1990 jsem toužila po církvi, ale nebylo mi to 
dovoleno, tak jsem bloudila po mnoha esoterických 
cestičkách. Pak, po mé pouti do Medžugorje, mi bylo 
dovoleno rozšířit řady křesťanů katolíků. Tam jsem 
byla velice aktivní plných sedm let a dokonale jsem 
poznala  církev, nauku i dogmata. Pak mne Ježíš, který 
mne do náruče církve přivedl, zase z ní vyvedl a opět 
jsem bloudila a hledala, protože jsem poznala, že svatá 
církev katolická se v mnohém mýlí. Přede mnou 
vyvstávalo stále více otázek než odpovědí. Vždy jsem se 
krátce pro něco nadchla, ale to bylo potřebné, abych 
poznala co možná nejlépe dané učení, systém či jen 
teorie. Neustále jsem četla, hledala, byla jsem jako 
motýl – z květu na květ… Až před mým prvním 
seminářem mne začal učit sám Pán Ježíš, a to tak, že mi 
ukazoval jednotlivá zrnka Pravdy, která jsou v každém 
učení, v každém náboženství či duchovním systému a  
z těchto zrníček jsme společně skládali smysluplný 
obraz. Když jsem nechtěla něco přijmout či něčemu 
uvěřit, Pán Ježíš mi to potvrdil jiným a mnohdy velmi 
kuriózním způsobem. Na seminářích se nikdy nedalo 
říct a vysvětlit všechno a tak jsem si řekla, že je potřeba 
všechno toto sepsat do knížky. Ježíš mi to opět potvrdil. 
Navzdory tomu, že jsem absolutně obchodně, 
ekonomicky a jinak neschopná, pustila jsem se do práce 
s Ježíšovým příslibem, že někdo jiný knihu vydá, že 
mým úkolem je pouze knihu napsat. I tak to nebylo 
lehké. Bytosti temnot se všemožně snažily zabránit mi 



 6 

v této práci. A to až tak, že  jsem mohla přijít o holý 
život… To se však dočtete až v další mé knížce, která je – 
kupodivu – také skoro hotová. 

Pro tuto chvíli Vám všem, moji milí čtenáři, 
přeji hezké počtení a hodně užitku z napsaného. 
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TRANSORMACE A MATRIX. 

 

Co je to „matrix“ 

Matrix je systém, ve kterém žijeme, jinak 
řečeno je to všechno, co tvoří náš hmotný svět. Slovo 
„matrix“ nejlépe vystihuje celou situaci. Je to duální 
systém, kde fungují jak dobro, tak i zlo. Na jednom 
hřišti najdeme bytosti Světla i bytosti Temnot. Všechno 
v tomto iluzorním, hmotném světě 3D reality má nějaký 
svůj protipól: zdraví – nemoc, noc – den, muž – žena, 
teplo – zima, láska – nenávist, strach – pokoj, mír – 
válka, vzlétat – padat, vzestup – pád, a tak dále. Co je 
to 3D realita? No, přece matrixový systém, systém 
určité hustoty hmoty. 3D realita je všechno kolem nás, 
všechno, co vidíme, můžeme si ohmatat, změřit, zvážit, 
slyšet, vidět - jedním slovem, celý náš svět, jak jej 
známe… Jsou i hustší reality 2D, ba i 1D což je ta 
nejhustší a nejhorší realita – peklo. Ale jsou i vyšší 
reality 4D: tzv. astrální rovina, kde se nachází třeba 
akašická kronika a jsou zde bytosti s nižšími 
frekvencemi, ale také můžou pobývat bytosti s rychlejší 
rezonancí. Realita 5D je ta hustota, do které díky 
transformaci směřujeme. Kdo tam směřuje? My 
všichni: každý jednotlivec zvlášť, lidstvo jako celek, celá 
naše planeta, ale i celá naše galaxie Mléčná dráha a 
vůbec celý náš viditelný vesmír. Dělení reality na 1D – 
minerální říše, 2D – rostlinná říše a 3D živočišná říše se 
mi jeví jako nesprávná. Minerální i rostlinná říše patří 
do 3D reality. 

Různá východní náboženství tvrdí, že náš svět 
je iluzí, májou, clonou, oponou či závěsem. Náš 
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materiální svět není iluzí, je to skutečná realita, ovšem 
jen velmi malý úsek, či výsek, celkové reality. Vidět a 
vnímat, můžeme pouze realitu 3D, ale ani vyšší, ani 
nižší reality s odlišnými frekvencemi, či hustotou, vidět 
a prožívat neumíme. Jsou mimo rozsah našich 
hmotných smyslů. To ovšem není důvod pro víru, že 
pouze náš svět, náš hmotný svět je jediná realita. Na 
tomto postulátu staví materialisté a ateisté. Tento 
způsob uvažování převažuje: kdo vybočuje 
z materialisticky nalinkovaných postojů a názorů je 
považován za blázna a pomatence… Naštěstí 
materialistický světonázor ztrácí na síle. 

V systému, kterému říkáme „matrix“ jsme jako 
ve vibračním vězení. Můžeme vidět jen docela malý 
rozsah toho, co skutečně existuje. Každý čmelák, každý 
pejsek, vidí širší realitu nežli člověk. Jsme uzamčeni 
pouze na jedné frekvenci a na realitu na dalších 
frekvencích se neumíme naladit. V matrixovém systému 
jsme uvěznění, a to doslova a do písmene. Jsme 
odděleni od Jednoty, ctíme falešné hodnoty, které nás 
v systému ještě více uzamykají. Máme zablokována 
energetická centra, jakož i pravou hemisféru. Svůj 
mozek jsme schopni používat jen z několika málo 
procent.  Energie našimi těly neproudí,  jak by měla.  
Jsme odříznuti od skutečné reality, která je 
mnohoúrovňová. Je to úmysl. Zlý úmysl. Úmysl těch, 
kdo tento systém sestrojili, vymysleli a po miliony let až 
dodnes praktikují. Je to  jakoby jsme měli rádio, které je 
naladěno pouze na jednu jedinou stanici. Ve skutečnosti,  
si můžete na rádiu najít desítky dalších stanic.        

Tito vlastníci, majitelé matrixu, nás ovládají, 
mimo jiné, hlavně skrze EGO. Jsou i další nástroje 
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ovládání – tělesná bolest a nemoci, vztahy, finanční 
systém, náboženství, politika, profesionální sport, 
oficiální média. A to je, jen několik z mnoha dalších 
nástrojů našeho ovládání. Tvůrci a majitelé tohoto 
systému, tohoto duálního světa, který není ničím jiným 
než vězením duší, byli opravdu velice pyšní na to, jaký 
dokonalý program vytvořili, že z tohoto systému 
opravdu nikdo, ale SKUTEČNĚ NIKDO, nemůže 
uniknout. Ano, vytvořili dokonalý systém vězení pro 
duše, ale samotnou duši vytvořit nedokázali. Duše – 
centrum bytí každého člověka, je stvořená Bohem a 
věčná. Relativně věčná – ale to si vysvětlíme později. 

                       Kdo jsou tito geniální programátoři, a 
proč potřebují matrix? Jsou to padlí andělé, kteří se tím, 
že se odvrátili od Stvořitele a sami chtěli být jako Bůh, 
odpojili od životadárné síly. Padlí andělé – nenechte se 
zmást jménem „andělé“. Na těchto bytostech není 
opravdu nic andělského. „Padlí andělé“ je jen 
přívětivější výraz pro bytosti temnot obecně, ale jinak je 
můžeme nazývat satanem či démony, anebo – když to 
trošku zlehčíme – „černá trička“. A protože se odpojili, 
mohli by sami zahynout. A tak vymysleli duální systém 
vibračního vězení a my, lidé, jim sloužíme za potravu. 

Oj, oj, oj, to je síla, že milí čtenáři! Ani se tomu 
věřit nechce, vždyť lidi nikdo přece neloví a nevaří pro 
svou potravu a výživu… Jenže tvůrci matrixu, tito 
vpravdě geniální programátoři nepotřebují naše těla, 
ale energii, kterou lidská těla produkují. Naše pýcha, 
zlost, smutek, závist, nenávist, ubližování jednoho 
druhému, fanatická náboženská přesvědčení, soupeření, 
ublíženost či sebelítost, pachtění se za hmotou a penězi, 
lpění na čemkoliv jakož, i chtění a touhy po čemkoliv, 



 10 

pomlouvání, různé způsoby okrádaní a zlodějen a tak 
dále, produkují tu energii, která živí bytosti temnot, 
vládce matrixu… To vůbec není veselé, že?  

Programátoři samotní jsou nevýslovně pyšní 
na svůj výtvor a jsou – lépe řečeno byli – absolutně 
přesvědčeni, že z tohoto programu žádná lidská bytost 
neunikne. A tak se pyšně chlubili Stvořiteli, jaké úžasné 
dílo dokázali, že se téměř podobají pravému Stvořiteli. 
Bůh Stvořitel jim s láskou naslouchal, přikyvoval 
hlavou (pokud něco takového o nekonečném Bohu, 
Stvořiteli úplně všeho co je, můžeme říct) a pak se 
láskyplně a chápavě zeptal: „A co, když se přece jen 
jeden jediný člověk najde, který prohlédne iluzi a 
nepodlehne mámení vašeho programu? Co, když se 
najde jeden jediný člověk, který dokáže otevřít dveře 
vězení a zůstat svobodný? Jeden, jediný člověk, který 
vám nedá ani miligram energie?“ Pyšné bytosti temnot, 
tito padlí andělé a tvůrci duálního systému, ihned toto 
odmítli jako absolutně nemožné. Ale přiznali, že kdyby 
se jeden, jediný, takový člověk našel, pak by prohráli… 

Ano, takový člověk se skutečně našel. Přišel do 
našeho vibračního vězení Boží syn, Pán Ježíš Kristus. 
Dokázal nepodlehnout iluzi, nikdy temnotám nedodal 
ani nepatrnou částečku ze své energie, dokázal 
překonat i nepředstavitelné tělesné bolesti a tím udělal 
díru do systému, díru, kterou k nám uvězněným, začalo 
proudit světlo. Tato trhlina v matrixu se od té doby 
neustále zvětšuje. Světla je stále více, stále více lidí 
zjišťuje, že jejich duše jsou uvězněné a chtějí na svobodu. 
A navíc: toto všechno úžasným způsobem akceleruje, 
čas se zrychluje, trhlina se rozšiřuje. Ano, když Pán 
Ježíš umřel, když vydechl naposledy, „Otče, do tvých 
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rukou poroučím svého ducha“, roztrhla se chrámová 
opona vpůli… Přesně tak to popisuje kniha knih – Bible. 

                          S tím právě souvisí transformace. O 
transformaci se rozhodlo na Golgotě.  

*Malá vsuvka: 

Často a ráda se modlím růženec a tak jsem při 
rozjímání o utrpení Páně přemýšlela, proč vlastně Pán 
Ježíš umřel a proč musel trpět (jako pravý Bůh a pravý 
Člověk – jak praví katolická nauka), proč se tomu 
nevyhnul (vždyť to bylo tak snadné!), proč vlastně 
potřebujeme „spásu“. Co je to hřích a když Ježíš údajně 
umřel za naše hříchy, proč hřích pořád více bují a 
košatí, a tak dále; co je to ta „spása“. Odmítla jsem 
vysvětlení, že Bůh na svém Synu trestal naše hříchy. To 
je nesmysl, který ponižuje Boha na trestajícího starce 
bez citu a lásky ke svým dětem. Copak já potrestám své 
dítě za to, že nějaké jiné děcko na opačném konci 
republiky rozbilo výklad a ukradlo hračku?  

O hříchu si něco povíme později, zatím jen 
tolik, že celý život Ježíše Krista směřoval k tomu, aby 
byla proražena do našeho vibračního vězení trhlina. 
Proč se Ježíš před svým zatčením v zahradě Olivetské 
modlil a krví potil hrůzou z toho, co ho čeká a nemine – 
vždyť ho to mohlo minout. Stačilo ze zahrady včas 
odejít… Jo, jenže, to pak by bytosti temné, strůjci a 
majitelé matrixu, mohli říci: „Nevyhrál! Nepodstoupil 
zkoušku bolesti těla! Nepodstoupil zkoušku smrti!“ Ano, 
to je ta nejtěžší zkouška a Pán Ježíš se jí kvůli nám – 
kvůli tomu, abychom mohli najít cestu a otevřít 
vězeňský katr, nemohl vzdát. Nemohl dopustit, aby 
neprošel všemi nástrahami duálního systému, 
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„stvořeného“ padlými anděly, pro zotročení lidských 
duší Bohem stvořených. Proč vlastně trpěl jako člověk? 
Vždyť jeho mocí vstávali mrtví, uslyšeli hluší, uviděli 
slepí, léčil malomocenství, nasytil pár chleby tisíce lidí, 
chodil po vodě, utišil bouři… Ano, i živly ho poslouchaly! 
Je nemožné, aby nesvedl toto. Například, mohl částečně 
prostoupit do vyšší dimenze a tak by tolik bolesti vůbec 
nemusel cítit a prožít. Jo, jenže to by černá trička viděla. 
Vždyť jen na to ty potvůrky čekaly, o to usilovali – aby 
se Ježíš prohřešil, aby bouřil se proti svému osudu, aby 
si ulehčil  utrpení a tím odevzdal část své čisté energie 
jim – nevtěleným bytostem temnot. 

Ano, on skutečně MOHL sestoupit z kříže, jak 
se mu posmívali farizejové a zákoníci. Proč to neudělal? 
Prostě – pak by satan a jeho démoni mohli říci – tuto 
zkoušku nezvládl, z našeho systému opravdu nikdo 
neunikne, nikdo to nedokáže! Protože, tyto bytosti zla a 
temnoty, operující na vyšších vibracích, ze 4D reality by 
to viděly. My, lidé, ne. Nejsme si vůbec vědomi, že nás 
obklopují jemnohmotné bytosti – jak světelné, tak 
temné.  

Ježíš musel všemi těmi hrůzami projít, aby 
otevřel brány našeho vězení a připravil cestu 
k současné transformaci. Kdyby tohle Pán Ježíš Kristus, 
Boží Syn, pravý Bůh a pravý Člověk neudělal a 
nepodstoupil, nemohla by nastoupit transformace, 
nemohli bychom se my, lidé, navrátit do stavu pravých 
Božích dětí. A pravé Boží děti žijí úplně jiný život; bez 
utrpení, bez zápasů s egem, bez nemocí a bolestí, bez 
strádání, ve spojení s jinými rozměry a vibračními 
pásmy než je tomu teď. Temné bytosti můžou pobývat v 
různých dimenzích, a to až do 4D. Pátá dimenze je první 
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dimenzí, kde se „černá trička“ nemohou dostat, je tam 
příliš mnoho světla, vibrace příliš rychlé, nemohou se 
tam udržet. Pouze do čtvrté dimenze, dál ne.* 

 

CO JE TO TRANSFORMACE? 

Co to vlastně ta transformace je? Tolik se o 
tom mluví, často v souvislosti s rokem 2012. 
Transformace, neboli vzestup, je návrat zpět, do 
původního bytí, pravých božích dětí, cesta ven 
z vibračního vězení, cesta k Bohu a zároveň cesta k sobě. 
Rok 2012, je často mnoha lidmi vnímán jako „konec 
světa“, anebo mírněji řečeno „konec časů“. Případně 
vyvrcholení procesu transformace. Nepodléhejte tomu, 
je to jen manipulace. Někdo potřebuje, abyste se báli, a 
také je to skvělý byznys. Co se toho roku stane? Možná 
že nic, a možná, že všechno. Nikdo neví, ale strach je to 
poslední, co byste měli cítit. Spíše to bude někdy kolem 
tohoto roku, anebo ještě později, kdy se otevřou brány 
našeho vibračního vězení, spadnou lidem šupiny z očí. 
Ta trhlina v matrixu se možná tak rozšíří, že tady bude 
jen světlo, jednota, láska. Nový věk. Zlatý věk lidstva. 
Bytosti temnoty zde nebudou mít místo, budou muset 
opustit své državy. Tak různě poeticky tuto dobu opisují 
různí lidé, kteří mají schopnost nahlédnout do 
budoucnosti. Nebojte se, že svět jako takový skončí. 
Rozhodně ne! Letopočet bude pokračovat dále, ale může 
se stát, že všechno, ale úplně všechno se změní a bude 
jinak. Nepůjde však o konec světa v tom smyslu, jak jej 
lidé vnímají. Zřejmě půjde hlavně o změnu VĚDOMÍ. 

Pro lidi, kteří odmítají všechno duchovní a 
uznávají jen hmotu, jen to, na co si můžou sáhnout, co 
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můžou vidět hmotnýma očima, co se dá změřit a zvážit 
– tak pro ty to bude šok! Těžký otřes, a málokdo jej 
ustojí. Lidé, kteří takto žijí, říkám jim „rozumáři“ anebo 
„hmotaři“, tak pro tyto lidi, to opravdu bude konec 
světa. Tolik světla a lásky, ty vysoké vibrace jednoduše 
nedokáží zvládnout.  

                       V této době transformace, se vibrace na 
naší planetě ohromným způsobem navyšují. Jsou 
dvojího druhu. Jednak, je to vibrace zemského jádra, 
které se stále více zachvívá. Druhá energie, fotonová, 
dopadá na Zemi z vesmíru. Říká se, že planeta prochází 
fotonovým pásem. Hodně se také mluví o tzv. 
„Galaktickém zarovnání“. Údajně má jít o zarovnání se 
středem galaktického rovníku, čímž budeme na chvíli 
ozářeni energií centrálního slunce. Další spekulace 
mluví o planetě „X“ či Nibiru, jejich dráha má být s 
planetou Zemí kolizní. Nic z toho se mi nezdá 
pravděpodobné, spíše jde opravdu o strašení, nahánění 
hrůzy – aby se lidé nezamýšleli a nemysleli samostatně, 
černá trička servírují různé katastrofické scénáře a 
člověk se raději zaobírá těmito fantastickými vizemi než 
svým životem, svou přítomností, nežije svůj život 
radostně, ale v obavách z budoucnosti. 

Také bytosti Světla nám neustále posílají 
světelnou energii a navyšují vibrační hladinu. Je to už 
znát. Mnoho lidí blázní, protože tato energie není 
kompatibilní s tou jejich. Všímejte si, kolik lidí až 
donedávna v pohodě a klidných, najednou se začnou 
projevovat agresivně a vulgárně, jakoby je něco 
„posedlo“. Většinou je nic neposedlo, jen nedokážou 
udržet „tempo“ s navyšováním vibrací… Anebo se toto 
navyšování vibrací a světelné energie projevuje také 
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tím, že lidé se cítí nemocní, ale lékař nedokáže nemoc 
diagnostikovat. Také bolesti hlavy a migrény jsou 
zajisté často projevem zvyšování energetické hladiny na 
planetě, nejen důsledkem problémů a starostí a stresu… 
Konec konců, transformaci lze i slyšet. Když se ztišíte a 
kolem je ticho a klid, můžete na pozadí ticha slyšet, 
jakési jemné bzučení či šumění, je to zvláštní. Zkuste se 
do transformace zaposlouchat také. Dalo by se říci, že 
opravdové ticho už ani neexistuje. Ale na „světelné 
bytosti“ pozor! Ne všechny světelné bytosti jsou 
opravdu bytostmi světla a lásky, černá trička se také 
rádi přestrojují za „světelné bytosti“ a hledající lidi 
klamou. Ani andělé nejsou vždy skutečnými anděly… 

Zvyšování jemných energií se děje také tím, že 
začínáme žít duchovním životem – probouzíme se ze 
spánku - z narkózy, kterou nám naočkovali černí. 
Člověk začíná hledat pravdu, očišťovat svou duši, 
snižovat ego, žít v lásce se sebou samým a se všemi 
lidmi i se vším, co jej obklopuje. Je to jakoby se rozžehla 
jedna svíčka. Možná řeknete, že jedna svíčička světla 
moc nedodá, ale když je jich sto, tisíc, milion...? Všechno 
se prozáří světlem. Nemyslete si, že jeden, jediný člověk 
nic nezmůže. Nikdo na světě není sám, jediný. Lidí, kteří 
se probouzejí a rozsvítí světlo své duše (zapálí svoji 
svíčku), je mnoho a přibývá jich každým dnem stále víc. 
Nenechte se odradit tím, že světýlka těch ostatních 
nevidíte. Jen sviťte a nestarejte se o to, kolik dalších 
začalo „svítit“. 

Jak můžeme poznat, že se něco děje, že 
skutečně prožíváme období transformace? Kromě 
fyzických a psychických problémů jsou i náznaky 
v přírodě. Všímejte si například přírody, hlavně počasí. 
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Proč počasí tolik šílí? Proč tolik povodní u nás? Až do 
svých osmatřiceti let jsem věděla o povodních jen to, že 
se kdysi opakovaly rok co rok – na povodí Váhu, když 
tály sněhy a ještě nebyla vybudovaná vážská kaskáda… 
Co se děje? Vždyť v naší republice jsou letos veliké 
bleskové povodně již potřetí (2010)!!! A pořád se to 
zrychluje: povodně 1997, pak 2002 a následně téměř 
rok co rok. 

Často se dívejte na oblohu – můžete uvidět 
opravdu zajímavé věci! Všímejte si mračen, všímejte si 
čár na obloze, které jsou výsledkem chemického 
sprejování oblohy a ozařování ionosféry HAARPem a 
možná i jinými technologiemi…  Za čas dokážete jasně 
odlišit přírodní mraky, od těch umělých. Na obloze se 
pořád děje hodně zajímavého. Můžete třeba uvidět 
barevný mrak; mrak, který opravdu vypadá uměle a 
září všemi barvami duhy. Vězte, že v tomto případě je 
zle! Do dvou dnů ve vašem kraji se stane nějaká 
„přírodní“ katastrofa. V našich zeměpisných šířkách, 
zřejmě, nezažijeme zemětřesení, ale bleskové povodně – 
tak s tím je nutno počítat. Oblačnost bývá různorodá: 
můžete vidět vlasovou oblačnost – mračna jakoby byla 
„učesaná“ monstrózním hřebenem a přitom situovaná 
do jednoho nepřirozeného pásu oblačnosti, mračna 
nezvyklých tvarů - včetně ostrých zubů, tvaru medúz a 
hřibů, nezvyklé barvy, několik druhů mračen najednou 
(přírodní i umělá mračna společně). Někdy se zdá, že po 
obloze plují živoucí tvorové! Proč to? V tomto případě se 
kombinuje několik příčin. Tou jednou je právě 
zvyšování vibrací – Země se „zahřívá“ a odpařování 
vody se děje i přímo za deště a oblačnost je téměř 
neustále vysoká. Jakoby se celá naše planeta  nacházela 
v obří mikrovlnce… Druhou příčinou může být to, že se 
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někdo snaží transformaci sabotovat – ale o tom také až 
později. Jak jsem již řekla, také vliv HAARPu, 
všemožných vysílačů a chemtrailsování, přispívá svým 
dílem. Slyšela jsem i takové vysvětlení, že vlivem 
globálního oteplování se hladiny moří a oceánů více 
zahřívají a tím pádem se i odpařuje více vody. Také 
máme nový druh mraku: asperatus. Ale proč, co to 
způsobuje? Všimli jste si někdy, například, že se na zemi  
i po prudkém lijáku  nachází místa, která jsou úplně 
suchá? Současné, abnormálně nenormální počasí, může 
být výslednicí toho všeho dohromady a ještě dalších 
faktorů, o kterých nemáme tušení.  Například, způsob 
myšlení velkého množství lidí. Když velká většina lidí 
myslí chaoticky, sobecky a negativně, samozřejmě se to 
odrazí i na počasí. Navíc, je tady také možnost, že 
počasí je záměrně ovlivňováno. Nejen ilumináti, pomocí 
HAARPů a různých vysílačů, ovlivňují naše počasí. 
Počasí, klima může být negativně usměrňováno také 
různými rádoby šamany a magickými rituály. To si 
pište, že magické rituály fungují! Bohužel, většinou 
k naší škodě. 

Také vypařování je nezvyklé. Voda se ze země 
vypařuje i při nízkých teplotách, mnohdy, přímo za 
deště a vypařování není rovnoměrné. Když jedete 
autem, můžete vidět, že velké plochy půdy se vypařují, 
ale stejně velké kusy země nic... 

Vlivem transformace a neustálého zvyšování 
vibrací, hladiny energie, se čas zrychluje. Nepociťujete 
to také? Najednou, téměř na nic nemáme dost času, 
začíná pondělí a najednou si říkám – „Neděle, kde ses 
tady vzala? Vždyť ten týden utekl jako jeden den…“ 
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Údajně, roky 2010 až 2012, mají být zrychlené 
trojnásobně, takže, v těchto letech co bychom normálně 
zažili za devět let, prožijeme za tři roky. Je to znatelné. 
Buďte pozorní a všímejte si času, jak rychle utíká, jak 
máme na své záležitosti pořád méně času. Mnozí se 
mohou dostat do tzv. „časové smyčky“. Co je to „časová 
smyčka“? To se stane, když vám markantně něco 
s časem nesedí. Například jsem vystoupila z autobusu a 
vešla do haly vlakového nádraží. Vím, zcela jistě, že 
autobus odjel, ale téměř jsem zkameněla překvapením, 
když jsem šoféra toho autobusu uviděla v nádražní hale 
s kelímkem kávy. Anebo jsem byla v práci a práci jsem 
neměla hezkou – na tom stroji jsem dělala poprvé, 
normu jsem proto v žádném případě nemohla stihnout 
a práce to byla dost složitá – skládačka z dvanácti 
dílků. Pracovala jsem i o přestávce, abych udělala co 
nejvíc kusů, abych se co nejvíce přiblížila normě. Na 
hodiny v dílně jsem viděla dobře, měla jsem je téměř 
před sebou. V půl osmé večer (byla to odpolední směna) 
si říkám – „No, sláva, ještě víc než dvě hodiny, tak to 
snad zvládnu i normu!“ Podívala jsem se kolem sebe a 
vidím, že ženy za mnou již vyplňují mzdové lístky a 
velice jsem se divila tomu, že končí o dvě a půl hodiny 
dříve než se má…. Ach jo! Jenže - ono bylo půl desáté, 
ne, půl osmé! Jak to, že hodiny ukazovaly půl osmé a 
ani ne za pět minut, už půl desáté? Dodnes si to 
nedovedu vysvětlit jinak, než, že jsem se ocitla v časové 
smyčce. Milý čtenáři, stalo se ti už někdy něco 
podobného? 

S transformací a zvyšováním energie souvisí i 
krátkodobé výpadky paměti. Najednou si nemůžete 
vzpomenou na svůj PIN i když dříve jste s tím neměli 
žádný problém; anebo ztrácíte smysl pro orientaci a tak 
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i na důvěrně známé ulici, najednou nevíte, kde se 
nacházíte. Anebo nedokážete spočítat dvě, tři, čísílka, i 
když za normálních okolností umíte počítat jako když 
bičem mrská. Anebo jdu do ledničky pro salám a pak 
čučím, co jsem to vlastně v té lednici chtěla? 

Tohle všechno, co vám tady vykládám je 
materialistům k smíchu. Jistě, jsou uvězněni svým 
rozumem a pyšní na své racionální myšlení. Na všechno 
najdou odpověď, všechno umí vysvětlit. Například, 
koncem loňského roku – tedy roku 2009, byl na celém 
území České republiky viditelný zvláštní úkaz. Kolem 
měsíce se vytvořil obrovský kruh a rozumáři ihned 
hlásali, že šlo o tzv. „halo“ jev. Nesmysl! Měla jsem 
možnost vznik tohoto zvláštního úkazu sledovat – a 
nebyla jsem sama. I můj manžel a dcera – společně 
jsme ten jev sledovali. Nejdřív mi telefonovala 
přítelkyně, z oblasti v Podkrkonoší, abych se honem 
podívala na oblohu, že se něco děje. Vyběhla jsem ven, 
ale nic jsem neviděla. Bylo zataženo nízkou oblačností a 
kde se nachází měsíc jsem věděla jen podle světlého 
flíčku. O chvilku později, se okolo této světelné skvrny 
vytvořil obrovský kruh – jakoby jej někdo kružítkem 
vykroužil - a oblačnost se začala „stěhovat“ za vnější 
okraje kruhu… Nakonec byla obloha uvnitř kruhu, bez 
jednoho jediného mráčku – opravdu, jakoby někdo 
všechnu oblačnost zametl do místa za kruh a ještě 
vyleštil. A kruh kolem měsíce tvořila mračna, vypadalo 
to jako hradba. Žádné halo! Halo má co do činění 
s lomem světla v krystalcích vody či ledu, je to jev 
světelný. V tomto případě, však šlo o něco zcela jiného. 
Vypadalo to jako obrovská studna. A mnoho rozumářů 
toto vysvětlení přijalo a nezamýšlelo se nad tím, že to 
„halo“ být nemohlo. Bylo to v důsledku dopadu velkého 
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množství fotonové energie na Zemi. Alespoň se tak 
domnívám, protože nedokážu ten jev vysvětlit jinak a 
vědci se pro sichr raději takovými věcmi ani nezabývají. 
Fotonová energie je světelná energie, ale světlo bylo 
vidět jen to od měsíce a hvězd. Ale ne každá světelná 
energie je očím viditelná. UV záření také prakticky 
nevidíme, ale můžu se mýlit. Jisté je však to, že tento jev 
rozhodně nebyl „halo“ jevem ani náhodou. 

Pro rozumáře a hmotaře mám dva 
argumenty: První – „Svůj rozum také nevidíte a 
nemůžete jej změřit a přece víte, že ho máte“. Druhý – 
Existence lidské duše. Ptám se takto postiženého 
člověka: „Máte duši?“ Je jedno, zda odpoví „ano“ anebo 
„ne“, vždy řeknu: „Tak mi to dokažte!“Jak se dá dokázat 
existence duše? Myslíte, milí čtenáři, že někdo popře 
fakt, že má duši? 

Ano, my lidé jsme především duše. Duše – čisté 
světlo, duše stvořená Bohem, duše věčná a nesmrtelná 
je bytostným jádrem každého člověka. V centru naší 
duše je tzv. „duch“. To nás lidi, odlišuje od zvířat – 
zvířata mají také duši, ale nemají lidského ducha. Duch 
– to je centrum naší duše a přítomnost Boží v nás. Ta 
příslovečná „Boží jiskra“. Díky tomu můžeme zažívat 
nadpřirozeno či různé zážitky, které jsou vlastně 
„vytržením ducha“ – zážitky mystické. 

                        Bytosti temnot celá tisíciletí vedou válku 
právě proti duším, chtějí získat a zotročit duše, to je to 
největší, o co tady jde. Naše duše je v těle uvězněná, je 
obalená nánosy bloků, programů, závoji zapomnění… 
Lépe to pochopíte, když o duši budeme mluvit jako o 
„podvědomí“. Je všeobecně známo, že náš život se řídí 
programy z podvědomí – to jsou ty obaly duše. Různá 
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zranění, zablokování, programy našeho chování, 
způsob myšlení, strachy, fóbie. Transformace lidské 
bytosti je tedy práce na odblokování a odstranění těchto 
závojů, které halí pravou podstatu člověka – duši.  

 

 

               DUCHOVNÍ ŽIVOT. 

PROČ VŮBEC ŽÍT DUCHOVNÍM ŽIVOTEM? 

Ano, správná otázka. Proč se vůbec namáhat a 
snažit s něčím, čím si obdiv druhých lidí nevysloužíte, 
ani vaše bankovní konto se tím nezvýší? Proč něco 
takového dělat, vždyť vás může potkat jen nepochopení, 
výsměch, můžete být prohlášeni za blázny. A přece – je 
to ta nejdůležitější práce, obzvláště v této době. Nechci 
tu mluvit o tom, že nikdo nebude moci přejít do páté 
dimenze bez toho, aby měl dušičku pročištěnou a aby 
byl připraven na život ve světle a vysokých vibracích.    
I tak je to jeden z velmi důležitých faktorů, proč se 
duchovním životem a čištěním své duše zabývat. Tahle 
práce byla vždy důležitá, ale v této transformační době 
je přímo mimořádně naléhavá. No, pojďme si raději říci 
něco praktického, co tím vlastně získáme. 

Především poznáte sebe sama, jací doopravdy 
jste, jaká je vaše duše. Naučíte se se svou duší 
komunikovat. Díky duchovní práci pochopíte mnoho 
věcí jinak nepochopitelných a lidským rozumem 
neuchopitelných. Postupně se vám budou pročišťovat a 
otvírat jednotlivé čakry a tím budete zdravější a 
vitálnější. Mimochodem – transformace vaší bytosti 
bude dovršena, když se všechny čakry nejenže plně 
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rozvinou, ale spojí v čakru jednu jedinou – tím lidská 
bytost dosáhne toho stavu, že zdi matrixu se zhroutí a 
člověk se stane plně svobodnou bytostí žijící v pravém 
Božím stvoření – v Lásce a Světle. Když se spojí 
jednotlivé čakry v jednu, budeme moci přestupovat 
z jedné dimenze do druhé a trvale žít ve vyšší dimenzi, 
která je pro bytosti v 3D realitě neviditelná. A to i se 
svým hmotným tělem, které samozřejmě musí být také 
transformováno, aby kvalitativně i kvantitativně jiné 
energie mohlo bez úhony snést. 

Budete umět problémy řešit jinak a efektivněji. 
Získáte přístup k informacím jinak skrytým a 
nepřístupným. Získáte pochopení nejen pro existenci 
Boha a jeho vlastností, budete moci s touto Nejvyšší 
Tvůrčí Silou, všeho stvořeného, také komunikovat, a teď 
pozor: také spolupracovat!  Šťastnější a spokojenější 
život – to také není k zahození, že? Budete umět 
reagovat na výzvy a nenadálé situace s nadhledem a 
nebude možné vás ani urazit, ani se vám jiní nebudou 
moci vmontovat do života lichocením či patolízalstvím. 
Budete vědět, kdo jste, proč tu jste a co je vaším úkolem. 
A samozřejmě – váš život se změní, karmické zátěže a 
úkoly budou stále menší a nakonec budete žít úplně bez 
karmických vazeb. A tím pádem, budete moci svůj život 
řídit tak, jak se vám to bude líbit. Je jasné, že černá 
trička budou pořád usilovat, aby vás strhli zpět, ale vy 
už budete umět tyto pasti a léčky snadno prohlédnout. 
Když budete hodně pilní, nakonec se stanete tvůrci a 
spolutvůrci s Duchem Božím.             

Pokud budete intenzivně pracovat na 
vědomém myšlení, časem dokážete rozpoznat, které 
vaše myšlenky jsou opravdu vaše, co vám jde formou 
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intuice z vyšších dimenzí a také to, které myšlenky jsou 
vám podsouvány temnotou. Často se mi to stává, ale 
stačí, když temnotou podsunutou myšlenku odmítnu, 
třeba větou „Apage, Satanas!“ To znamená – „Odstup, 
Satane!“ Také se mi stává, když opravdu intenzivně 
duchovně pracuji a práce se mi daří, že vnitřním 
sluchem slyším zlobu a nadávky černých triček. 
Nenechám se tím rozhodit, naopak se raduji, protože to 
je jasný důkaz toho, že moje ego – nástroj temnoty a 
démonů k mému ovládání, se efektivně rozpouští, 
temnota ztrácí vládu nade mnou a proto zuří. Jak jinak, 
že? 

Nepodceňujme však bytosti temnot. Jejich 
inteligence vysoce převyšuje inteligenci naši, lidskou. 
Temné bytosti jsou velmi mocné, umí bravurně lhát a 
překrucovat věci, skrytě ovládat a manipulovat, 
inscenovat různé hrůzy v našem světě. Bytosti temné 
jsou téměř tak inteligentní a mocné, jako bytosti Světla, 
jen s tím rozdílem, že nemají Lásku a Světlo. A ještě 
soucítění jim chybí. Tam, kde je Láska a Světlo, odtud 
temnota utíká. Lásky a Světla se temnota bojí. Jak se 
říká – utíkají jako čert před křížem… Když jste plní 
lásky a světla, máte nad temnotou převahu. Když 
vejdete do tmavé místnosti, stačí zapálit jednu jedinou 
svíčičku a temnota utíká.  

Nebudu vám mazat med kolem pusy tvrzením, 
že získáte nadpřirozené schopnosti jako například 
telepatie, že budete ovládat léčitelství a komunikaci 
třeba s anděly, že budete jako Bůh v mnoha ohledech… 
Je to hloupost, i když, samozřejmě, toto možné je, ale 
NENÍ TO ŽÁDOUCÍ. Získání nějaké nadpřirozené 
schopnosti vás může v duchovním životě zabrzdit – 
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zamrznete, protože taková věc obrovsky navýší ego a 
pýchu. A my potřebujeme naše ego stlačit na co 
nejmenší velikost. Na tomto pohořelo již dost lidských 
duší. Ne nadarmo se říká, že pýcha opouští člověka až 
tři dny po smrti. Ego a pýcha – to jsou opravdu 
nebezpečné a zákeřné zbraně temných bytostí a člověk 
často není schopen svoji pýchu vidět. Vzpomeňte si, jak 
Pán Ježíš řekl, že břevno ve svém oku nevidíme, ale 
třísku z oka našeho bratra chceme vytáhnout. Ale 
nebojte se, i bez nadpřirozených schopností je důvodů, 
proč s duchovním snažením začít a pak vytrvat více než 
dosti.  

Tato práce je naprosto nutná – nikdo nebude 
moci žít v páté dimenzi bez pilné práce teď a tady na 
sobě. Pro přestup potřebujeme mnohem vyšší vibrace a 
energie, než v jakých žijeme. Je docela možné, že až se 
otevřou interdimenzionální brány, lidé s nízkými 
vibracemi nejen že nebudou moci projít, ale v podstatě 
je vůbec neuvidí a ztratí šanci na vzestup. Tohle je další 
možnost jak bude finále transformace vypadat – že se 
otevřou portály pro vzestup. Ty portály tady již nějakou 
dobu jsou, ale nevidíme je. Je na to potřebná jistá 
úroveň jemnějších a světlejších energií a tuto jemnější 
úroveň můžete získat jen a jedině prací na sobě a 
zušlechťováním toho lidského v nás. Dopadající energie 
nám výrazně pomáhají, ale nemůžou tuto práci udělat 
za nás. Znám několik teorií, jak vlastně transformace 
proběhne a ty přestupové portály jsou jen jednou 
z mnoha.  

 

 



 25 

ETAPY TRANSFORMACE A EGA. 

Transformace jako taková se netýká jen nás, 
lidských bytostí žijících na planetě Zemi. Takže 
rozlišujme transformaci osobní, transformaci lidstva 
jako celku, transformaci naší planety a transformaci 
celého viditelného vesmíru. Transformace osobnosti je 
momentálně nejdůležitější a týká se každého z nás. Když 
transformujete sami sebe, svou osobnost, výrazně 
pozitivně to ovlivní také transformaci lidstva, planety a 
všeho. Osobní transformace je zase dvojí: transformace 
duchovní a transformace těla. Protože při transformaci 
těla dochází ke změně naší DNA, která je v podstatě 
zablokovaná a redukovaná z dvanácti vláken na pouhé 
dvě vlákna. V poslední době se provádí hodně výzkumů 
DNA. Zajímavé jsou například ty z Ruska, kdy se 
povedlo přeměnit embryo žáby na mloka. Umíte si to 
představit? Místo žáby se narodil mlok! I jiné vědecké 
práce potvrzují, že svými myšlenkami, ale i emocemi – 
obzvláště láskou, je silně a hlavně pozitivně 
ovlivňována DNA. 

Osobní transformace duchovní – to je to, čemu 
říkám DUCHOVNÍ ŽIVOT. A v této knize se budeme 
zabývat hlavně duchovním životem, čili osobní 
transformací. 
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Duše před započetím transformace: 

 

 

 

Duše člověka, který již započal s transformací 
(duchovním životem): 
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Duše, stvořená Bohem; anebo duše po dokončení 
transformace: 

 

                          Podívejte se na obrázek duše před 
transformací: vidíte, jak je obalená, není vidět téměř 
žádné světlo duše. Trčí kolem ní různé provázky, to jsou 
také programy, za tyto nitky tahá temnota, aby z nás 
dostala energii. Věřte, že temné bytosti přesně ví, za 
kterou nitku mají zatáhnout, abychom se cítili uražení 
či ublížení, abychom projevili zlobu či žárlivost; vědí 
přesně na kterou strunku brnknout, aby zvýšili naši 
pýchu na cokoliv a tak čerpají energii, která nám pak 
chybí, anebo zcela opačně: ví jak to udělat, aby jste se 
cítili provinile či uvízli v různých komplexech (komplex 
méněcennosti a podobně). Temnota umí bravurně 
vyvolávat v nás závist, ponoukat nás k nezávazným 
zábavám všeho druhu, fixovat na závislosti, upevňovat 
lpění na čemkoli. Když člověk začne duchovně žít = 
započne se svou osobní transformací, tak je to jakoby 
začal ta vlákna ze své duše odmotávat a rozuzlovat,       
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a těch nitek, za které může temnota tahat, aby z nás 
vysála energii a ovládala, je stále méně. To právě 
ukazuje druhý obrázek. Temnota se bude všemožně 
snažit, aby vám zabránila pokračovat v práci. Není to 
jednoduché, temnota má v záloze další programy a 
podprogramy a když si myslíte, že jste tu či onu svoji 
závislost, či nedobrý charakterový rys zvládli, tak ejhle 
– ono se objeví další! Ale nevzdávejte se. Tahle doba je 
tak mimořádná, že na nic nejsme sami. Bytosti Světla 
nám účinně pomáhají, odstraňování nánosů a vlákenek 
z naší duše je neuvěřitelně urychlené. Někdy stačí jen 
svojí touhou napojit se na jakoukoliv Bytost Světla a 
poprosit. Důležité je jen UVĚDOMĚNÍ. To znamená – 
uvědomit si, jaký program, závislost, či lpění mám a 
pak poprosit o pomoc při odstraňování. Nejúčinnější a 
nejrychlejší je poprosit přímo Pána Ježíše Krista – to je 
nejvyšší duchovní autorita a je stále vedle nás, nikdy 
nás neopustil.  

Na obrázcích můžete také vidět velikost ega. 
První obrázek – to je člověk, kterého ego je ohromné a 
s takovým člověkem je soužití velmi těžké. Často ani 
nevíte, čím jste mu „ublížili“, jakou větou jste šťouchli do 
rozbujelého vosího hnízda jeho ega. Jsou vztahovační a 
tuto vlastnost najdeme i u lidí takzvaně duchovních, pro 
které je spiritualita jen maskou; tím, čím se snaží být 
zajímaví a lišit se od jiných. Je to jen maska, za kterou 
se skrývají, divadelní hra, kterou hrají, ale není v tom 
nic opravdového. Nedokáží být sami sebou. Když 
takový člověk začne duchovně pracovat a nitky ze své 
duše odstraňovat, pročišťovat svoji duši, tak začas je 
ego mnohem menší – to vidíte na druhém obrázku. 
Najednou člověk zjišťuje, že je bezpečné být sám sebou, 
že ironie a urážky druhých ho nebolí a nedotýkají se ho, 
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takového člověka téměř nelze urazit. A to je velká úleva, 
to mi věřte.  

Na třetím obrázku je člověk-duše úplně bez 
ega. Tohoto stavu je těžké na zemi dosáhnout, vždy nám 
nějaké to vlákénko zůstává. A zůstane až do té doby, 
kdy se transformuje celá planeta a kdy přestoupíme do 
vyšší dimenze. Až do doby „druhého návratu Krista“. 
V naší realitě je určitá malá velikost ega nutná, až ve 
vyšších vibracích zcela nepotřebná.  

                        Žijeme poslední časy – neděsí tě to, milý 
čtenáři? Ne, není se čeho bát. Ty poslední časy, jsou 
časy, kdy lidé jsou nevědomí a ovládání temnotou. Po 
těchto posledních časech,  přijde čas nový – čas 
SVOBODY. ČAS RADOSTI, SVĚTLA, LÁSKY A 
JEDNOTY.  

Jistě i vy pozorujete, že jen málokdo je šťastný, 
málokomu se daří tak, jak by chtěl a jak si svůj život 
představuje. Je to právě proto, že žijeme poslední časy, 
naše karma se vybíjí velmi rychle a tak nás stíhá jedno 
neštěstí za druhým, problémy se vrší a není jim konce. 
Jeden problém vyřešíme a deset dalších se před nás 
postaví jako vysoká hora. Nezoufejte, je to první etapa 
osobní transformace, kdy se čistí hrubohmotná karma. 
Tato karma by se jinak čistila přes x dalších životů, ale 
protože po transformaci budeme mít život už jen jeden 
– ten věčný, dluhy z minulých životů je potřeba 
vyrovnat co nejrychleji. Někdy se člověku zdá, jakoby 
byl v nějakém černém tunelu a nikde žádný záchytný 
bod, žádné světýlko naděje… Jako kdybychom byli jen 
zrníčko pšenice, které je semíláno mezi dvěma 
ohromnými mlýnskými koly. Věřte však, že všechno 
skončí a opět se budete radovat ze života. V této etapě 
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vydatně krmíme černá trička, protože jen málokdo 
dokáže být „nad věcí“. Jsme doslova vtaženi do této hry. 
Když si člověk uvědomí, že prochází obdobím zkoušek a 
splácením „dluhů“ z minulých životů, je potřeba obrátit 
se na Ježíše Krista a poprosit Jej o pomoc – smazání 
karmy; poznání toho, co to vše způsobuje, je potřebné 
prosit o Sílu a Světlo, abychom všechno zvládli v co 
nejkratším čase, poprosit o odpuštění.  Je dobré a 
žádoucí zkoumat své minulé životy, poznat co nejvíce 
z toho, čím jsme jako duše již prošly. Pátrání po svých 
minulých životech je již duchovním životem.  

Křesťané všeobecně – nejen katolíci – 
reinkarnaci odmítají. Jenže existence reinkarnace 
potvrzují i vědci a je to v podstatě neoddiskutovatelný 
fakt. Křesťané tvrdí, že vzpomínky na minulý život jsou 
jen obrázky démona, který ovládal život člověka, se 
kterým se v reinkarnačních vzpomínkách ztotožňujeme. 
Křesťanské církve jsou v tom stadiu jako kdysi ve 
středověku, kdy se přišlo na to, že planeta Země není 
středem vesmíru, ale že obíhá kolem svého Slunce a ne 
naopak. Tehdy mnoho životů, mnoho velkých lidských 
duchů bylo upáleno, popraveno či pronásledováno. To 
samé se děje nyní, jen v mírnější podobě. Za to, že věříte 
v reinkarnaci vám nehrozí pronásledování a těžká 
smrt, jen výsměch a obvinění z okultismu. Nejlépe je, 
když se sami přesvědčíte. Ale pozor – regresních 
terapeutů jsou spousty, ale jen málokterý je skutečně 
dobrý. Proto vybírejte opatrně, vyciťujte zda ano či ne. 
Pokud máte pochybnosti, raději toho nechte a pracujte 
na sobě sami.  

Druhá etapa transformace je snazší. 
Pracujeme právě na odmotávání vlákenek na duši, to 
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jsou naše podvědomé programy, bloky, strachy, učíme 
se empatii, objevujeme navyklé vzory myšlení a 
chování, rozlišujeme, co je dobré a co zlé; ale nejen 
v sobeckém smyslu, ale ve smyslu celku. Člověk začíná 
vnímat, jak se cítí druhý a učí se soucítění. Nikoho 
nesmíme litovat, tím se také více zablokováváme, ale 
soucítit – to ano. Soucítěním přeberete část břemene 
svého bližního na sebe a tím mu ulehčíte. Soucítím, když 
cítím bolest jiného člověka. Nemusím nic říkat, stačí 
nabídnout rameno, na kterém se trpící člověk může 
vyplakat. Pravda, většina lidí to nepřijímá, jsou 
uzavření soucítění a lásce a pochopení, myslí si, že jsou 
na všechno sami, že jim nikdo nemůže pomoci a tak 
dále. Ale vždy, když s někým soucítíte, máte k dané 
trpící osobě ve svém srdci lásku a můžete se u Pána 
přimlouvat za vyřešení jeho problémů a uzdravení duše 
i těla. Ve druhé etapě transformace se učíte být 
opravdovými lidmi tím, že se postupně zbavujete pýchy, 
lpění, agresivního chování, vyhýbáte se pomlouvání a 
kritice a tak dále.  

Obě etapy lidské transformace spojuje 
transformace těla, což je nejtěžší část a prolíná se celým 
procesem. Na konci transformace bude člověk, který 
nezná nemoci a bolesti, je tvořivý, řídí si svůj život sám 
(život se mu neděje, ale skutečně ho ŽIJE), nikdy 
neumírá, je věčně mladý, hmota pro zduchovnělé tělo 
není žádný problém. To zní úplně fantasticky, že, jo? 
Transformace těla je nutná, abychom mohli žít ve vyšší 
(v našem případě páté) dimenzi i s našim tělem. Můžete 
do páté dimenze na výlet i teď, ale pouze svou myslí a 
duchem a pouze v případě, že jste toho hoden – že jste 
člověkem pevného charakteru (jinak opět uvíznete jen 
ve čtvrté dimenzi, dál vám nebude dovoleno jít). Jaké to 
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asi bude po úplné transformaci všech složek, které dělají 
duši člověka člověkem, nám ukázal Pán Ježíš Kristus 
svým zmrtvýchvstáním. Po vzkříšení, měl tělo tzv. 
OSLAVENÉ. Procházel zavřenými dveřmi, mohl jíst (ale 
nemusel), zjevoval se apoštolům, vstoupil na nebesa. To 
vystoupení na nebesa chápu tak, že přešel s celým svým 
tělem do vyšší dimenze. A apoštolům to připadalo, že 
stoupal vzhůru a zakryl jim jej mrak… Protože všechno, 
co má vyšší vibraci než naše 3D realita, je lidským očím 
neviditelné. Též to, co je v nižších vibracích, tedy bytosti 
temnot a jiné – jsou našim očím neviditelné. Jsme 
prostě uvězněni na jedné, jediné frekvenci a to 
považujeme za realitu. Ano, je to naše realita, ale pouze 
malá část té vyšší, mnohorozměrné reality. 

Čeká nás skvělá budoucnost. Ovšem, do páté 
dimenze je možné vstoupit i s tělem jen jako 
transformovaní lidé, a to bez duchovní práce nejde. 
Tedy, bez toho odmotávání vlákének obalujících naši 
duši. Je možné, že transformace lidského těla nebude 
tak rychlá - jak mnozí věří - někdy kolem roku 2012. 
Možná, to bude trvat několik generací, to ovšem je 
velmi málo pravděpodobné, ale přesně k tomu 
směřujeme. Dlouhodobou a pozvolnou transformaci 
jsme prošvihli – měli jsme na to dva tisíce let. Právě 
proto, si myslím, že to bude skoková záležitost, alespoň 
tak je transformace popsána v Bibli, konkrétně v knize 
zvané „Apokalypsa“ či jinak „Zjevení Janovo“. Nefixujte 
se na datum, ani ten tolik zprofanovaný 21. prosinec 
2012. Bylo nám řečeno, že o tom dni neví nikdo, ani 
andělé v nebi, ba ani sám Syn Boží, ale jen a pouze Bůh 
Otec. Svět bude existovat dál i po tomto 
inkriminovaném datu. Ještě pořád máme na dokončení 
osobní transformace čas. 



 33 

Smiřme se s tím, že v tomto našem čase, máme 
i tak dost práce s transformací vědomí… Osvobodit 
svou duši, svou mysl, žít ve spojení s duchovním světem 
i se stávajícím lidským tělem. Druhá možnost- ta 
mnohem více pravděpodobnější - je ta, že transformace 
těla půjde ráz-naráz, přesněji řečeno – vyvrcholení 
transformace - , a to tak, že se nám najednou odemknou 
všechny pečetě, které nás uzamykají do našeho 3D 
vědomí, odblokuje se pravá hemisféra, aktivuje se nám 
DNA ve své původní velikosti a kráse a my se během 
chvilky navrátíme k původnímu Božímu záměru, ke 
skutečným Božím dětem. Nikdo neví, jak to doopravdy 
bude. Pokud dojde k okamžitému odemknutí všech 
energetických a informačních center v lidském těle, 
bude to pro mnohé nepřipravené obrovský šok, který 
mnoho lidských bytostí neustojí – a šílenost či 
sebevraždy ale i vraždy nabudou ohromných rozměrů. 
Ale neděste se, ještě máme čas s tím vším něco udělat. 
Podmínky pro druhý příchod Ježíše Krista – rozuměj 
vyvrcholení procesu transformace -  ještě nejsou 
naplněny, například vystoupení a celosvětové působení 
Antikrista či čipování. Podle Bible, kde je transformace 
popsána, to bude opravdu náhlé a rychlé. Ano, mluvím 
o tzv. „druhém příchodu Pána Ježíše Krista“. Pojďme si 
o tom říci pár slov. Pán Ježíš nepřijde na naši planetu 
ve svém hmotném těle, Jeho noha se na Zem nepostaví. 
Podle Písma Jeho příchod bude jako blesk z jasného 
nebe, ozáří oblohu od východu až na západ. To 
znamená, že jej uvidí každý člověk žijící na planetě. Ale 
nesestoupí, nýbrž my budeme vyzdviženi k Němu.  

„Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží 
polnice, sám Pán sestoupí s nebe, a ti, kdo zemřeli 
v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho 
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dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích 
vzhůru vstříc Pánu. A pak už budeme navždy s Pánem.“ 
(1Te4,16-17) 

To znamená, že naše čakry se spojí v jednu a 
my budeme moci vidět, slyšet a všemi smysly vnímat 
skutečnou multidimenzionální realitu, uvidíme Pána 
Ježíše Krista v této vyšší dimenzi. Uvidí jej úplně 
všichni, protože toto se asi stane tak, že nejenže se naše 
čakry spojí, ale odblokuje a aktivuje se nám naše DNA, 
rozlomí se pečetě na energetických centrech našich těl i 
duší. Rozpadnou se zdi našeho vězení, které lidi dusí a 
vysává několik tisíc let. Bible to popisuje takto: „Hned 
po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou 
zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se 
zachvějí.“ (Matouš 24, 29). Připadá mi ten popis tak, 
jako kdyby nějaká gigantická ruka celý náš viditelný 
vesmír, zmačkala jako kus papíru... Pro připravené, to 
bude radostná událost, ale pro ty, kdož odmítají vše 
duchovní a pachtí se jen za penězi a požitky, to vůbec 
nebude lehké. Pak má nastat soud, kdy Pán Ježíš oddělí 
dobré od zlých. 

No, Pán Ježíš nikoho nebude soudit ani 
oddělovat, je to řečeno jen obrazně. O co vlastně půjde? 
Ti, kdo na sobě nepracují, svoji duši nezušlechťují, 
všichni vyznavači materializmu, konzumu a 
ateistického náboženství uvidí, že v těchto vibracích, 
v těchto vyšších dimenzích reality, nebudou schopni žít 
– nebudou mít k tomu přizpůsobené ani tělo, ani duši. 
Budou muset zůstat ve 3D realitě, ale zřejmě úplně 
v moci černých triček, protože až se toto odehraje, Duch 
Svatý už na naší 3D planetě nezůstane. Nastane zde 
peklo, lidé se budou vraždit, nebudou moci najít 
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východisko, budou úplně ztracení a v moci temnoty a 
všech démonů. Ale nebude to rozsudek Pána Ježíše 
Krista, bude to důsledek způsobu života jakým žijí a 
odmítáním přípravy na tuto událost. 

Vyvrcholení transformace je totožné s tím, co 
je popsáno a očekáváno jako návrat Pána Ježíše Krista. 
Jde o tu samou věc. A pak, mnozí budou říkat – „Pane, 
my jsme tě milovali, ve Tvém jménu jsme vyháněli zlé 
duchy…“ a tak podobně, ale co jim to bude platné, když 
jejich těla a duše nebudou přizpůsobené tomuto novému 
(věčnému a šťastnému) životu? Prostě – neprošli 
transformací. Každý musí projít alespoň částečnou 
transformací, každému spadnou šupiny z očí, každý pak 
pozná bez nejmenších pochyb pravdu, ale bude pozdě 
na úplnou transformaci a spadnou zpět do hmoty, bídy 
a ovládání černými tričky. Ani věřící a příslušníci 
různých církví, nebudou na tom lépe: učení a dogmata, 
spolehlivě zabraňují věřícímu člověku vidět a přijmout 
Pravdu, ptát se a hledat – to všechno je hereze a to slovo 
visí nad věřícími jako bič.  

Jednou jsem se modlila růženec a meditovala 
na téma „Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal“. 
Najednou jsem vnitřním zrakem „uviděla“, že to, co 
považujeme za Ducha Svatého a obyčejně si 
představujeme, že přichází shůry, šlo zevnitř apoštolů! 
Pak jsem pochopila – to jim spadly pečetě z duší, bloky 
na energetických centrech, aktivovala se další vlákna 
DNA (ale ne všechna). Je docela možné, že 
transformace bude takto skokově ukončena, ale je také 
možné, že bude trvat staletí. Bude to překvapení pro nás 
všechny. Jen cítím, že tentokrát to bude pro všechny lidi 
a mnohem hlubší. Apoštolové, po seslání Ducha 
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Svatého, dělali mnoho zázračných věcí, ale přesto 
zůstávali na Zemi, nepřestupovali do vyšších dimenzí, 
jen měli přístup k vyšším informacím, přístup do 
informačního pole vesmíru. Událost, známou jako 
„seslání Ducha Svatého“, vnímám jako předobraz 
dovršení transformace. Matrix se zcela rozpadne a lidé, 
kteří na to nebudou připraveni, z toho zblázní anebo, 
tak něco… To, co se tehdy stalo apoštolům, se teď stane 
všem lidem najednou. Rozdíl tady ale bude, a to zcela 
markantní. Apoštolové i po seslání Ducha Svatého, 
zůstali uvěznení v matrixu, nebyly jim rozlomeny 
všechny pečetě a jejich DNA byla aktivována jen 
částečně. I oni měli úkol dále na sobě pracovat – 
duchovně pracovat. S Ježíšem Kristem to mělo být lehčí, 
ale vládci našeho vibračního vězení se snažili ze všech 
sil, aby toto zvrátili. A přesto se mnohým podařilo, 
duchovním životem, natolik uvolnit vědomí a osvobodit 
duše, že na finální transformaci jsou připraveni. To je 
to, že „mrtví budou vstávat z hrobů“ – tyto lidi také 
uvidíme, spolu s návratem Ježíše Krista na Zem. 

Samozřejmě, netvrdím, že přesně takto to bude 
jen proto, že jsem měla vizi. Vize mi byla dána pro 
pochopení, ale ne pro tvrzení, že to bude přesně takto a 
ne jinak. K problematice druhého Kristova příchodu se 
ještě vrátím později. 

 

JAK NA TO?  

Prvním krokem a základem duchovní práce je 
VĚDOMÉ MYŠLENÍ. Hodně se mluví o pozitivním 
myšlení, ale myslet pozitivně už nestačí. Pozitivní 
myšlení je vlastně o nepoužívání negativů – žádné „ne“ 
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(nesmím, nemůžu, nechci) a o pozitivním formování vět. 
Je to dobrý začátek, ale je potřeba naučit se myslet 
vědomě. Uvědomovat si co nejčastěji, nejlépe pořád, na 
co myslím, jak myslím a korigovat způsob myšlení. 
Prostě, máme se naučit ovládat a usměrňovat svoji 
mysl. Není to jednoduché, je to ze začátku zápas, boj. 
Když jsem někdy koncem roku 1983 začínala se 
sankalpou, často jsem byla zděšena, jak nedokážu 
udržet svou mysl v požadovaném směru. Tehdy jsme 
měli jiný stát, vždyť si to mnozí pamatujete. 
Československá socialistická republika! Vládli nám 
komunisti a ti byli vždy hódně naježení proti všemu 
duchovnímu. Žádná duchovní literatura, nic. Článek o 
sankalpě vyšel v nějakém ženském časopisu a ihned 
jsem se proto nadchla a začala se sankalpováním a 
netušila jsem, že jsem začala duchovně pracovat.Velký 
zázrak bylo už jen to, že takový článek v té době vůbec 
vyšel… 

Co je to sankalpa? Pro mě to byl první návod 
na štěstí, na to, jak řídit vlastní osud a přitáhnout si 
do života to, po čem toužím. V sankalpě jde o to, 
abychom před usnutím asi minutu mysleli na to, co si 
přejeme. Takže sankalpa je přání, touha. Dnes je 
modernější používat slovo „ZÁMĚR“. Mohli bychom 
říci, že sankalpa je minutková jóga. Bez toho, abych 
tušila, že existuje něco jako pozitivní myšlení, začala 
jsem pozitivní myšlení praktikovat skrze sankalpu. 
Zkuste si to také. Je jen potřeba zformulovat své 
přání do jednoduché pozitivní věty, například „Chci 
být dobrou matkou.“ Anebo „Chci mít zaměstnání, 
které mne naplňuje.“ Pak je důležité, abyste si tuto 
větu říkali,  po dobu cirka 40 dnů, vždy před spaním 
tak, aby to byla poslední myšlenka před usnutím. 
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Moje začátky byly těžké, mysl se chovala jako ožralá 
opice a bylo velmi těžké udržet ji u svého přání tak, 
aby toto moje přání zformulované do krátké pozitivní 
věty, bylo poslední myšlenkou před usnutím.  

Po revoluci nastalo ohromné uvolnění, 
začala vycházet spousta knížek s duchovní tématikou. 
Hladově jsem hltala všechno, co vybočovalo 
z materialismu. Jednou z prvních knížek, které byly 
pro mne doslova jako zjevení, bylo „Bytí“ od pana 
Zezulky. Pak následovalo „Miluj svůj život“ od Louise 
Hay a pak desítky a stovky dalších a dalších knih. 
Pravda, nestačilo mi jen číst, všechno jsem si chtěla 
vyzkoušet. Nejen teorie, i praxe byla lákavá a 
žádoucí. To se mi dělo a stále děje proto, že jsem byla 
vychována jako rozumář, pragmatik a na co jsem si 
nemohla sáhnout, to prostě neexistovalo! Proto 
musím i teď všechno vyzkoušet, na všechno si 
„sáhnout“... 

Takže – jak ovládnout svoji mysl, jak zkrotit 
tu opilou opici? Máme mnoho prostředků, jak to 
dělat. Nejznámější a nejvíc používané jsou   
AFIRMACE  a  MANTRA. Jaký je mezi nimi rozdíl? 
Mantru používám na usměrnění mysli v jednom 
směru, aby mi mysl nelítala kamkoli si zamane a 
afirmaci používám na přeprogramování 
podvědomých programů. První mantru, kterou jsem 
používala, byla „Óm mani padme húm“, což má 
znamenat „Ať jsou všechny bytosti šťastné“. 
V současnosti nejvíce používám mantru „Ježíš, Světlo, 
Láska“. Jak jsem řekla, mantra nám pomáhá zkrotit 
mysl a udržet ji koncentrovanou na jednu jedinou věc. 
V okamžiku, kdy si uvědomím, že se moje mysl zase 
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někam zatoulala, vrátím se k mantře. Důležité je nic 
si nevyčítat, jen klidně opět přejít na zvolenou 
mantru. Jak manter, tak i afirmací je velká spousta. 
Mantry i afirmace je možné i zpívat a je to dokonce 
mnohem účinnější. Je lepší používat slova mantry 
srozumitelná, nejlépe v rodném jazyku. Těch různých 
„Óm mani…“ se obávám, protože nejsem si jistá, co 
těmi exotickými slovy Vesmíru přednáším.  

Afirmace nám pomáhá jednak také udržet 
mysl na uzdě, ale navíc nám pomáhá přeprogramovat 
stará přesvědčení, tedy tyto vymazat a nahradit 
přesvědčeními vhodnějšími a prospěšnějšími. 
Univerzální afirmace, nejvhodnější pro začátečníky je 
tato: 

„KAŽDÝ DEN A V KAŽDÉM SMĚRU SE MI 
DAŘÍ LÉPE A LÉPE.“ 

Pokud chcete tuto univerzální afirmaci ještě 
posílit o záměr, tak to bude znít:  

„JE MÝM ZÁMĚREM MÍT SE KAŽDÝ DEN A V 
KAŽDÉM SMĚRU LÉPE A LÉPE.“ 

Existuje veliké množství různých afirmací, 
každý si může pro sebe a přesně na svou situaci vytvořit 
vlastní afirmaci. Afirmace si můžete napsat na lístečky 
a dát na různá místa – do kapsy, do knížky kterou čtete, 
na lednici, na zrcadlo a podobně. To vám pomůže stále 
se ke své afirmaci vracet. 
Mantra „JEŽÍŠ – SVĚTLO – LÁSKA“ mi byla před 
časem dána přímo Ježíšem v meditaci, či spíše 
v rozhovoru s Ním. Je to vlastně věta „Ježíš je Světlo a 
Láska“, ale vyslovují se pouze slova Ježíš – Světlo – 
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Láska. Slovo Ježíš obsahuje kvalitu Světla i Lásky. 
Reprezentuje Božího Syna. Protože obsahuje všechny tři 
kvality Boží Trojice, má číslo 3. 
Slovo Světlo reprezentuje Stvořitele a obsahuje jak 
kvalitu Ježíše, tak Lásku. Má také číslo 3. Slovo Láska 
reprezentuje Ducha Svatého a obsahuje kvalitu slov 
Ježíš a Světlo. Slovo Láska tedy také obsahuje tři 
nejvyšší Boží kvality a také má číslo 3. 
 

3+3+3=9  
Devítka je nejdokonalejší číslo, číslo Boží 
Všemohoucnosti. Je to číslo Svaté Trojice vyjádřené 
třikrát. Bůh má tyto kvality (Světlo, Láska), ale také 
všechny Dobré Kvality, vše, co je pro člověka dobré. 
Bůh je štěstí, hojnost, zdraví, spokojenost....  Je potřeba 
tuto mantru v duchu, šeptem nebo nahlas vyslovovat co 
nejčastěji. Tímto způsobem veškeré dobro obsažené v 
těchto třech slovech začne čistit negace v našem nitru a 
posléze i životní okolnosti k lepšímu. Je to zároveň 
nejjednodušší meditace, kterou můžete praktikovat 
kdekoli a kdykoli a také velmi účinně vychovávat mysl. 
Také můžete zapojit svoji imaginaci, představte si Boží 
Trůn, na kterém sedí Bůh Otec a po Jeho pravici Syn 
Boží Ježíš Kristus. Vše je v nádherném zlatém Světle – 
to Světlo je Duch Svatý. Anebo si při každém slovu 
představte jednotlivě Otce, Syna a třeba bílou holubici 
jako symbol Ducha Svatého.  

Takže prvním krokem k duchovní práci je 
kontrola vlastního myšlení. Své myšlení je potřeba mít 
pod kontrolou, mysl každodenní prací vychovávat. Je 
jasné, že se těžko někomu může podařit, že opravdu celý 
den vědomě myslí, že si cele uvědomuje každou 
každičkou myšlenku. Je potřeba se co nejčastěji během 
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dne zastavit a uvědomit si na co myslím. K tomu 
můžeme použít různé pomůcky, například si 
zapamatujme, že pokaždé, když se podívám na hodinky, 
uvědomím si, na co myslím. Vždy, když jdete na záchod, 
připomeňte si svojí duchovní práci s myslí, a tak 
podobně. Každý den je spousta příležitostí pro kontrolu 
myšlenek. Jako základ si můžete zvolit cokoliv. Vždy 
využívejte chvíle před spánkem a po probuzení. Svůj 
den i večer zakončete tím, že si budete opakovat mantry 
či zvolené afirmace (anebo modlitby) a ráno začínejte 
stejně. Úplně nejlepší je začínat i končit den modlitbou a 
poděkováním Pánu Ježíši Kristu, pokud vám Ježíš není 
blízký, tak andělům, konstruktivním silám Vesmíru a 
podobně. 

 

KDY DUCHOVNĚ PRACOVAT? 

Možná mnozí z vás také mají podobnou 
zkušenost jako já: když jsem někomu radila, aby začal 
s pozitivním a vědomým myšlením, dostalo se mi 
odpovědi ve stylu „Na takové blbosti já nemám čas!“ To 
mi bylo opravdu záhadou – copak myšlení potřebuje 
nějaký čas? Do hlavy nám nikdo nevidí, myšlení nás 
neruší v práci a rozhodně nepotřebuje žádný čas! Je to o 
vůli a ochotě svými myšlenkami se zabývat. Lidé 
většinou nejsou ochotni věnovat svým myšlenkám 
pozornost a nedostatek času je jen ubohá výmluva. 
Cvičit své myšlení můžeme každým okamžikem. Hned 
jak po ránu otevřu oči (ba ještě dříve, než otevřu oči) a 
uvědomím si, že jsem vzhůru, že začíná nový den, 
poděkuji Stvořiteli za nový den a modlím se. Než vstanu 
z postele, už svoji mysl ladím na vlnu, na které chci 
vytrvat. Děkování je vůbec velmi vhodné pro trénink 
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mysli. Když se myji, přehrávám si v hlavě svoji 
zvolenou afirmaci či mantru, když se oblékám – dělám 
totéž. Dokonce i na záchodě je to velmi žádoucí! Sedíce 
na „trůnu“ si můžete v duchu opakovat například toto: 
„Právě teď všechno zlé opouští můj život. Právě teď 
odchází z mého života všechno zlé, všechno co mne bolí 
a svazuje. Právě teď se všechno čistí a pročišťuje. 
Všechno zlé z mého života splachuji do kanálu…“ Cestou 
do práce si můžete prozpěvovat mantru či afirmaci, 
vědomě se modlit, či usměrnit svoji mysl na vděčnost. 
V práci taktéž. Prostě – na kontrolu mysli se dá využít 
každá chvilka našeho dne, problém tedy není v tom, že 
by nebyl čas, problém je v UVĚDOMĚNÍ. Uvědomovat 
si, na co myslím, jak myslím. A také v ochotě toto dělat 
a zabývat se tím, věnovat energii této nanejvýš důležité 
práci. Když se přistihnu při špatné či zlovolné myšlence, 
je potřeba ji ihned nahradit pozitivním prohlášením a 
několikrát zopakovat. Také je dobré vymazat tuto 
nevhodnou myšlenku, třeba příkazem do podvědomí 
„Vymaž tuto myšlenku“, anebo si představím klávesnici 
počítače, na monitoru nežádoucí myšlenku a pak 
tlačítkem „delete“ toto vymažu (a z obrazovky se ztratí 
nežádoucí myšlenka).  

Ze začátku je to dost těžké, za celý den se vám 
povede vzpomenout si, že si máme svoje myšlenky 
uvědomovat jen párkrát. Ale vytrvalost se vyplácí, svoje 
myšlení dostáváte pod svou kontrolu stále častěji, 
pořád více a vícekrát za den se dokážete zastavit a 
uvědomit si, co se vám honí myslí. Vrcholový sportovec 
také nedosáhl svých výkonů jen tak „sem tam někdy“ 
tréninkem. Také musí denně a pravidelně trénovat, aby 
dosáhl úspěchu. Pravda, ono se zdá, že trénink mysli 
nemá viditelné výsledky, nikoho tím neohromíte, 
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nestanete se slavným ani známým a přesto je to ta 
nejdůležitější práce. Protože odmotáváte nitky ze své 
duše, pročišťujete svoji osobnost, osvobozujete se, 
vymaňujete se z matrixového vězení a budujete hráz 
proti ovládání ze strany temných bytostí.    

 

 

    DALŠÍ ZPŮSOBY DUCHOVNÍ PRÁCE. 

MODLITBA. 

Abych pravdu řekla, tento způsob kontroly 
mysli mám osobně nejraději a nejvíce ji praktikuji. O 
modlitbě již bylo napsáno spousty knih, pokusím se 
být stručná. Základem by měla být znalost modlitby, 
kterou nás naučil sám Pán Ježíš Kristus, je to 
modlitba „Otče náš“. Tato jednoduchá modlitba je 
velmi mocná; má moc odvrátit zlo, které by nás jinak 
postihlo, a to po dobu šesti hodin. Takže je nejlépe 
modlit se „Otče náš“ alespoň 3x denně.  

Ale není potřeba  modlit se slova modliteb, 
která jsou často předepsaná a používáme je 
v podstatě jako básničky, či říkánky, ale jejich obsah 
si ani neuvědomujeme. A nám jde hlavně o 
uvědomování si toho, co v duchu vyslovujeme, jak 
myslíme. Ano, často i ta říkanka má velkou moc a je 
potřebná, ale mnoho lidí odmítá modlit se stejným 
způsobem jako křesťané. I když – křesťané jsou 
roztříštěni na mnoho různorodých skupin, církví, 
vyznání… Křesťanské modlitby – výjimkou je právě 
„Otče náš“ – se nemodlete, pokud nejste celým srdcem 
křesťanem. 



 44 

Kdo je vlastně křesťan? Ten, kdo chodí 
pravidelně do kostela, je pokřtěn, chodí do 
příslušného sboru či společenství? Já říkám, že podle 
tohoto křesťana nepoznáte. Základem je OSOBNÍ 
VZTAH K JEŽÍŠI KRISTU. Tento osobní vztah je 
potřeba budovat a pěstovat, žít s Ježíšem každý den, 
poznat ho jako živou bytost. Chození do kostela, či 
sboru by nám mělo jen pomáhat upevňovat tento 
niterný, avšak veskrze reálný vztah.  

Jak se tedy mám modlit, když vše křesťanské 
je mi „proti srsti“, Ježíše jako živou osobnost neznám 
a nemám s tím zkušenost? No, třeba vlastními slovy. 
Pokud uznáváte někoho jiného než je Ježíš Kristus, 
modlete se ke konstruktivním silám vesmíru, 
k andělům, průvodcům, či mistrům, anebo jednoduše 
komunikujte se svou duší. Existence duše je 
neoddiskutovatelný fakt, i když se vědecky prokázat 
nedá.  

Jedním způsobem modlitby je rozhovor. O 
svých problémech a starostech rozmlouvejte v duchu 
s duchovní bytostí, kterou uznáváte. Takovýto 
rozhovor můžete vést kdekoli – při cestě do práce,  či 
z práce, na procházce, při nakupování, při domácích 
pracích, před usnutím… Můžete to umocnit meditací, 
kdy ve své představě jste s touto vámi uznávanou 
duchovní osobností, či duší, tváří v tvář a můžete mu 
říct všechno tak, jak by jste žádnému člověku neřekli. 
Když chcete tento způsob rozhovoru spojit s meditací, 
tak si na to musíte vyhradit čas tak, aby vás nikdo 
nerušil. I když nebudete slyšet odpovědi, uleví se vám 
už tím, že se se svým trápením můžete svěřit a nebát 
se podrazu či prozrazení vašich tajných přání a 



 45 

podobně. Takovýmito rozhovory si navíc hodně 
ujasníte a proniknete do větší hloubky svých starostí, 
možná pochopíte příčiny a podobně.  

Také můžete psát dopisy. Je to podobné jako 
u rozhovoru, ale nemusíte jít do meditace a 
představovat si to. Vezměte si pero a papír a napište 
Ježíši, svému strážnému andělu, Vesmíru či tomu, 
koho jako duchovní autoritu uznáváte, dopis. Vypište 
v něm vše, co vás tíží, co chcete, aby se ve vašem 
životě změnilo. Tyto dopisy si ukládejte, případně si 
na ně můžete pořídit speciální sešit. Někdo dává 
přednost tento dopis spálit a energie tímto způsobem 
poslat „do vesmíru“. Dělejte to tak, jak to cítíte, že je 
lepší pro vás.  

Dalším způsobem je čtení Bible. O Bibli budu 
ještě psát v jiné kapitole. Bible je úžasná kniha, čtěte 
hlavně Písmo svaté Nového zákona (hlavně 
evangelia) o životě a díle Ježíše Krista. Nechce se vám 
vzít Bibli do rukou a číst si v ní? Nevadí. Čtení Písma 
svatého nám podvědomě zprotivilo mnoho 
takzvaných křesťanů, kteří se na každém kroku Biblí 
ohánějí a fanaticky četbu této knihy lidem vnucují. 
Nenechte se zmást, Bůh nám dal naprostou svobodu a 
nezlobí se, pokud četbu Bible jako duchovní práci 
odmítáme. Nakonec – čtení jakékoliv kvalitní 
duchovní literatury nám navyšuje vibrace a je proto 
žádoucí. Nechme Bibli Biblí a pojďme dál.  

Nejčastěji se praktikuje modlitba prosebná a 
přímluvná. To znamená, že se obracím k Bohu a jako 
malé dítě pořád o něco prosím a žádám. Za sebe nebo 
i za druhé. Však to znáte… Ovšem jen málokdy jsou 
naše modlitby vyslyšeny – jak se říká. To proto, že 
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my vlastně ani nevíme, o co máme prosit, a mnohdy 
vyslyšení modlitby by nám více ublížilo než pomohlo. 
Dále jsou modlitby chval, modlitby díkuvzdání, 
vzývání Ducha Svatého a mnoho dalších způsobů. O 
vděčnosti budeme ještě mluvit.  

Vrcholem modlitby je modlitba ticha. Je to 
modlitba naslouchání. To znamená natolik zklidnit 
mysl, až zastavíme své myšlení a jen nasloucháme 
tichu. Snažíme se „slyšet“, co nám Bůh říká, snažíme 
se, aby naše modlitba byla ROZHOVOREM, nejen 
MONOLOGEM. Že to vůbec není lehké je nasnadě. Ale 
je dobré pořád se o to pokoušet. Různí mystikové a 
jogínové tento způsob modlitby preferují, ale není to 
vhodné pro začátečníky… 

Modlitba srdcem je velmi podobná modlitbě 
ticha. Rozdíl je v tom, že se snažíte soustředit se na 
své duchovní srdce uprostřed své hrudi, tam, kam 
bezděčně ukážete prstem, když řeknete „já“. Duchovní 
srdce je uvnitř hrudi, ne na povrchu těla. Své vědomí 
se snažte plně soustředit na světlo v tomto místě 
vašeho těla a jen naslouchat. Nemusíte nic říkat, 
mluvit, jen BÝT. Tato modlitba otvírá čtvrtou čakru a 
uschopňuje nás naslouchat tichému hlasu Božímu. Je 
to naprosto nutné, protože pokud bude vést rozhovor 
s nějakou vyšší bytostí – s Bohem Otcem, Ježíšem, 
andělem strážným, či členem nějaké mimozemské 
civilizace pouze na mentální úrovni – tedy  v hlavě a 
mysli – můžete být klamáni černými tričky. Jen to, co 
„slyšíte“ a „cítíte“ srdcem je to pravé. Srdce vám pak 
bude říkat samo, co je dobré a co ne, čemu se vyhnout 
a podobně. Tímto způsobem aktivujete a 
zdokonalujete svoji intuici, svůj „šestý smysl“.  
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Modlitba růžence je samostatná kapitola. Na 
tuto modlitbu si musíme vyhradit čas, a to alespoň 
půl hodiny. Tato modlitba je také velmi silná a nikdo, 
kdo není pokorného srdce se ji nedokáže modlit, natož 
pravidelně… Růženec – to není jen drmolení jednoho 
„zdrávasu“ za druhým. Je to modlitba meditační, ale 
trošku jinak než si meditaci obvykle představujeme. 
Protože v růženci meditujeme a rozjímáme o Ježíšově 
životě a o jeho smrti a zmrtvýchvstání. Náš duchovní 
zrak se odvrací od nás samých a upíná se ke Kristu. 
Je potřeba zapomenout na sebe sama a dívat se jen 
na film, který v naší mysli běží – konkrétně podle 
jednotlivých „tajemství“. O modlitbě růžence se nechci 
obsáhle rozepisovat, téměř všem lidem – kromě 
katolíků – je tato modlitba protivná. Je důležité, když 
se modlíte, aby vám modlitba byla blízká, aby jste 
necítili odpor. Odpor – to vždy znamená nějaký 
vnitřní blok, který je třeba poznat, pročistit, 
neutralizovat. Modlitba růžence významně rozpouští 
ego.  

Modlitba děkovná je nejvhodnější pro úplné 
začátečníky na poli spirituálního života. Je to 
jednoduché – DĚKUJTE. Od rána do večera děkujte. 
Za všechno děkujte. Vzpomeňte si na vděčnost tak 
často jak jen můžete. Prosby a dětské, nedospělé 
žadonění, zaměňte za děkování. Děkovat můžete 
úplně za všechno – za šálek kávy, i za tu lžičku, kterou 
si kávu míchám, za židli, na které přitom sedím, za 
stůl, na kterém moje káva je. Děkujte za svůj život, za 
svoji osobnost, za zdraví své i svých drahých, za 
domov, za každou věc, kterou vlastníte, za tělo, duši i 
ducha, za inteligenci, za výchovu rodičů, za rodiče 
samotné, za své oblečení, za jídlo, za hojnost ve které 
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žijete, za své schopnosti i za schopnosti svých 
drahých, za přírodu i planetu Zemi, za naše vládce, 
za hvězdy na nebi a tak dále a tak dále. Tímto 
způsobem zjistíte, kolik toho ve vašem životě je, za co 
můžete být vděční. Děkujte i za nepříjemnosti ve 
vašem životě, ale zároveň s tím žádejte poznání, proč 
tomu tak je, co vás ta či ona nepříjemnost má naučit. 
Buďte si vědomi, že i ty zlé a nepříjemné věci do 
vašeho života patří a nevyčítejte Bohu, že nevyslyšel 
vaše modlitby. Nevíte přece, co horšího by se stalo, 
kdyby jste se nemodlili. Vězte, že když se vám stane 
něco zlého a nepříjemného, je to jen zlomek toho, co 
by se jinak mohlo stát bez vašeho niterného, vděčností 
a vírou naplněného postoje.  

Střelná modlitba. Vím, že mnoho z vás, moji 
milí čtenáři, slyšíte výraz „střelná modlitba“ poprvé a 
možná vám to přijde i směšné. Nejde zde o „střílení“ 
v tom smyslu, v jakém toto lidská mysl v této době 
vnímá. Jde o „vystřelování“ krátkých, vroucích 
modliteb k nebi. Proto se této modlitbě říká „střelná“. 
Příklady střelných modliteb, které doporučuji: 

„Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše!“ 

„Ježíši, buď milostiv mně hříšnému!“ 

„Přijď, Duchu Svatý, naplň mne a proměň mne!“ 

„Buď Vůle Tvá, Bože!“ 

„Buď Vůle Tvá, Bože, vždy, všude a ve všem, v celém 
mém životě!“ 

„Můj Bože, věřím v Tebe, miluji Tě a důvěřuji Ti!“ 
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Modliteb, kterým říkáme „střelné“ je také 
nepřeberné množství. Ano, toto je – či spíše byla – 
praxe katolické církve, ale odmítat tuto účinnou 
zbraň proti zlému jen proto, že to je katolický způsob 
duchovního života, je věru nemoudré. Je ale na 
každém z vás, na vaší osobní svobodné vůli, zda 
budete střelné modlitby používat či nikoli… 

 

                               MEDITACE. 

Meditace, je další ze způsobů, jak duchovně 
žít a pracovat. Většinou se jedná o vědomé snění a to 
je vždy příjemná záležitost. Nejdříve je potřeba 
vyhradit si na meditaci čas a místo, zajistit, aby jste 
nebyli rušeni. Před samotnou meditací se uvolněte, a 
co je nesmírně důležité POŽÁDEJTE PÁNA JEŽÍŠE 
KRISTA, aby vás meditací provedl a chránil vás 
během meditace. Toto je naprosto nezbytné, jinak se 
během meditace otvíráte působení černých triček. Pak 
teprve se soustřeďte se na svůj dech, uvolněte tělo. 
Návodů na meditaci je spousta. A pak si představujte 
sami sebe v různých situacích. Například jak jdete do 
světelného chrámu, jak se setkáváte se svým 
duchovním průvodcem, můžete ve své představě 
navštívit různá očistná místa a třeba si i udělat výlet 
na jinou planetu. Možnosti jsou neomezené. 
Meditační praxe je velmi prospěšná nejen duši, ale i 
tělu. Stanete se klidnějšími, zdravějšími, své problémy 
budete řešit jinak a lépe. Rozvíjíte svou imaginaci a 
tvořivost. Transformace těla probíhá snadněji. Pokud 
jste začátečníci, může se vám stát, že se po meditaci 
cítíte nepříjemně. Někdy začátečník pociťuje i tělesné 
bolesti, například strnutí svalů a podobně. Je to 
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proto, že naše podvědomé programy a bloky máme 
uloženy také v těle. Nelekejte se toho a zkoušejte jiné 
způsoby duchovní práce, nejlepší je modlit se a 
v modlitbě předložit „vyšší instanci“ náš problém 
s meditací. Časem zjistíte, že můžete meditovat, že vás 
to naplňuje, a to bez těchto nepříjemných vedlejších 
pocitů z bolesti těla.  

Meditace je nádherná zkušenost a může se 
stát, že meditaci podlehnete natolik, že se vám stane 
jakousi závislostí – to není dobře. Jsou lidé, kteří by 
nejraději meditovali pořád, tuto praxi kladou na 
první místo a vše ostatní je vedlejší. Tím je narušena 
harmonie, rovnováha. Není dobré pořád jen 
meditovat, je potřebné stát oběma nohama na zemi a 
plnit si své denní povinnosti pečlivě a starostlivě. 
Taková meditace se stává závislostí. Když se 
například on/ona tak poddá každodenní 
mnohahodinové meditaci a nechá se živit 
ženou/mužem, protože meditování je podle takto 
postiženého člověka ta nejdůležitější práce, tak je 
závislý/á a z toho nemůže nic dobrého vzejít. Je to jen 
únik před skutečností, takto postižený člověk není 
schopen řešit své problémy konstruktivně a jen si 
něco nalhává.  

Je také důležité vědět, že meditací pozvedáte 
svou duši a ducha jen do čtvrté dimenze. Proto je 
potřeba před meditací poprosit Ježíše, anebo 
Archanděla Michaela o ochranu, vedení a pomoc 
během celé meditace. Je jen málo opravdu vyspělých 
duší, které dokážou v meditaci přeskočit 4D a spojit se 
s pátou dimenzí. Je tady mezidimenzionální ochrana, 
jakási bariéra, která nepustí nevyspělou duši dále, 
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než jen do 4D, která je v podstatě dost nebezpečná – 
negativní entity (černá trička) vás můžou klamat a 
pohrávat si s vámi, podsouvat vám různé „zážitky“, 
znamení a vidění, které jsou tisíce světelných let 
vzdálené skutečné pravdě. 

 

                              ROZJÍMÁNÍ. 

Rozjímání je praktikováno ponejvíce 
křesťany. Jde o jakousi meditaci nad slovem Písma. 
Anebo o Ježíšově životě. Přečtu krátkou stať z Bible a 
pak nad ní rozjímám. Přemýšlím o přečteném, 
představuji si to, hledám paralely se svým životem, 
odpověď, co je  v tomto úryvku Písma paralelou 
k mému životu, snažím se uchopit skrytý význam za 
slovy… Křesťanské rozjímání asi nebude zajímat 
každého, ale můžete podobným způsobem rozjímat 
nad jakýmkoliv textem jakékoliv dobré duchovní 
literatury. Otázkou zůstává, co je a co není „dobrá“ 
duchovní literatura, ale rozjímáním nad texty to 
časem budete umět rozpoznat. 

 

 

ŽEHNÁNÍ 

Tento způsob duchovní práce je také velmi 
jednoduchý a vlastně se podobá vděčnosti, jen místo 
díků všemu a všem žehnáme. Nejlépe se žehnání daří 
při vaření. Můžeme požehnat úplně všechno, od 
surovin až po hotový oběd či večeři. Samozřejmostí 
by mělo být vždy před jídlem, alespoň ve své mysli 
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poděkovat za jídlo a toto jídlo požehnat. Případně i 
všem kolem stolu, kteří to neumějí či nechtějí dělat, či 
toto považují za bláznovství. Žehnat můžete také 
svému pracovišti a kolegům, městu, ve kterém 
bydlíte, celé planetě Zemi.  

 

 

PRÁCE NA SOBĚ. 

Pilíře spirituální práce jsou tyto: 

PRAVDA  

 LÁSKA  

SVOBODA  

OPRAVDOVOST. 

Na těchto pilířích stojí všechno ostatní. 

 

PRAVDA. 

Základním postojem by mělo být poznání 
PRAVDY. Ve všem svém duchovním snažení je potřeba 
hledat PRAVDU. Obzvláště v dnešní době je to 
maximálně důležité. Co si vyberete, čemu uvěříte jako 
Pravdě, když máme na výběr z tolika nauk, duchovních 
směrů, učení… Kromě tradičních náboženství, máte na 
výběr z nepřeberného množství návodů jak duchovně 
žít, čemu věřit, čím se ve svém životě řídit. Nemyslete si, 
že ty nové, moderní metody spirituální práce jsou lepší 
než ty staré. Je mezi nimi obrovská spousta mylných a 
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falešných učení. Temnota ví jak na nás. Někoho zláká 
slávou, někoho penězi, luxusem a materialismem, 
dalšího uvrhne do vězení závislostí a požitků, anebo 
ošálí hledající lidi falešnou duchovností. Skutečně si 
myslím, že téměř všechna nová duchovní hnutí jsou 
podvržené silami Temnot, které nemají zájem na tom, 
abychom poznali Pravdu. Protože Pravda nás osvobodí 
– to řekl nikdo menší než sám Pán Ježíš Kristus, a je to 
skutečně tak. Mají tedy Pravdu křesťané? A kteří? Vždyť 
je křesťanů tolik různých skupin a vyznání!  

 

Jak najít, jak poznat PRAVDU?  

Tak především v našem srdci musí být tato 
touha dominantní. Na prvním místě. Touha, poznat 
Pravdu, by měla být základním životním postojem. Pak 
mějte na paměti, že v každém náboženství, v každém 
učení či duchovní nauce je zrnko Pravdy. Centrální 
zrnko, které je obaleno mnoha a mnoha nánosy a 
slupkami, aby se člověk k jádru nemohl jen tak snadno 
dostat. Říká se, že kolik lidí, tolik pravd. Že každý z nás 
má tu „svoji“ pravdu. Souhlasím, ale nad těmito našimi 
maličkými pravdičkami je jedna univerzální Pravda, 
Pravda, která se s věky nemění, je stále stejná.                 
O poznání této Pravdy nám především jde. Pořád se 
ptejte – „Je toto Pravda? Je to skutečně Pravda?“ A také 
proste a modlete se o poznání Pravdy – „Drahý Bože, 
chci znát jen a jen čistou Pravdu – Pravdu o sobě, o 
světě, o lidech…“ Jde o to, abyste hledali vždy Pravdu, a 
ne jen vysvětlení. Vysvětlit se dá snadno kde co, i ty 
nejzapeklitější otázky existence – ale je to skutečně tak? 
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 Důležitou částí práce na sobě by mělo být úsilí 
o to, čemu říkám „svatá trojkombinace“. Touto svatou 
trojkombinací je:  

1. dobré srdce 

2. čistá duše 

3. ryzí charakter 

Tahle kombinace tří vlastností je velmi vzácná 
a je nesnadné dopracovat se k nim. Brání nám v tom 
naše ego, které nám pořád namlouvá, že jsme dobří a 
lepší než ti druzí, že my žádné podrazy neděláme. Je to 
klam a mámení, ale pravdy na takových výrocích není 
ani špetka. Porovnáváme se s druhými, vidíme chyby a 
nedostatky na druhých lidech, ale ne svoje. A pokud 
přece jen ano, tak se své chyby a prohřešky snažíme 
omluvit anebo potlačit. 

Skutečný duchovní život by měl být postaven 
na pravdivosti vůči sobě samému. Když něco zlého 
udělám, anebo se v něčem spletu, tak to přiznám a 
snažím se napravit. Když zjistím, že v učení, kterým se 
řídím, je více lidských smyšlenek a omylů nežli skutečné 
pravdy, hledám dál. Nakonec zjistíte, že ani jedno jediné 
učení, ani jedno náboženství či církev není úplně čisté a 
prosto lidských domněnek a vysvětlení… A také 
rozhozených drápků či trnů od bytostí temnot. Někdy je 
to hodně těžké – opustit církev či společenství… Mám 
s tím osobní zkušenost. Osobní zkušenost je vždy 
k nezaplacení. Byla jsem sedm let velmi aktivní 
v katolické církvi a když jsem se začala ptát na některé 
věci, které mi připadaly špatné a nelogické, přítelkyně 
se hrozily a považovaly mne nejdříve za heretika a 
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později přímo za ďáblem posedlou a konaly společné 
modlitby za mou záchranu… Když jsem se definitivně 
rozhodla, že se rozvedu, že nadále již to strašlivé utrpení 
nemíním snášet, přišly mne navštívit tři kamarádky 
z církve, ale ne proto, aby mi pomohly, ale aby mi 
„napravily hlavu“ a četly levity. Prý ani pomyslet 
nesmím na něco tak hrozného – prý mne Bůh 
potrestá!!! Ale copak je Bůh krvežíznivý zlotřilec, aby 
trestal své děti za to, že uplatňují právo samým Bohem 
mu daným – totiž právo svobodné volby? Že si každý 
může sám dobrovolně vybrat, co chce dělat, čemu věřit, 
jak žít? Říkala jsem si – jsem máma tří dětí. Když se jim 
něco stane, mne to bolí, jsem nešťastná, nepřeji si, aby 
moje děti trpěly. Copak je Bůh horší než člověk? Ne, 
v žádném případě. Náš Stvořitel rozhodně nechce 
abychom trpěli, to si většinou děláme sami, protože 
neznáme zákony Vesmíru, jako je například zákon 
přitažlivosti . Stejné přitahuje stejné. Je to zákon akce a 
reakce na duchovní úrovni. Naši předci byli mnohem 
moudřejší než my, když se řídili příslovími jako „Kdo 
druhému jámu kopá, sám do ní padá“, anebo „Jak se do 
lesa volá, tak se z lesa ozývá“, či „Tak dlouho se chodí 
se džbánem po vodu, až se ucho utrhne“. V příslovích 
bývá ukryta veliká moudrost.  

 

LÁSKA. 

Dalším velmi důležitým kamenem naší 
spirituální práce je Láska. Láska ne ledasjaká, ale ta 
bezpodmínečná. Slovo „láska“ mnozí chápou velice 
zúženě, v podstatě pod slovem láska, vidí jenom sex. To 
je hrozný omyl, nezaměňujte lásku s vášní, tělesnými 
rozkošemi, ani s ničím jiným. Bezpodmínečná láska 
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znamená, že miluji bez podmínek – vždyť i já jsem 
Bohem Stvořitelem milována bezpodmínečně, bez 
ohledu na své chyby a nedostatky. Touto 
bezpodmínečnou láskou je každý, každičký člověk 
Bohem milován a přijímán. Nemusíme se ani o nic 
snažit, tato úžasná LÁSKA tady pořád je, jen ji 
nedokážeme pochopit a přijmout. Jak řekl Ježíš Kristus 
– „Miluj bližního svého jako sebe sama“. Skutečnost je 
naproti tomu velmi tristní. Často si namlouváme, že 
někoho milujeme, ale přitom toho druhého jen 
potřebujeme, anebo chceme vlastnit a ovládat.  

A jak máme milovat druhé jako sami sebe, 
když vůbec netušíme jak sami sebe milovat a přijímat se 
všemi svými nedostatky a nectnostmi. To je kámen 
úrazu – nejdříve musíme sami sebe milovat láskou 
bezpodmínečnou, teprve pak dokážeme milovat i druhé.  

Když jsem byla v roce 1997, podruhé 
v Medžugorje, na místě prvních zjevení – na Podbrdu, 
se mi stala úžasná věc, která mne z mnoha bolestí a 
strachů vyléčila. Je tam velký kříž s tělem Pána Ježíše. 
K tomuto kříži jsem byla magickou silou přitahována. 
Chvilku jsem vzdorovala, říkajíce si – „Až ta paní 
odejde, až tam nikdo nebude…“ Nešlo to – totiž čekat. 
Bylo to jako bych byla špendlíkem přitahovaným 
silným magnetem. Ani nevím jak – najednou jsem 
klečela u paty kříže a objímala kříž – bez ostychu, bez 
ohledu na to „co řeknou druzí“. Pán Ježíš mne z toho 
kříže objal a řekl nezapomenutelná slova: „STÁLA JSI 
MI ZA TO.“ Byl to hluboce mystický zážitek, který mne 
naplnil až po okraj štěstím a nebeskou blažeností. Jen 
jsem klečela a brečela a stále dokola v slzách omílala 
slova „…stála jsem ti za to… stála jsem ti za to…“ Čas 
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jakoby neexistoval, vůbec nevím, jak dlouho jsem pod 
křížem klečela a plakala nevýslovným štěstím. Byl to 
tak obrovský přetlak blaženého, jásavého štěstí, že 
kdybych neplakala, tak se mi snad spálí všechna 
nervová spojení v těle. Moje přítelkyně se na to dívaly, a 
přitom vůbec nemohly tušit, co překrásného a 
zázračného se děje. Až později mi docvakávaly 
souvislosti – co všechno musel Pán Ježíš vytrpět a 
proč… 

Moji drazí přátelé, mystický zážitek je slovy 
nepopsatelný, nelze žádným způsobem zprostředkovat 
vám, co jsem prožívala, jak jsem se cítila. Ale vím jedno: 
Pán Ježíš stojí u každého z vás a říká vám osobně: „Stál 
jsi mi za to! Stála jsi mi za to!“ No řekněte – není to 
nádherné, že jsme tolik milováni, že ani umučení a 
utrpení na kříži nezmenšilo Ježíšovu Lásku k nám? 
Vždyť - On miloval i své katany a v téže chvíli, kdy jej 
přibíjeli na kříž, miloval je a odpustil jim! A prosil za 
odpuštění, pro své katany, nebeského Otce: „Otče, 
odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ 

Láska je něco, co si za žádné peníze světa 
nekoupíte a přece ji máte – minimálně Boží Lásku 
k nám, ke každému jednotlivci osobně. Problém je 
v tom, že lidé většinou neví, že Bůh skutečně existuje a 
každou jednotlivou dušičku nesmírně, opravdu 
nesmírně a nevýslovně MILUJE. A když to i někdo ví, 
tak často tuto opravdovou, bezpodmínečnou Lásku 
nechce přijmout. Je to příliš efemérní, příliš 
neuchopitelné a nepochopitelné. Kamenem úrazu se 
paradoxně stala osobnost Pána Ježíše Krista. A 
Temnota se činí – předhazuje lidem nepřeberné spousty 
různých duchovních nauk, jen aby nepoznali a nepřijali 
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Ježíše. Ježíš je ten, koho se Temnota bojí, Ježíš je Vítěz. 
Bytosti Temnot si jen mnou ruce, jak se jim to pěkně 
daří – odvádět lidi od skutečné Spásy, od skutečné 
Lásky, od skutečné Svobody… Také mezi samotnými 
křesťany je celý oceán různých nepochopení, omylů, 
herezí a vyučují přímo obrovské množství bludů a 
nesmyslů. Křesťané samotní jsou rozdělení a roztříštění 
– proč asi? Osobnost Ježíše Krista by nás, křesťany 
měla všechny spojovat a jaká je skutečnost? Katolíci, 
protestanti, adventisté, apoštolská církev… Je zřejmé, že 
něco je špatně. Ale co? Ježíš Kristus je v pořádku, jen 
výklady toho, co každá skupina považuje za jednu 
jedinou možnou pravdu jsou různé. V každé křesťanské 
denominaci existuje určitá skupinka fanatiků, vlažných 
– tedy těch, kteří se účastní pobožností jen ze zvyku,       
a také pár heretiků.  

Láska je vzácná, vzácnější nežli šafrán. Jak ji 
poznat? Protože jen ten dokáže milovat sebe a druhé 
bezpodmínečnou Láskou jen v případě, že tuto Lásku 
sám na sobě poznal. Proto je potřeba mít osobní vztah 
s Ježíšem Kristem, poznat Ježíše Krista jako ŽIVOU 
osobnost a mít s ním zkušenost. Jak toho docílit? 
Vpravdě je potřebné nejdříve mít ve svém srdci tuto 
touhu – je to stejné jako touha poznat PRAVDU. Člověk 
musí toužit po tom, aby poznal a měl osobní zkušenost 
s Pánem Ježíšem Kristem, aby také mohl poznat tuto 
nevýslovnou, úžasnou a nepopsatelnou Lásku. Třeba 
jen pár slovy vyslat k Ježíši prosbu: „Pane Ježíši Kriste, 
nevím zda jsi skutečný, prosím tě, dej se mi poznat.“ 
Ježíš nás nikdy neopustil, je stále s námi, i když jej 
nevidíme – je ve vyšší dimenzi, našim očím neviditelné.  
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Neustále usilujte o lásku. Milovat sebe i druhé, 
na sobě i na druhých hledat to lepší a dobré. Řiďte se ve 
svém životě těmito slovy Ježíše Krista: 

„Ale vám, kteří mne slyšíte, pravím: Milujte 
své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. 
Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří 
vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i tu 
druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili! 
Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, 
nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak 
jednejte vy s nimi.“ Tato slova najdete v Lukášově 
evangeliu, kapitola 6, verše 27 až 31. 

 

SVOBODA. 

Abychom mohli najít Pravdu, potřebujeme 
SVOBODU. Tuto svobodu je potřeba ponechat i 
druhým. Buďte ve svém hledání Pravdy svobodní, 
nenechte se uvrtat a nepodlehněte lidem, kteří tvrdí, že 
to či ono je jediná pravda. Můžete spadnout do pasti. 
Skupin, které tvrdí, že to či ono je „pravda“ je spousta a 
nemusí to být nutně jen křesťané. Bůh nám ve své 
nekonečné Lásce, se kterou každou jednotlivou dušičku 
stvořil, dal veliký dar Svobody. Nikdo nemusí v Boha 
věřit jen proto, aby byl „dobrý“ či aby se Bohu zalíbil. I 
když v Boha nevěříte, ba dokonce i když Boha 
proklínáte, tak Bůh vás v každém okamžiku MILUJE a 
neodmítá. Často bývá mnohem větší devizou pro 
člověka dobré srdce – to je více než víra. Máte 
naprostou svobodu v tom, čemu budete věřit a jak 
budete žít. Ale tuto svobodu dopřejte i druhým. Ono to 
není jedno, jakým způsobem žijete (pověstné „Boží 
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mlýny“ se ošidit nedají),  ale také není možné svůj 
způsob života a svou víru vnucovat druhým. 

Často jsme mnozí od svých rodičů slýchávali, 
že pro nás chtějí jen to nejlepší a přitom chtěli jen 
naplnit své vlastní sobecké představy o nás. Ctěte svou 
vlastní svobodu a dopřejte ji druhým. Každý se může 
rozhodovat podle své vlastní vůle. Jsme lidé rozdílní, ale 
to, že někdo dělá věci jinak než já, anebo že věří něčemu 
jinému než já, neznamená, že je horší. Co je lepší: 
hruška anebo jablko? Je nesmysl něco takhle srovnávat. 
Jak hruška, tak i jablko jsou ve své rozdílnosti potřebné 
a žádoucí. Někdo má raději hrušky, jiný jablka. Je lepší 
ten, kdo rád jablka, anebo ten, kdo rád hrušky? Anebo 
nejlepším je ten, kdo rád jí jak jablka, tak i hrušky? 
Sami vidíte a cítíte, že je to nesmysl, ale ve vztazích 
k druhým lidem a k víře se přesně takto chováme. 

Dopřejte svobodu i svému partnerovi. Váš muž 
či žena není vaším majetkem, jsou to svobodné bytosti. 
Váš partnerský vztah by měl být založen na důvěře, 
lásce a úctě jednoho k druhému, ne na vlastnění. Važte 
si toho, že váš partner je ochoten sdílet s vámi svůj 
život. Žárlivost je nemoc, která bezpečně dříve či později 
zničí každý vztah. Žárlivý člověk nezná svoji vlastní 
hodnotu a tuto staví na svém partnerovi. Žárlivec trpí 
pocitem vlastní nedostatečnosti, úcty a sebehodnocení a 
toto všechno nahrazuje zotročováním svého partnera. 
Také touha svého partnera vlastnit vyvěrá z toho, že 
člověk nemá o své vlastní hodnotě ani potuchy, často to 
také bývají lidé zranění již z dětství. Dovolte sobě i 
svému partnerovi být sami sebou, přijímejte se 
navzájem bez posuzování a kritiky takoví jací jste. 
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Dopřejte svobodu i svým dětem. Vzdejte se své 
představy o nich. Pokud jsou malé, jste za své děti plně 
zodpovědni a míra svobody nemá být velká. Ale 
nepromítejte do svých dětí své vlastní představy o nich 
a když dospějí, nechte jim svobodu rozhodnout se co 
budou dělat, jak chtějí žít. Ani manželé a manželky, ani 
děti nejsou vašim vlastnictvím. Jsou svobodnými 
bytostmi a nikdo nemá právo brát jim svobodu a 
usměrňovat je podle svých představ. To je manipulace a 
ta nemá nic společného ani s láskou, ani se svobodou.  

Nenechte své děti v raném věku vybírat si. 
Prostě jim kupte co zrovna potřebují, ale nedělejte na 
své děti nátlak, aby si sami vybírali. Dejme tomu, že 
vaše dítě potřebuje nový svetřík. Tak prostě jděte a 
kupte mu ho, vybírejte svetřík sami, ale nenechte 
vybírat děti. „Chceš tento, anebo tento, anebo snad 
tento…?“ Dětem je to úplně jedno, své oblékání 
jednoduše neřeší a tímto nucením vybírat si v nich 
umocňujete ego a pak se nedivte, že vaše dítě chce 
v pozdějším věku nosit jen značkové věci. Tímto 
způsobem vychováte jen sobce. 

Každý člověk má také svobodu v tom, čemu 
věří. V tom pralese různých církví, učení, nauk je téměř 
nemožné se vyznat a najít pravdu. Ale kdo po pravdě 
touží, najdete cestu z toho pralesa ven – na svobodu. 
Různá učení předkládají svůj výklad pravdy, ale často 
nedopřávají svobodu. Prostě – jen naše učení je pravda, 
a kdo tomu nevěří propadne peklu. A tak se lidé 
napadají a pomlouvají pro efemérnost něčeho, co se 
nedá dokázat, ani změřit, ale co závisí na stavu a čistotě 
duše. Čím světlejší duše, tím méně bludů a herezí a tím 
lepší a dokonalejší poznání toho, čemu říkáme pravda. 
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Z duchovního hlediska jsou lidé na různých úrovních. Po 
dítěti, které se teprve začalo učit číst a psát nemůžete 
chtít, aby počítalo rovnice o třech neznámých. Čím víc 
odhazujete obaly ze své duše, tím větší kus „pravdy“ 
můžete přijmout a pochopit. Nechte ostatním svobodu 
v jejich věrovyznání (za bývalého režimu se požívalo 
slovo „světonázor“), nevyvracejte jim ho. Můžete jim 
říci, jak a proč věříte vy sami, ale nesnažte se ostatní 
obrátit a ti, kdož věří jinak než vy, neodsuzujte jako 
služebníka satanova a heretika.  

 

OPRAVDOVOST. 

Tohle je velice důležité pro každého člověka, 
nejen pro ty pracující na poli ducha. Buďte vždy sami 
sebou. Jednejte svobodně, bez ohledu na to, co řeknou ti 
druzí. Odhoďte masky, nic nefilmujte. Dnes je tak 
moderní mít svoji „imidž“ – je to jen maska, není v tom 
nic opravdového. Nepodléhejte módě, stůjte pevně na 
svých zásadách. Nic nedejte na to, že vás jiní kritizují, či 
mají za blázna. Vše co děláte, dělejte s plným zaujetím, 
do všeho vkládejte srdce. Buďte lidmi OPRAVDOVÝMI. 
Nic nedělejte jen tak na oko, jen tak napůl, jen „aby se 
neřeklo“. Posmívá se vám někdo? Pomlouvá, či kritizuje 
vás? Pak je to ale problém toho dotyčného člověka, ne 
váš. Na této skutečnosti – totiž opravdovosti – 
sklouzává mnoho duchovně hledajících a pracujících. 
Mějte na paměti: „Ještě se nenarodil člověk ten, který 
by se líbil lidem všem.“ Snažte se být za všech okolností 
sami sebou, bez toho, aby jste se skrývali za nějakou 
imidž či masku.  
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                DALŠÍ ZÁSADY A POJMY. 

 

 HŘÍCH. 

Co je to hřích? Je to těžké definovat, i když jsou 
vypracovány celé studie o hříchu – obzvláště u 
křesťanů. Hříchy malé, velké, smrtelné, všední, hřích 
dědičný, hříchy proti Duchu Svatému a tak dále. Je 
nenávist hřích? A proč? Především proto, že nenávist 
vás svazuje a ještě důkladněji uzamyká v matrixovém 
systému, skrze nenávist odevzdáváte Temnotě 
obrovskou část energie a Temnota má hostinu. A navíc 
nenávistí ubližujete: sobě samému jakož i člověku, 
kterého nenávidíte. Právě v tom to vězí: Hřích je takové 
jednání, takový emocionální stav člověka, který 
umožňuje temným duchům vysávat vaši duševní a 
duchovní energii a ubližuje vám i bližním. Tomuto je 
potřeba se vyhnout. Celá obsáhlá nauka o hříších a také 
katolická zpovědní praxe má směřovat k tomu, aby 
člověka vychovávala, jak žít svobodně a neodevzdávat 
svou energii temným duchům. Největší hřích je v tomto 
smyslu to, že jsme v tomto quasi reálném světě doslova 
uvězněni a to právě z důvodu odčerpávání energie 
z lidí. To je ten, tak zvaný, dědičný hřích. A nedá se 
smýt křestem, jak se všeobecně mezi katolíky věří. Křest 
je důležitý, protože člověk dostává Boží pečeť, stává se 
Božím dítětem. Ne, že by Božím dítětem již nebyl, ale 
v tomto světě, kde vládne Zloduch a krade duše, je to 
důležité – duše dostává Boží sílu a ochranu v tomto 
životě. Že o tuto sílu duše nestojí – to je již jiná věc… 
Není možné z tohoto vězení vystoupit, ale je možné dbát 
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na to, abych svou energií nekrmila a neposilovala 
Temnotu. Hříchem je proto každé naše jednání, ano, ba 
i myšlení a mluva, které nás izoluje od Boží Lásky, 
poškozuje nás i druhé lidi, ubližuje našim bližním a 
odčerpává naši energii, upevňuje a zvětšuje naše ego. 
Temní duchové vědí, jak to udělat a neustále nás 
podněcují k závisti, zlobě, chamtivosti, různým 
komplexům (= nedostatek lásky k sobě samému), 
pomluvám. Zpovědnice jsou zde proto, aby si člověk 
uvědomil, jak jedná, jaký má problém, jak odevzdává 
svou energii a aby se naučil tohoto se vyvarovat. Praxe 
je ovšem taková, že mnozí si bláhově myslí, že můžou 
dělat co jim libo, že se ve zpovědnici „očistí“ a všechno 
bude zase O.K. Nebude a není tomu tak. Zpověď je také 
způsob duchovní práce, když se člověk nad sebou 
zamýšlí a snaží se svoje chyby napravit. To znamená, že 
když jsem pyšná a domýšlivá, pracuji na tomto 
vlastním problému a snažím se o POKORU. To 
znamená, že na své duši mám vlákna, za které když 
démoni zatahají či zabrnkají, hned si namýšlím bůhvíco 
– jaká  jsem  skvělá  a  krásná a ostatní lidé jsou nuly – 
a temné bytosti již papají… V tomto smyslu je nejhorší 
ze všech pýcha duchovní. Když duchovně žijící člověk 
nedopřává svobodu jinak věřícím lidem a tyto kritizuje 
a považuje za žijící v omylu a bludu. Může to být člověk 
dobrý, skromný, ale žije v přesvědčení, že pouze to učení 
a víra, ve kterém žije sám, je to jediné správné a to je 
duchovní namyšlenost, kterou nedokáže vidět. 

Bůh nám s velkou radostí každý náš hřích 
odpustí, ale jde o toto: UVĚDOMIT SI SVŮJ PROBLÉM. 
Problém – tzv. hřích… I tak se to dá říci. Nejdříve si 
musíte uvědomit: „Aha, vždyť já té sousedce závidím!“ 
„Jejda - vždyť jsem o své sousedce řekla něco 
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nedobrého, pomlouvám!“ A jsme zpět u VĚDOMÉHO 
MYŠLENÍ. To je pozitivní myšlení umocněno na ixstou. 
Osvícení, vysvobození – to je vlastně prohlédnutí. 
Pohled „za oponu“. A také celoživotní snaha být dobrým 
člověkem, nekrmit a neživit systém vytvořený 
Temnotou, získat svobodu - i když je člověk ve vězení, 
jeho duch je pořád svobodný, duši a ducha uvěznit 
nelze, pokud to sami nedopustíme. Hřích je to, co nám 
bere svobodu, ještě více nás uzamyká v našem 
matrixovém vězení a sytí bytosti temnot. 

Je bláhovostí myslet si o sobě, že „já přece 
nehřeším, já nic zlého nedělám“. To je kolosální omyl. 
Všichni jsme hříšníci, všichni nějakým způsobem 
hřešíme a poškozujeme Boží dílo na Zemi. Jsme jen vůči 
svým hříchům slepí. Vždyť i nevěřit v Boha je těžkým 
hříchem. Vzpomeňte na Desatero – je to na prvním 
místě. Děti nemůžou odmítnout rodiče. Ale my, lidé,  to 
běžně děláme – odmítáme Otce své duše, našeho 
nebeského Otce, Stvořitele všeho a všech… 

 

CTNOSTI A NECTNOSTI. 

O ctnosti máme usilovat a nectnosti 
potlačovat. Jsou to naše podvědomé programy, získané 
i naučené. Proměnit nectnost (hřích) v ctnost pro nás 
znamená, že se stáváme lidmi lepšími a opravdovějšími 
a nekrmíme ty černé potvůrky, které často nazývám 
„černá trička“. Tento výraz používá Barbara Marcinjak, 
vlastně jej používají tzv. Plejáďané, které Barbara 
šaneluje. Tento výraz celý problém odlehčuje a je snáze 
pochopitelný. Je jasné, že černá trička dělají co můžou, 
aby   v  nás  naše  nectnosti co  nejvíce posilovali, ba 
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vytvářejí i nové a snaží se co jim síly stačí, odvést nás 
od práce přeměnit nectnost za ctnost. O ctnostech 
nebudeme mluvit, ve smyslu katolické nauky, obsažené 
v katechismu. Jde o soubor dobrých vlastností, které 
máme posilovat či o ně usilovat a méně dobrých 
vlastností, které škodí jak nám, tak i druhým lidem a 
krmí bytosti temnot ze čtvrté dimenze.  

 

POBOŽNOST, ZBOŽNÍ LIDÉ. 

V první řadě, chci upozornit na pobožnost. 
Člověk zbožný nemá zkušenost s vírou, jen přijímá to 
které učení a podle něj žije. Pobožní lidé jen věří, ale 
nepracují na sobě. Snaží se zalíbit Bohu i lidem. Plnit si 
své křesťanské (či jiné) povinnosti, jak nejlépe dovedou, 
ale chybí jim vnitřní prožitek, poznání Boha či Ježíše 
Krista jako živé bytosti, která je miluje. Pobožný člověk 
snadno sklouzne do fanatismu, protože je vnitřně 
přesvědčen, že jedině ta jeho církev a učení, které 
k věření církev překládá, je jedině správné. Pobožný 
člověk vlastně jen filmuje, skrývá se za masku a často se 
úplně ztotožní a sžije s učením církve či sboru, ke 
kterému se hlásí. Není sám sebou. Přijal jakési učení za 
své a nepřemýšlí, zda to pravda je či není. Myšlenku, že 
by všechno mohlo být jinak, považuje za hřích, za 
kacířství, herezi ba přímo okultizmus. A tak mnozí se 
skrývají za masku katolíka, nebo nosí masku 
adventisty, anebo masku svobodné „nové spirituality“… 
Myslí to sice upřímně, ale jen v rámci mantinelů daných 
jim příslušnou naukou, učením. Buďte sami sebou, 
nebojte se žít dle svého svědomí a zkoumejte vše, co je 
vám jako pravda předkládáno. Mějte otevřenou mysl – 
vše čemu věřím, může být úplně jinak! S takovýmto 
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postojem přistupujte i k tomu dílu – pořád se ptejte: „Je 
to pravda? Je to skutečná pravda? Může to tak být?“ 
Přidávám ještě jednu okřídlenou větu: „Nevěřte mi, 
přesvědčte se!“ 

 Zbožnost je dobrá jen tehdy, když člověk chová 
ve svém srdci (a v celém svém životě) upřímnou a 
hlubokou lásku k Bohu, miluje a chápe problémy a 
hříšnost svých bližních, a když všechno dělá pro Boha. 
„Všechno pro Tebe, s Tebou, skrze Tebe!“ Tehdy je 
zbožnost duše skrytá, nevystavuje se odiv, nevyvyšuje 
se nad druhé, nedává sebe sama za příklad. Jen 
takováto zbožnost je Bohu milá.  

 

KRIZE VÍRY. 

Právě proto, že nepřijímáte vše, co je vám 
k věření předkládáno, ale zkoumáte, zda to či ono, je 
skutečně pravda, přichází krize víry. Někdy je to docela 
fuška ustát. Jak jsem už vzpomněla dříve, byla jsem 
sedm let velmi aktivní katoličkou, dokonce jsem byla 
katechetkou – ale nevyhovovalo mi to, nehodím se pro 
vyučování dětí a je jasné, že jsem nebyla úspěšná. 
Techtle-mechtle našeho místního faráře a moje slabá 
povaha, mne vmanévrovaly ještě do dalších věcí, které 
jsem dělat nechtěla a byly mi proti srsti. Například, 
chození po nemocnici za účelem pozvání a pak odvedení 
nemocných do kaple na mši svatou, anebo krátký čas 
jako kostelnice v našem kostele. V těchto svých životních 
rolích jsem byla hluboce nespokojená a nešťastná a 
nechala jsem se do toho vmanipulovat, protože tehdy 
jsem se bála říci jasné „NE!“. A proto jsem nedokázala 
být sama sebou, přizpůsobovala jsem se představě, 
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jakou o mně měli ostatní z farnosti. Konec konců – bylo 
to dobře, v té hluboké nespokojenosti a nenaplněnosti 
jsem začala přemýšlet! Začalo mi svítat a tak jsem 
ztrácela půdu pod nohama. Bylo to stále horší a horší. 
Když jsem někdy projevila svůj vnitřní stav pochyb ba 
někdy i zloby – vždyť to nefungovalo tak jak mělo – 
farníci se vždy zhrozili a divže se nezačali žehnat 
znamením kříže. Považovali mne za ďáblem posedlou. 
Takže jsem ztratila víru, ale čemu věřit jsem nevěděla, 
nikde jsem nenacházela to, co jsem hledala – totiž 
pravdu, za kterou bych mohla stát, pod kterou bych se 
mohla podepsat… Temná noc duše, tak se to dá říci či 
popsat, navíc šla ruku v ruce s osobním neštěstím 
v rodině a s finančním zajištěním života. Tak jak mne 
neuspokojovaly „pravdy“, učené církví, byl na kusy 
rozbit můj život manželský i rodinný a navíc jsem ani 
neměla moc z čeho žít. Těžká krize na všech frontách 
najednou. Nechápala jsem, proč dobrý Bůh moje 
modlitby neslyší – kdyby slyšel přece, tak se moje 
situace musí zlepšovat a ono to bylo přesně naopak! 
Copak je Bůh hluchý? Proč se ode mne odvrátil, vždyť se 
tak snažím?! Proč je zlým lidem na světě hej a já si 
můžu kolena sedřít do krve od klečení před oltářem – a 
nic? Musela jsem si ujasnit, co je v pořádku a co není. Je 
Bůh v pořádku – nekompromisně ano! Co je tedy 
v nepořádku? Myšlení? Ano, to by mohlo být ono. 
Předtím, než jsem v katolické církvi uvízla, jsem se 
intenzivně věnovala pozitivnímu myšlení a vždy jsem si 
myslela, že kdyby náš farář také praktikoval pozitivní 
myšlení (a nepovažoval jej za okultismus), nemohl by 
tak lehce komukoli svou prostořekostí ublížit. Také se mi 
zdálo, že tvrzení o velké hodnotě utrpení je nesmysl. 
Kdyby utrpení mělo takovou hodnotu, za jakou ji 
křesťané považují, tak by měli o utrpení usilovat. Jenže, 
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drazí přátelé, ruku na srdce: kdo stojí o utrpení? 
Všichni do jednoho usilujeme o štěstí, abychom prožili 
svůj život smysluplně a šťastně. Utrpení se všichni 
snažíme vyhnout a eliminovat je ze svého života. Trpět 
– toť další způsob, jak z nás černá trička čerpají energii.  

Dala jsem se s plnou vervou do studií, jak 
ovlivnit svůj život, jak si řídit svůj život podle toho, co 
chci a jak si přitáhnout do života více dobra. Přesto 
opuštění náboženských nauk bylo velmi bolestné, 
trápilo mne svědomí, že dělám něco špatně, že se to 
lidem kolem mne a ani Bohu nelíbí. Byla jsem jako ve 
vzduchoprázdnu, neznala jsem nikoho, kdo by mi mohl 
poradit. Až teď, po mnoha letech, jsem pochopila, že 
jsem byla v první etapě transformace, kdy se 
zrychleným způsobem vybíjí tzv. karma. 

Jak šel čas, zjišťovala jsem, že ani ty „zázračné“ 
techniky duchovní práce, pomocí kontroly mysli a 
imaginace nefungují tak, jak jsem očekávala. Ne, 
nezřekla jsem se Boha, ani Ježíše Krista, jen jsem 
opouštěla nauky, které mi začaly logicky připadat jako 
nevěrohodné. To bylo to jediné, čeho jsem se mohla 
držet. Totiž Ježíš Kristus a existence vyšší moci. Proč 
pozitivní myšlení a příbuzné nauky nefungují, alespoň 
ne na sto procent, si povíme později.  

 

VÍRA. 

Všechno na tomto světě, v tomto 3D vězení je 
založeno na víře. Každý člověk jednoduše MUSÍ něčemu 
věřit. Bez víry se vůbec nedá žít. Slovo „víra“ je omylem 
vztahováno jen na náboženství a ve vztahu k Bohu. 
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Věřím v Boha… Nevěřím v Boha… Ve vztahu k Bohu 
Stvořiteli jsou pouze tyto dvě možnosti. Lhostejnost není 
třetí možnost – je to nevíra.  

Jenže víra jako taková se nevztahuje jen na 
existenci Stvořitele. Křesťané věří, že Bůh je, že Ježíš 
Kristus je Spasitel. Ateisté pouze věří, že Bůh není a 
hmota je výsledkem evoluce. Ani jedno, ani druhé nelze 
dokázat. Vědátoři věří, že jen to, co si můžou zvážit, 
změřit a pokus zopakovat, je pravdivé. Opět jde jen o 
víru. I mezi nábožensky založenými lidmi, které obecně 
vnímáme jako „věřící“ se najde spousta bludů a 
nesmyslů, kterým tito lidé pouze věří. Například různá 
dogmata. Že manželství je svátost a tím pádem 
nerozlučitelné; že člověk, který nepřijme Ježíše Krista 
za svého Spasitele anebo se neřídí ve svém životě Biblí, 
je ovládán démony a přijde do pekla…  

V poslední době se k našim uším donesly i 
takové informace, že při nějakých vědeckých pokusech 
se hmota chovala podle víry a očekávání 
experimentátorů. Podle toho, co vědci očekávali že se 
stane, vznikaly v nějakém experimentu částice anebo 
vlny. Zajímavé, že? Ohromná spousta lidí, vlastně 
téměř všichni věří, že svět je takový jak jim to předkládá 
soudobá věda, jak jej vidí vlastníma hmotnýma očima a 
jak je vše prezentováno v médiích. A jsme opět u jádra 
pudla: opět jde jen o ničím nepodloženou víru. Svět a 
vše, co se kolem nás děje, je jinak, než hlásá televize! 
Oficiální média nám – lhostejno, zda vědomě či 
nevědomě – v jednom kuse lžou. Anebo neříkají pravdu. 
Anebo zamlčují podstatné děje v našem světě. Hlavně 
pak ty, které nezapadají do stávajících představ o 
našem světě a jsou vnímány jen jako kuriozity. Proč 
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média mlčí o tom, co se už 30 let děje v Medžugorje? 
Proč se seriózně nevěnují agrosymbolům a dalším 
„záhadám“? Protože to vybočuje ze schématu, z obrazu 
toho světa, jaký chtějí mít… Je nám odmalička 
diktováno, čemu máme věřit, je nám předkládán model 
fungování světa, který je zcela chybný. Celý školní 
systém je zde proto, aby nám vnutil všeobecně 
přijímané paradigma této doby. Školství nemáme 
proto, aby lidi učilo, jak svobodně myslet a hledat 
pravdu, ale to, co je ve všeobecnosti za pravdu 
považováno, je dětem vštěpováno. A tak věříme televizi 
a novinám, věříme naukám či vědeckým „důkazům“, 
bez přemýšlení přijímáme jako pravdu to, co je nám 
jako pravda předkládáno. Všechno je jen o víře. Věříte, 
že hmota se skládá z atomů? Že atom je složen z jádra a 
obalu – v jádru je proton s neutronem a kolem něj 
obíhají elektrony? A viděli jste to na vlastní oči? Pokud 
ne, pak tomu pouze věříte, protože nás to učili ve škole, 
ale nevíte to. 

 

VYTRVALOST A DISCIPLÍNA. 

Tato dvě slova mají platnost všeobecnou, kdo 
chce dosáhnout jakéhokoli úspěchu, bez vytrvalosti a 
disciplíny se to neobejde. Duchovní život není výjimkou, 
ba právě naopak. Pro úspěch ve spirituálním životě je 
toto nutné. Je to těžké, protože výsledky se nedají změřit 
a lidé kolem nás v podstatě výsledky našeho snažení, 
nejsou s to zaznamenat. Ale bez vytrvalosti a disciplíny, 
se nepohnete z místa. Jednoduše není možné, abych 
týden – dva, dbala o svůj duchovní život, pak půl roku 
nic, pak se na pár dnů k cvičením vrátila, pak zase 
dlouho nic… Tak jako každý den sytíte své tělo jídlem a 
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pitím, tak denně musíte živit a pečovat o svou duši, o 
pokrok na duchovním poli. Bez toho nelze duchovně růst 
a osvobozovat se z toho všeho, co nám házejí pod nohy 
černá trička. Svému tělu dopřejete každý den to, co si 
žádá, ale nevnímáte, že vaše dušička strádá 
nedostatkem a skomírá na úbytě. Mnoho lidí uzamklo 
svou duši do třinácté komnaty a dušička úpí a trpí a 
volá o pomoc a my ji neslyšíme. Duše se přece nedá 
zvážit a její hlas můžete slyšet – stejně jako hlas Boží – 
jen v úplném tichu, jen když se vám podaří odpojit 
neustálý tok myšlenek ve vaší hlavě. 

Když se odhodláte ke spirituální práci, což je 
transformace osobnosti a začnete odmotávat vlákenka 
ze své duše, tak to první, co se stane je, že otevřete 
okované dveře, za kterými jste uvěznili svou duši. 
Dušička se vám odmění tím, že vám bude pomáhat a 
vlákna obalující duši – ty podvědomé bloky, programy 
a strachy začne roztavovat silou svého světla zevnitř. 
Na tuto práci  potřebuje duše energii, proto krmte svoji 
dušičku každý den kvalitním jídlem: modlitbou, 
meditací , bdělostí, vědomím myšlením, prací na sobě. 
Nejhorší, co můžete udělat je, že s nadšením se pustíte 
do spirituální práce, ale postupně slevujete a slevujete, 
tuto práci ze dne na den odkládáte. Zakrátko, je takový 
člověk na tom hůře, než kdyby vůbec nezačal pracovat. 
V podstatě klesne níže, než byl na začátku. Pamatujte – 
každý den pracovat, nejen tělesně či intelektuálně, ale 
hlavně spirituálně. Alespoň pět minut denně – to přece 
nikoho nezabije; alespoň ráno, přes den a večer, jeden 
„otčenášek“. To je to nejnižší minimum. Tak budete 
držet svoji duši mimo katr, ale duchovně budete na tom 
pořád stejně. Nebudete růst, ale ani klesat. Kdo chce 
růst, musí být sám k sobě tvrdý a každý den se přinutit 
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udělat něco víc  pro svůj duchovní život a tím pádem ke 
svému osvobozování se z vibračního vězení – totiž 
matrixu. Odmotávat trpělivě vlákénka ze své duše, sytit 
dušičku tím nejlepším, jak jen můžete - vytrvale a 
disciplinovaně; a po nějakém čase zjistíte, že tato práce 
vás naplňuje a uspokojuje a budete vděční za to, že jste 
vytrvali a nenechali se černými tričky odvrátit ani 
otrávit. Ale na začátku musí být vytrvalost a disciplína, 
což vyžaduje jistou míru odříkání. Po nějakém čase 
zjistíte, že duchovní cvičení jsou vám stejně potřebná 
jako vzduch pro plíce a že to jde samo. 

 

BDĚLOST, ŽITÍ V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU. 

Aby jste mohli žít v přítomném okamžiku a tak 
mohli svůj život prožívat naplno, je opět nutný trénink 
pozitivního myšlení a kontroly mysli. Žít v přítomném 
okamžiku a radovat se z každého okamžiku – co to 
znamená? Jen tolik, že si pořád uvědomujete, kdo jste, 
kde jste, proč to či ono právě děláte, nač právě myslíte. 
Ale také si uvědomujte, za co všechno v tom daném 
okamžiku můžete být vděční. Takovéhoto způsobu žití 
není snadné dosáhnout, mám na to jednoduchou 
pomůcku: pořád ve své mysli a srdci rozmlouvám 
s Pánem Ježíšem Kristem. Též jsem Pána požádala, aby 
mi co možná pořád, připomínal právě žití v přítomném 
okamžiku. Pak je to snadné. Nic, žádnou práci ani 
odpočinek, nezačínám bez této niterné, odevzdané a 
láskyplné rozmluvy s Pánem. Kdysi jsem, například, 
nenáviděla žehlení. A že mi této práce bylo požehnáno 
až nadmíru! Jeden z mých synů se učil kuchařem, druhý 
číšníkem. Oba potřebovali na praxi – a později do práce 
– téměř denně, čisté oblečení. Ty bílé kuchařské 
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rondony, montérky a blůzy – no hrůza! Špatně se to 
žehlilo a pořád jsem měla celé hory prádla na žehlení. 
Jednou jsem si řekla, že tuto nepříjemnou a otravnou 
práci budu dělat s Pannou Marií, pro Ježíše. Prostě, 
jsem tuto práci, začala dělat jako projev mé lásky 
k Ježíši Kristu a každý kus žehleného prádla, jsem 
považovala za Ježíšovo. Od té doby, takto dělám 
všechno. Je jedno, zda uklízím, vařím, či zda pracuji na 
zahrádce, či na mašině ve fabrice, anebo zda si chci číst 
či luštit křížovky – vždy do této činnosti zvu Pána a 
Matku Boží. Všechno dělat s láskou pro Ježíše – pak je 
žití v přítomném okamžiku snadnější, protože si pořád 
uvědomujete co děláte a proč to děláte. „Všechno pro 
tebe, s tebou a skrze tebe, Ježíši“. Pravda, ne všichni lidé 
– ani mnozí z těch, kteří se považují za „věřící“, nestaví 
na Ježíši, raději uznávají různé nanebevzaté mistry, 
učitele z vyšších dimenzí, anděly a podobně. Ne, nechci 
vám víru v Pána Ježíše nutit, je to věc osobní zkušenosti 
a vztahu. Pokud by jste Pána Ježíše přijali pouze jako 
víru, můžete sklouznout do nějaké křesťanské sekty či 
bludného učení. Osobní zkušenost a stále se prohlubující 
osobní vztah se nedá ničím vynahradit. Pokud ctíte a 
uznáváte jinou duchovní autoritu – obracejte se na ni. 
Třeba na svého strážného anděla – to máte jistotu, že je 
pořád s vámi a pomáhá vám. Jasně, že se v přítomném 
okamžiku nedá žít neustále. Máme svou práci, své 
povinnosti a musíme se na to plně soustředit. Taková 
pokladní v supermarketu, například, těžko bude 
neustále myslet na to, aby byla ukotvena v přítomném 
okamžiku, když musí myslet na tolik důležitých věcí a 
povinností… Přesto je potřeba se o to pokoušet co 
nejčastěji, dělat svoji práci VĚDOMĚ  a soustředěně, a 
alespoň ve chvílích volna, v koupelně či v posteli, před 
usnutím, případně po probuzení, se soustředit na 
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přítomný okamžik a spirituální práci, anebo si na to 
vyhradit pravidelný čas, který ani nemusí být časem 
navíc, protože žití v přítomném okamžiku, můžeme 
zařadit do naší meditace či modlitebních chvilek.  

 

ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ. 

Nelekejte se, nebudu po vás chtít, aby jste šli do 
kostela a do zpovědnice. Je to sice katolická praxe, ale 
velmi účinná. A velmi vhodná pro každého, ať již 
vyznává takové či makové učení. Je to jednoduché a 
tímto způsobem si můžete každý den ověřit, nakolik jste 
si byli v průběhu dne vědomí. Dříve než usnete, 
promítněte si svůj život toho dne. Snažte se vzpomenout 
si na všechny detaily. Jak jste se probudili, zda jste se 
v posteli stihli pomodlit, vzpomeňte si na ranní hygienu, 
snídani, cestu do práce, s kým jste se setkali, o čem jste 
mluvili a tak až do chvíle, kdy jste začali „zpytovat 
svědomí“. Když to budete pravidelně praktikovat, 
zjistíte, že si vzpomínáte i na to, na co jste mysleli. Váš 
život bude stále vědomějším, stále více jej budete mít 
pod svou kontrolou. Před usnutím dobře vzpomínejte, 
zda jste někomu neublížili – skutkem, slovem či 
myšlenkou. Ublížil-li někdo vám, odpusťte. Buďte 
pravdiví sami k sobě, snažte se vidět věci v pravém 
světle, zakládání růžových brýlí a omlouvání svých, ne 
příliš světlých skutků, vám nepomůže hnout se z místa. 
Všechno špatné, co jste během dne udělali – třeba že, 
vám „ujely nervy“, odevzdejte Pánu, litujte toho a 
požádejte o odpuštění. I když vám jen „ujely nervy“ – 
mohlo to někomu jinému ublížit. Takto budete postupně 
poznávat, v čem selháváte a v čem jste dobří. Rychleji 
objevíte své navyklé vzory myšlení a budete to vše moci 
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účinněji změnit. Tímto způsobem také poznáváte svoji 
podstatu, své já, vaše kladné a záporné vlastnosti. Svoje 
zlé vlastnosti, skvrny na charakteru můžete změnit 
pouze v případě, že si je plně uvědomíte a přijmete. 
Tedy že uznáte – ano, jsem závistivá; ano jsem žárlivá; 
ano, pachtím se za penězi či slávou… A nezapomínejte 
na vděčnost: děkovat, děkovat a děkovat… 

 

POSUZOVÁNÍ, SROVNÁVÁNÍ, KRITIKA A 
POMLUVY. 

Nesrovnávejte se s jinými lidmi a ostatní 
přijímejte takové, jací jsou. Každého člověka Bůh 
nesmírně miluje, za každého Ježíš položil svůj život, 
v každém je uvnitř ukryta čistá duše; a duše – to je 
Světlo. Nezkoumejte, kolik má kdo nánosů na duši. Když 
se srovnáváte s jinými, je to proto, že svoji vlastní 
hodnotu ještě neznáte anebo neumíte ocenit a také 
proto, že jste pyšní a slepí vůči svým vlastním chybám a 
nedostatkům. Lidé, všeobecně, raději hodnotí život 
druhých lidí místo toho, aby si všímali svého vlastního. 
O tom svědčí obrovské zaujetí pro takzvané celebrity, 
zájem o všechny klepy. Je tak snadné, na druhém 
nenechat nit suchou – hlavně, že nemusím myslet na své 
vlastní nedostatky a kopance. Žádný z nás není schopen 
vidět se očima druhého člověka. Pohled na nás samé je 
pouze subjektivní. Vytváříme si spousty domněnek a 
vysvětlení. O druhých, o světě, o sobě. Není to 
v pořádku a přímo nám to škodí. Zákon příčiny a 
následku, zákon přitažlivosti – že stejné přitahuje 
stejné, zajistí, že se nám všechno vrátí, ale ještě 
umocněné. Když se nám na někom něco nelíbí, nebo nás 
něco rozčiluje, berte to jako zrcadlo. Že ten člověk 
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odráží nějakou vaši vlastní nedostatečnost, ukrytou 
hluboko v podvědomí, se kterou máte pracovat. V tomto 
kontextu jsou všichni ostatní lidé našimi učiteli. Pátrejte 
po svých vlastních programech, které vás vedou, že ten 
či onen člověk vás rozčiluje. Už jen takové na pohled 
nevinné prohlášení, jako například, „To je blbec“, či „Ty 
jsi ale nemehlo“, vám škodí dvakrát. Jednak snižujete 
hodnotu druhého člověka, jednoduše takovéto výroky 
druhým ubližují, a za druhé – poškozuje to hlavně vás. 
Karmicky i lidsky. Mějte na paměti, že každá myšlenka, 
slovo i skutek se vám zesílené vrátí. Nedbejte na to, co o 
vás druzí lidé soudí, následujte svou cestu, cestu 
očišťování duše a vysvobozování ze zajetí ega a hmoty. 
Snažte se vymanit ze svého ega - to bývá nejvíce 
dotčeno - tím, že obaly na vaší duši budete postupně a 
trpělivě rozpouštět. Čím menší ego, tím menší utrpení 
z odsudků a kritiky druhých. Co si kdo o vás myslí, či 
říká, se vás už nebude týkat. Nedbejte také na to, co ti 
druzí dělají, mluví, jací jsou. Je to jejich život, jejich 
lekce, jejich cesta. 

 

ODPUŠTĚNÍ. 

Odpuštění vás osvobozuje. Když vám někdo 
ublíží a vy nedokážete odpustit, tak se k tomu člověku a 
bolesti přikováváte. Když se vám něco nedobrého stane, 
nehledejte viníka. Berte všechno tak jak to jde. Prostě – 
stalo se. Někteří lidé nedokáží odpustit a říkají „Nikdy ti 
to neodpustím“. Naše společnost je tolik bolavá, tolik 
zlého se ve světě děje a k tomu ještě rozpad rodin, 
nevázanost ve vztazích – to vše je velmi zraňující. 
Jakákoliv bolest bolí méně, když odpustíte tomu, kdo 
vám co zlého udělal. Snažte se pochopit, že ten dotyčný 
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je také jenom člověk, také má svůj příděl radostí a 
trápení, svoji unikátně namíchanou dávku ctností a 
nectností.  

Pravda, stávají se takové těžké věci v životě 
člověka, že odpuštění je fakt hodně těžké, ba zdá se – 
přímo nemožné. Například když vám někdo zavraždí 
dítě. Jak je možné odpustit vrahovi? To je přece 
nemožné, nad lidské síly. Ano, je to nemožné. Ale pouze 
z našeho malého, lidského hlediska. V takovýchto 
těžkých případech pro začátek stačí, když CHCI 
ODPUSTIT. Touha odpustit a uvědomění si, že to sám 
nedokážu, už bolest léčí a umenšuje. Pak jsou ve výhodě 
ti, kdo věří a následují Ježíše Krista, protože mu můžou 
říct, například, toto: „Pane Ježíši Kriste, to co se stalo je 
hrozné, nenapravitelné. Nechápu tento zločin, 
nerozumím tomu a nedokážu odpustit. Hrozně tím 
trpím, bolí mne to, Pane Ježíši Kriste. Nerozumím tomu, 
Ježíši! Prosím tě, pomoz mi odpustit, dej mi milost 
odpuštění a uzdravení bolesti a také Milost pochopení.“ 
Pak dokážete odpustit – Milostí Pána Ježíše Krista - 
jakýkoliv zločin, ale nepůjde to hned, všechno chce čas. 
Jen neříkejte – „Neodpustím, to je neodpustitelné.“ 
Vnitřní postoj by měl být alespoň ten, že chci odpustit, i 
když to momentálně nedokážu a je to nad mé síly. 
Nehledejte viníka, tím hrajete roli oběti. Někdy je to fakt 
hodně těžké, to ano. V těchto těžkých případech stačí do 
začátku chtít. Pokud jsme dokázali odpustit, tak vůči 
viníkovi necítíme nenávist a netoužíme po pomstě. 
Ostatně – pokud budete praktikovat spirituální život, 
mnoho z těchto těžkých věcí, které by se vám v životě 
staly, se nestanou, protože svou karmu každý den 
pročišťujete a míra toho zlého, co by vás normálně 
v životě potkala se neutralizuje. A pak – i když někdo 
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z vašich drahých tento svět opustil (a je vcelku jedno 
jakým způsobem) vězte, že žije. Žije ve vyšší dimenzi a 
není mu to jedno, jak moc se trápíte či spřádáte mstu. 
Možná s tímto těžkým osudem se narodil, vybral si to 
k prožití. Logika duší je jiná než logika lidského ega. 
Smiřte se, odpusťte každou nepříjemnost, jak malou, tak 
i velkou. Nejúžasnějším lékařem i léčitelem a zároveň 
lékem, je právě Ježíš Kristus.  Jen mu upřímně 
vypovězte, co vás bolí a trápí. Neotročte matrixovému 
systému ani v těchto těžkých, přetěžkých chvílích života. 
Bolest a trápení odvádějí černým tričkům obrovské 
porce vaší energie. 

                 

ČISTOTA. 

Čistota v tomto kontextu neznamená pro nás 
pořád se sprchovat a koupat, přehnaně dbát na 
hygienu. Jde nám o čistotu duše a jak se vyvarovat toho 
všeho, co duši a ducha poskvrňuje. Jde vlastně o to, 
abyste byli vždy v harmonii, aby myšlení, slova a 
skutky byly vždy v souladu s vaší duší. Protože, jinak se 
jedná o faleš. Když jinak myslíte a jinak mluvíte – jste 
falešní, vytváříte o sobě falešný obraz (často i před 
sebou samými) a tím nejvíce trpíte vy. Všechno se 
nějakým způsobem k nám vrací a pokud nejednáte, 
nemyslíte a nemluvíte v této harmonii – prostě 
OPRAVDOVĚ, tak jak to cítíte – budou i jiní lidé k vám 
falešní a neupřímní. Je také potřeba vyvarovat se 
všeho, co nás může ušpinit, poskvrnit. Holdováním 
rozkoším, uspokojováním svých závislostí a kapriců ega 
se poskvrňujete a nelze udělat jakýkoliv úspěch na poli 
spirituálním. Nemluvím už o tom, že jsme záměrně 
klamáni – světem a jeho materialistickými dogmaty, 
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ale také různými duchovními naukami. Některá učení, 
vyrůstající z pokřiveného stromu tzv. „Hnutí New Age“ 
– Nového věku, jsou záměrně tak překrouceny, aby 
člověka brzdily a nedovolili mu povznést se nad 
matrixový systém vibračního vězení a žít čistě. V tomto 
kontextu je třeba připomenout, že Dar Svobody je 
v těchto učeních špatně chápán a také svým způsobem 
„pošpiněn“. Je to protiklad: Na jedné straně je nám 
dovoleno dělat si co chceme – máme přece Bohem 
darovanou svobodnou vůli – na straně druhé  je však 
tato svoboda jen iluzorní – je důležité, abychom dělali 
to, co naši duši pročišťuje, ne to, co nás ještě více 
ukotvuje v systému vibračního vězení a zvyšuje velikost 
ega. My přece chceme vzestoupit, osvobodit se z vězení. 
A proto budeme konat i proti naší přirozené vůli a 
raději ta vlákna z naší duše odmotávat. Jasně – můžete 
si dělat co chcete, věřit čemu chcete, žít jak se vám 
zachce. Ale mějte na paměti, že kromě fyzických zákonů 
jsou zde i stejně perfektně  a dokonale fungující zákony 
duchovní a ty se vždy postarají o nastolení rovnováhy. 
„Boží mlýny melou pomalu, ale jistě“. 

Napsala jsem, před pár lety, na téma „čistota“, 
kratičký článeček na svůj blog, který vyvolal ohromnou 
vlnu kritiky a nevole. Zde je:  

„Čistota - co pro vás to slovo znamená? Vůbec nejde o 
to, aby jste se třikrát denně sprchovali, či celý život 
milovali jen s jedním partnerem. Pro kvalitní duchovní 
život je potřebná hlavně čistota srdce, duše, mysli a 
úmyslů. To znamená, nejen pozitivně (= čistě) myslet, 
ale také cítit a chtít konat vždy jen dobro, a to nejen pro 
sebe. Musíme chtít dobro pro všechny bytosti kolem 
nás... To znamená: nepomlouvat, nekritizovat druhé, 
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číst dobrou literaturu, vyhýbat se televizi (hlavně 
zprávám - jsou skrz naskrz negativní). Místo plytkých a 
prázdných zábavných činností, věnujte více času  
meditaci a duchovní práci. Hlučné, bezduché zábavy, 
kde teče alkohol proudem a jiné "povyražení" si můžete 
dopřát, ale s mírou... Časem zjistíte, že "pařit" není zas 
až taková zábava. Pokud budete brát svůj duchovní 
život a duchovní růst vážně, brzo zjistíte, že takovéto 
zábavy vám již nemají co dát. Vždyť co je lepší - ponořit 
se do žumpy nebo do bazénu s čistou vodou? Nechte se 
vést svým srdcem, poslouchejte svou intuici a pak 
rozeznáte, co je žumpa a čemu se raději vyhnout.“ 

 

CHTĚNÍ A LPĚNÍ. 

Právě toto je největší překážou, nejen pro 
úspěch v spirituální práci, ale pro štěstí člověka 
všeobecně. Je to právě všechno to, co chceme a na čem 
lpíme, co nás brzdí a uvězňuje ve hmotě. Když žiji 
v přítomném okamžiku – mám všechno. Kdo chce mít 
úspěch v duchovním životě a svoji dušičku očišťovat od 
nánosů chtění a lpění, nutně si musí jasně uvědomovat 
nejen to, co vlastně v životě skutečně chce, ale také 
nelpět na tom. „Buď vůle Tvá“ – to ať je naše krédo, ať 
už usilujeme či v modlitbě prosíme o cokoliv. Nemáme a 
nesmíme lpět na ničem. Ani na svém majetku a 
postavení, ani na svých schopnostech a talentech, ani 
na svých dětech či partnerech, ani na svém vzhledu a 
ani na tom, jak vypadáme v očích jiných lidí. Obzvláště 
v dnešní době, kdy nevíme, kdy a jaká přírodní 
pohroma nás postihne, kdy a kdo nás opustí či odejde 
„Domů“ – lidí umírá a bude umírat pořád víc. Všechno 
co máme, je nám jen propůjčeno, Bůh nám to všechno 
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ve své nekonečné a bezpodmínečné Lásce dává, ale 
buďme připraveni na to, že o všechno můžeme přijít – a 
teprve pak se ukáže, jak moc jsme na mnoha věcech 
lpěli. Všechno, na čem vám záleží, pouštějte. Na ničem 
nelpěte. „Podle Tvé vůle se mi staň. Ne má, nýbrž Tvá 
vůle, Bože“. V tom je pravá svoboda. Buďte vděční za 
všechno, co máte, ale nelpěte na tom. 

Pravda, tento požadavek je nesnadný, vždyť 
na tom, kdo jsme, co máme a co dokážeme je 
vybudováno vše. Naše ego se nechce dobrovolně pustit 
ani té nejmenší maličkosti. Vše, na čem lpíte a nechcete 
pustit, jen více a důkladněji zašmodrchává vlákénka 
ovládání na vaší duši. Čím čistější a světlejší dušičku 
budete mít, tím snadnější bude pro vás na ničem nelpět. 
Než úporně usilovat o splnění svých tužeb a přání a 
svých představ o vlastním životě, je lepší děkovat. 
Děkujte za vše, co máte, ale děkujte i za to, co nemáte, 
případně ani nemůžete mít. Bůh ve své dobrotivosti a 
Lásce dává jenom dobré Dary a mnohdy by nám to, co 
si vyprošujeme a po čem toužíme, může udělat více 
škody než užitku. Nelpěte ani na tom, kdo jste vy sami 
ve vlastních očích a nelpěte ani na tom, jak vás vidí a 
soudí jiní. Sami od sebe tento požadavek spirituální 
práce nedokážeme v plné míře naplnit. Ale vždy o to 
máme usilovat a prosit „vyšší instanci“ o pomoc. 

 

TRPĚLIVOST. 

Také důležitá věc. Nic na světě není hned, 
všechno má svůj čas. Nečekejte, že když teď 
s duchovním životem začnete, už zítra-pozítří budete 
mistry. Ani psát jste se nenaučili za jeden den, ani když 
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postavím hrnec na sporák, nebude polévka za minutu 
hotová (pokud není instantní, že?) Než se právník či 
lékař dopracoval k svému titulu, stálo ho to roky a roky 
studií – nikdo si jen tak z plezíru nechodí pro titul, musí 
předcházet mnohaletá příprava a studium. Než přijde 
dítě na svět – to také trvá devět měsíců, že? Buďte 
trpěliví, nechtějte všechno hned, a bez práce a námahy.  

Mějte trpělivost také sami se sebou – se svými 
chybami a nedostatky a také buďte trpěliví k chybám a 
nedostatkům druhých lidí. každý člověk je jiný, každý 
z nás je jiným způsobem krásný a moudrý. Jen je 
potřeba tuto krásu objevit, jak u sebe, tak u druhých. 

 

ZODPOVĚDNOST. 

Lidé tohle neradi slyší, ale vězte a přijměte to 
za své, že máme bezvýhradnou odpovědnost. Za sebe 
samé, za život jaký žijeme, za své blízké, ale také za 
planetu a všechno co je kolem nás. Máme zodpovědnost 
za své vlastní talenty a dary; za to, jakým způsobem 
myslíme a působíme mezi lidmi. Této odpovědnosti nás 
nikdo nemůže zbavit a spirituálním způsobem života 
člověka se odpovědnost za všechno co činím, myslím a 
mluvím ještě umocňuje. Máme totiž svědka našeho 
života a všech našich skutků, slov i myšlenek. Věřící lidé 
vědí, že jednou budou muset skládat účet Bohu Otci a 
Pánu Ježíši Kristu. Vězte však, že Bůh nikoho nesoudí, 
ale naše duše – až opustí tělo - nám ukáže náš život 
v celé nahotě. Duše si pamatuje každou myšlenku, slovo 
i skutek v celém rozsahu – i s tím, co to způsobilo nám a 
druhým lidem. Chcete se za svůj život stydět? Svoji duši 
nemůžete vyřadit ze hry. Můžete ji uvěznit a nedopřát ji 
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ani sluchu, ani s ní žít a komunikovat na vědomé 
úrovni, ale nemůžete ji vyřadit. Žijte s plnou 
odpovědností a vždy naplno a v souladu se svým 
svědomím. Ani svou duši, ani Boha „neopijete rohlíkem“ 
a výmluvy možná platí na šéfa či jiného člověka, ale ne 
na naši dušičku… Zodpovědnosti nás nikdo nezbaví, tak 
jako nás nikdo neobere o naši duši – tedy prozatím. 
Říkám, prozatím, protože temnota se pořád činí a 
konečným cílem je, okrást lidi o jejich duše. 

 

PÝCHA A POKORA. 

Mnozí lidé jsou téměř alergičtí na slovo 
„pokora“. Milí čtenáři, je to v podstatě jen 
nedorozumění, lidé nechápou smysl tohoto slova. 
Protože, být pokorným, neznamená ponižovat se anebo 
bezduše a bez přemýšlení přijímat názory různých 
autorit a těmito se řídit. Takovou autoritou může být i 
církev a je úplně jedno, jakým jménem se ta či ona 
církev honosí. Dogmata vyučovaná v různých církvích, 
vás spoutávají a činí nesvobodnými.  

Pokora – to  neznamená, že se budu ponižovat 
a myslet o sobě, že nic nejsem. Pokora – to prostě není 
plazení se před autoritami, a to ani před tou největší a 
nejvyšší autoritou, totiž Bohem a Ježíšem Kristem. 
Pokora je paradoxně hrdost. Když jsem pokorná, jsem 
hrdá na to, že existuje něco dalekosáhle většího než jsem 
já a moje ego. Pokora je, když si plně uvědomuji svoji 
nesmírně velkou cenu, v kontextu s něčím tak 
obrovským, jako je Stvořitel, který mne s Láskou stvořil 
a v plné důvěře ve mne a mé schopnosti dovolil žít, 
v této virtuální realitě duálního systému. Jsem pokorná, 
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když si plně uvědomuji všechny své nedostatky, omyly, 
chyby, zlé a nedokonalé skutky a přitom sama sebe 
miluji a přijímám se taková, jaká jsem. Vždyť navzdory 
všem mým hříchům, nedostatečnostem a 
nedokonalostem mne Bůh miluje a důkazem je i to, že 
vůbec JSEM, že žiji. Bez Lásky našeho Boha Otce, nikdo 
nemůže existovat… Pokora je Láska. Když jsem 
pokorná, tak miluji – sebe sama, druhé lidi, přírodu, vše 
co mne obklopuje. S tím souvisí DŮVĚRA. Kdo nemá 
dětskou důvěru v Boží Lásku a pomoc, kdo s dětsky 
čistou, přímo naivní důvěrou, nepřistupuje k Ježíši 
Kristu, není a nemůže být pokorný. Buďte jako děti! Tak 
nám Pán Ježíš radil již před dvěma tisíci lety a je to 
pořád platné a aktuální. To je podstata jak pokory, tak i 
důvěry. Buďte jako děti! K pokoře se snáze propracujete 
skrze vděčnost. Když jsem vděčná za všechno dobré i zlé 
v mém životě, když děkuji neustále a uvědomuji si, za co 
všechno jsem vděčná, pak získávám stále větší pokoru. 
Navzdory tomu, že znám své nedokonalosti a 
nedostatky. 

 

STRACHY. 

Nejmocnějším nástrojem černých triček, 
k našemu ovládání jsou různá zranění a strachy. Člověk 
je vlastně jen uzlíček strachů a nervů a právě proto 
děláme mnoho hloupých a zlých věcí – jsme vedeni a 
ovládáni našimi strachy. Lidé, kteří žijí ve strachu, jsou 
snadno ovladatelní a manipulovatelní. Různých podob 
strachu je nepřeberné množství a jsou i takové strachy, 
které jsou hluboce ukryté a ovládají nás celý život. 
Například: já jsem až po dvacetileté duchovní práci, 
objevila a neutralizovala dva strachy, které mne 
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ovládaly celý život a doslova mi rozbily první 
manželství. Stach z autorit a strach z konfliktů – přitom 
autoritou byl každý, kromě mně samotné. Jaké strachy 
ovládají vás? Poznejte je, postavte se jim tváří v tvář a 
hlavně: NEBOJTE SE. Když se svému strachu postavíte 
tváří v tvář, pak nejenže vyřešíte velkou část svých 
problémů, ale duchovně porostete. 

Nejrozšířenějším strachem je strach 
z budoucnosti, pak je tu strach z nejistoty, ze ztráty 
majetku či postavení, strach z bídy ale i strach 
z nadbytku, strach ze zodpovědnosti, ze stáří a nemoci a 
bolesti, strach ze smrti své či svých drahých, strach, zda 
zvládnu úkoly které mám. Mnoho lidí má strach, že 
ztratí svou tvář – svoji imidž – když budou sebou 
samými. Strachy z pomluv a kritiky; strach, že mne 
ostatní nebudou mít rádi, když budu žít bez masek a 
přetvářky, obavy, že mi druzí neporozumí a nepochopí 
mně… Máme strach z neznámého, ale i strach ze sebe 
sama. Strach z ekonomické krize a ztráty zaměstnání, 
strach z agrese a násilí a válek a zločinů, strach z výšek 
i strach ze zvířat či z uzavřených prostor a tisíce dalších 
strachů a strášků.  

Bez každodenní spirituální práce se nedokážete 
svým strachům postavit, a nejen to – nedokážete je 
poznat a když už, tak poznáte jeden, dva, tři největší 
strachy, ale určitě ne všechny. Tady se právě ukáže, jak 
moc důležitá je práce s myslí – pozitivní a vědomé 
myšlení. Bez toho nejen že nedokážete všechny své 
strachy postupně objevit a vyloučit ze života, ale bez 
vědomého myšlení, nedokážete ani poznat své navyklé 
(a hlavně nefunkční) myšlenkové vzorce, nedokážete si 
uvědomit vady na kráse svého charakteru (pomluvy, 
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závist, žárlivost, pýchu a domýšlivost, sebepodceňování 
či naopak sebepřeceňování…).  

Strach v nás vyvolává zlobu a agresi a ubližuje 
nejen nám samotným, ale všem kolem nás. Není ale 
dobré své strachy a frustrace pohřbít v hloubi svého 
nitra, ony si vždy najdou cestu ven a pak je to ještě 
horší. Zlobu a vztek musíte vylít, pryč s tím  sajrajtem! 
Ale pozor: Udělejte to tak, aby se vám ulevilo, ale 
neublížilo to druhým. Třeba rozbijte několik 
zavařovacích sklenic či talířů, roztrhejte telefonní 
seznam a podobně.  

Pracovat se svými strachy je naprostá nutnost 
už i proto, že naše zjevné i skryté strachy, které nás 
ovládají, zanechávají svoji neblahou stopu na našem 
těle v podobě různých nemocí. Například strach 
z nedostatku peněz a prostředků k živobytí se projevuje 
různými problémy s páteří. Lidí, kteří nemají problém 
se zády je opravdu poskrovnu. A je to právě strach ve 
svých různých převlecích, který nám brání na ničem 
nelpět a všechno pouštět.  

 

                        TRÁPENÍ A UTRPENÍ. 

Mnohým z vás je zcela jednoznačně jasné, že 
utrpení je zbytečné a nežádoucí. Tváří v tvář tomuto 
faktu jsem stála mnoho let – utrpení, utrpení, stále se 
stupňující utrpení! Já v tom nic krásného ani žádoucího 
neviděla a přirozeně jsem se chtěla utrpení zbavit. Ano 
– utrpení není žádoucí ani příjemné a jen naprostý 
blázen by z něj dělal nějakou bohulibou ctnost. Každý 
člověk přirozeně usiluje o to, aby byl v životě šťastný a 
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starosti a trápení a utrpení ze svého života vytěsnit. 
Utrpení opravdu není žádná ctnost a velice se mýlí ti, 
kdož utrpení považují za něco dobrého a prospěšného. 
S tímto jsem se setkávala mezi křesťany – Ježíš Kristus 
trpěl, máš „štěstí“, že se mu můžeš trošku podobat, važ 
si svého utrpení… Ne, nebyla jsem ochotna tomuto 
uvěřit a toto přijmout. Když je Bůh našim Otcem a 
miluje nás, jak by mohl mít radost, když se jeho děti 
trápí a trpí? To je přímo v rozporu s Boží Láskou k nám, 
Jeho dětem. Na druhou stranu – dozráváme do plné 
lidskosti právě skrze utrpení. Proto, že toto utrpení 
chceme stůj co stůj eliminovat, vyloučit ze svého života, 
tak hledáme cesty, jak z toho ven, učíme se a rosteme – 
hlavně duchovně. Kdo nikdy žádným trápením a 
utrpením neprošel a nezvládl výzvy, které  skrze utrpení 
měl, zůstává uvězněn ve svém egu, které jen roste a 
roste… 

Proč tedy lidé trpí a procházejí různými 
trápeními, musí řešit takové složité problémy? Jistě už 
vám svítá: Žijeme v duálním, falešném světě, kde jsme 
manipulováni a ovládáni různými démony, temnotou, 
negativními entitami ze čtvrté dimenze, černými tričky 
– vyberte si, jaký název se vám nejvíce líbí. Naše 
trápení a bolest je nejchutnější lahůdkou pro tyto 
potvůrky, sice neviditelné, ale naprosto reálné. Věřte, že 
oni se opravdu hodně snaží uzavřít člověka do 
problémů a trápení. Dalším důvodem jsou karmické 
dluhy a závazky. Obzvláště v této době, kdy máme 
poslední možnost tyto svoje dluhy z minulých životů 
vypořádat. Jak jsem už řekla – naše karma se vybíjí 
zrychleně, v tomto jednom životě musíme splatit tolik 
dluhů, které bychom normálně vyrovnávali mnohými 
dalšími životy na planetě Zemi. Je to tedy velmi 
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výhodná věc. Zdá se, že právě v této době je život 
obzvláště těžký. Ano, je to tak. Na druhou stranu – 
úplně všechny své karmické vroubky můžete 
neutralizovat během pouhých deseti až patnácti let! To 
je úžasné, ne? Přesto přese všechno je možné netrpět. 
Když na ničem nelpíte, a dále - když zkoumáte proč 
trpíte, co se to vlastně děje a nacházíte nejen odpovědi, 
ale i cestu jak z toho ven, pak vyhráváte. Vyhráváte nad 
svým egem, nad karmou i nad černými tričky a 
v neposlední řadě nad těmi, kdož vám trápení 
způsobují. Nejlepší však je, když své trápení odevzdáte 
do rukou Ježíše Krista  a Boha otce – když to odevzdáte 
jako váš DAR Spasiteli. Buďte si jisti, že Pán nejenže 
přijme vaše starosti, ale také se začne jimi zabývat a 
řešit je. Pak přijměte trápení a utrpení s tím, že toto 
obětujete za někoho či něco. Například: „Drahý Bože, 
odevzdávám do Tvých Svatých Rukou toto moje 
trápení, tento problém, s důvěrou dítěte, že bude ke 
spokojenosti všech vyřešen a obětuji ti toto své trápení a 
problém za svého muže (děti, příbuzné, kolegy v práci, 
za kněze, mládež, za naše politiky a vládce, a tak dále). 

Pokud se nacházíte v tomto období zrychleného 
karmického vybíjení – není co závidět. Vydržte. Všechno 
bude zase dobré. Jak praví Bible „Láska přikryje mnoho 
hříchů“. Mnohé vám bude odpuštěno a ulehčeno. Mnohé 
pochopíte a mnoho zakukleností prohlédnete díky této 
fázi očišťování duše a umenšování ega. Proto milujte 
bezpodmínečnou láskou i ty, kdo vám utrpení způsobují. 
Tím se hodně těžké karmy smaže a neutralizuje. 

Dalším důvodem, proč trpíme a máme tolik 
problémů je naše pachtění se, naše touhy něco mít, něco 
vlastnit, něco dokázat, někým být. Tedy chtění a lpění. 
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Nikdo neproplouvá životem jen tak lehce, každý má 
problémy, každý musí něco řešit. Někdo zdraví, někdo 
vztahy, někdo peníze a někdo všechno dohromady.  

Také velikost našeho ega a stupeň čistoty naší 
duše je velmi významný. Čím menší ego, čím světlejší 
dušička – tím méně trápení. Čím intenzivnější duchovní 
život budete žít, tím rychleji se osvobodíte ze všeho co 
způsobuje trápení.  

Nezanedbatelnou částkou do našeho trápení a 
utrpení přispívá to, že nedokážeme přijmout sami sebe 
takové, jací jsme a taktéž nedokážeme přijmout druhé 
lidi takové jací jsou. Přijměte sebe se vším, co se vám 
nelíbí. Není potřeba namazat na sebe kila mejkapu, 
trápit se dietami v honbě za ideální postavou, ani si 
nechat zvětšit či zmenšit nos případně prsa. V tom to 
nevězí. Přijměte se takoví, jací jste – přesně takto jste 
dokonalí. Jen přijměte svoji postavu, tvar svého nosu či 
jiné části těla – přijměte s láskou a vděčností své tělo. 
Takové jaké je, je dokonalé! I když vás trápí různé 
nemoci, vaše tělo je dokonalé a ty nemoci vám jen říkají, 
že něco není v pořádku ve vaší mysli. Lidé následující 
spirituální cestu jsou zdraví a stárnou pomaleji. Pokud 
onemocní, přijmou to a hledají příčinu své nemoci, ale 
nesnaží se ihned nemoc potlačit umělými léčivy. Se 
stejnou láskou a úctou přijímejte i druhé lidi. Lhostejno, 
zda jsou moudří či hloupí, hezcí či škaredí.  

 

PŘIJETÍ A PŘIJÍMÁNÍ. 

Jak jsem už řekla v předcházející kapitole, 
abychom mohli prožít šťastný život a míru trápení 
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stlačit na co nejmenší velikost, je nutné přijmout sami 
sebe a přijímat i druhé lidi. Neposuzovat, nekritizovat, 
nesrovnávat se, ale přijímat se s láskou ve vší té 
rozmanitosti a různorodosti. Nemůžeme být všichni 
stejní, každý z nás je originál – Stvořitel žádné kopie 
nedělá. Kdybychom byli všichni stejní, život by byl 
nudný, jednotvárný a nezajímavý.  

Nekomplikujte si život tím, že všechno berete 
příliš vážně. Je samozřejmé, že v první řadě přijmete 
své tělo a svou osobnost. Nesnažte se někomu podobat či 
někoho napodobovat. Přijměte to, že se ještě nenarodil 
člověk ten, který by se líbil lidem všem, že každý z nás 
má své nepřátele, že někdo jej kritizuje a podobně. 
Obyčejně nás zabolí, když se dovíme, že někdo něco 
ošklivého o nás řekl. Poznání, že nás někdo odsuzuje 
anebo nesouhlasí s námi. Zůstaňte v klidu, to není vaše 
věc a už vůbec se nesnažte zalíbit se kritikovi anebo 
přizpůsobovat svůj život jeho představě. Lidé mají o nás 
různou představu, ale neznají nás. Neznají naši 
nejvnitřnější podstatu, náš pravý charakter a úmysly a 
touhy. Buďte sami sebou, za všech okolností a druzí – ať 
si říkají co chtějí, jde to mimo vás. Domněnky druhých o 
vaší osobnosti, hoďte za hlavu. 

Přijměte i to, že nejste dokonalí a že i vy 
můžete zklamat. Zklamat můžete sebe anebo druhé. Ti 
druzí s tím také zápasí: také zklamávají sebe a druhé. 
Selháváme a zklamáváme jednoduše proto, že jsme lidé 
žijící uvnitř virtuální reality, jsme ovládaní temnými 
bytostmi a máme své hranice, své mantinely. Přijměte 
to všechno s láskou a pokorou. Boha nemůžete zklamat, 
On nás zná a ví čeho se od nás může dočkat a přesto nás 
miluje a přijímá.  
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Přijměte to, čemu se obecně říká osud, přijměte 
všechny okolnosti svého života. Tohle všechno můžete 
změnit, když to přijmete a budete následovat cestu své 
duše a vedení Boží. Přijměte nedokonalý svět, ve kterém 
žijeme, svou povahu. Přijímejte všechno jako to, co je 
k vašemu nejvyššímu dobru – pokud si to všechno 
UVĚDOMÍTE a přijmete, teprve pak to všechno můžete 
s Boží pomocí změnit. 

Přijmout ale neznamená souhlasit. Nemůžete 
souhlasit se zločiny, ale nesmíme odsuzovat zločince. 
Oddělte hřích od hříšníka. Přijímám zločince jako 
slabého a nevědomého člověka; jako toho, koho Bůh 
miluje stejně silnou Láskou a přijímá jej úplně stejně 
jako mně. Nesouhlasím s tím, co udělal, ale není mou 
věcí soudit ho. Kdo ví, jak bych se zachovala já v jeho 
situaci. Snažte se vidět i v tom nejzpustlejším člověku a 
v nejzvrhlejším zločinci toho, koho Bůh miluje stejně 
jako mně, jako bytost s nádhernou duší, jako toho, kdo 
upadl do lstivých léček černých triček. Každému člověku 
můžete pomoci modlitbou. Nelíbí se vám někdo, 
odsuzujete skutky někoho? Odevzdejte ho do rukou 
Pána Ježíše Krista. Tím mu nejvíc pomůžete. A zároveň 
sobě, protože místo odsuzování a kritiky toho člověka 
přijímáte. Odevzdat do Božích rukou znamená 
přijmout. Abych mohla něco dát, musím něco mít. 
Abych mohla nějakého zločince odevzdat do Božích 
rukou, nejdřív ho musím přijmout do svého srdce se 
všemi nedostatky a poklesky, kterých se dopustil. 

Lidé dělají zlé věci. I já dělám zlé věci. Přijměte 
to, odhoďte masku své vlastní dokonalosti. Za maskami 
druhých se také skrývá nedokonalost a nevědomost.  
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RADOST  ZE  ŽIVOTA. 

Každý chce svůj život prožívat radostně, žít 
v radosti pořád. Tak proč se nám to nedaří? Proč 
nejsme každý den od rána do večera, veselí a spokojení? 
Hlavně si uvědomme, že „být veselý“ neznamená „mít 
radost“. Jsou to dva zcela odlišné pojmy. Radost je 
vnitřní stav bytosti, veselost je vnější projev, a ten 
nemusí být postaven na základě vnitřní radosti. 
Veselost si můžete uměle přivodit třeba alkoholem, 
návštěvou taneční zábavy či plesu a tak podobně. To 
vám však nezaručí, že budete prožívat radost. Radost se 
vůbec nemusí projevovat veselím. Například – měla 
jsem před několika lety poraněné zápěstí, které mne teď 
občas bolí, hlavně, když pracuji více než je zdrávo. Ale i 
když cítím bolest v zápěstí, raduji se, že to zápěstí mám 
a že dokonce můžu, téměř bez omezení, pracovat. 
Nejuchám a netančím, ale pociťuji vnitřní radost a 
vděčnost. Radost je úzce spojena s vděčností. Bez 
vděčnosti není možné prožívat radost. Mít radost ze 
života znamená, že jsem za svůj život i osud vděčná, 
vážím si svého života i života druhých. Radost nám 
dává pocit klidu a míru v duši a je to barometr kvality 
naší duchovní práce a našeho žití.  

 

A  JEŠTĚ  JEDNOU  O  LÁSCE. 

O lásce jsem již psala dříve. Teď mi jde o 
trochu jinou věc v souvislosti s láskou.  Znáte to slovo – 
smilstvo – drazí přátelé? Toto slovo si automaticky 
dáváme do souvislosti s promiskuitou a prostitucí, ale je 
tomu skutečně tak? Kdy se z lásky stává smilstvo? Vždy, 
když provozujete sex jen kvůli rozkoši, ale ne z lásky 
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k partnerovi. V tomto smyslu smilní i manželé – když si 
žena jen plní svou manželskou povinnost (aby byl doma 
klid), anebo když muž vyžaduje plnění manželských 
povinností bez ohledu na ženu… Dnes se stalo běžným a 
normálním, že partneři jsou si navzájem nevěrní – 
vždyť o nic nejde, jen o sex! Nějaká věrnost trápí jen 
málokoho. Přitom je to velká překážka a zlo. Nevěra se 
neřeší, a když už, tak jen z pozice uražené ješitnosti, 
nebo tak nějak, jako když vám někdo něco ukradne (můj 
a jen můj partner). Nikdo, kdo je nevěrný a pro koho je 
sex pouhým sportem, nemůže žít duchovním životem a 
svoji karmu jen stále více navyšuje a zašmodrchává. 
Skrze nevázaný sex lidé odvádějí veškerou svou energii 
Temnotě a sami sebe vrhají do vězení chtíčů. Když se 
dva lidé upřímně milují, tak sex je postaven na úplně 
jiných hodnotách. Když je mezi partnery láska, pak jde 
každému o štěstí a spokojenost toho druhého a teprve 
pak je to to pravé. Temnota nemůže čerpat energii 
z takto se milujících lidí a takový sex oba partnery 
naplňuje.  

Co je to vlastně láska a co je to smilstvo? Je 
láska hřích? LÁSKA  NENÍ  HŘÍCH. SMILSTVO  JE  
HŘÍCH. ALE  LÁSKA  NENÍ SMILSTVO! V těchto třech 
větách je řečeno vše. Pokud to bereme takto, tak lidé 
smilní i v manželství – jak jsem již vysvětlila. Láska je 
něco krásného, když se jeden druhému ODEVZDÁVÁ, 
protože si přeje, aby ten druhý byl šťastný. Když se dva 
lidi milují, tak se vzájemně obdarovávají a vše je v 
harmonii. Každý jiný důvod lze za smilstvo označit. 
Každé hledání dobrodružství, rozkoše či zištného 
výdělku, nebo pouhé uspokojování svých vlastních 
tělesných potřeb nemá s láskou nic společného. 
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VÍRA  V BOHA  A  LÁSKA  K BOHU. 

 
Víra v Boha je určitě krásná věc, ale ne všichni 

věří. Ateistů jako takových je málo, ti jsou vlastně také 
věřícími, akorát věří, že Bůh neexistuje. Existence Boží 
se nedá ani dokázat, ale ani VYVRÁTIT. Pro duchovní 
život je víra potřebná, ale nemusí to být v tom 
klasickém smyslu "věřím v Boha". Až příliš pestrá 
paleta církví, sekt, náboženství a náboženských směrů 
slovo "bůh" degradovalo. Jenže Bůh je Život. Život je 
Bůh. V Život věří každý a proto je každý člověk svým 
způsobem "věřící". Druhou věcí je, KDO nebo CO je 
Bůh? Pokusím se  teď na to odpovědět, pokusím se říci 
vám i to, JAKÝ Bůh je a jaký není. Tak především: Bůh 
je Život. Bez Boha by nic nemohlo existovat. Ani kámen, 
ani člověk, ani planeta, ani vesmír... Dále: Bůh je 
Láska. Všeobjímající, bezpodmínečná, všudypřítomná 
Láska. Nemusíte nic dělat a o nic se snažit, aby jste se 
Bohu zalíbili. Miluje vás takové jací jste. Bůh je Dobro. 
Protože je Dobrota sama, nemůže dělat špatné věci - 
války, utrpení, nemoci: nic z toho není od Boha! Dále 
můžeme s jistotou říci, že Bůh je Milosrdný, 
odpouštějící, laskavý, pomáhající... A mnoho dalšího 
dobrého můžeme o Bohu tvrdit. To je základna, na které 
by měla budova naší víry stát. Takže se vrátím k první 
otázce - "Kdo nebo co je Bůh?" Dle mého poznání je Bůh 
reálná bytost: Stvořitel a Udržovatel všeho stvořeného. 
Stále tvoří, dílo stvoření není a nemůže být dokončeno, 
Boží tvořivost nemá hranic. Pokud jste nevěřící, tak 
vlastně jste věřícím naopak - věříte, že Boha není. Bez 
víry - bez jakékoli víry - by člověk žít ani nemohl. Je 
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možné přesvědčit se o Boží existenci? Ano! A je to 
mnohem lepší než pouhá víra. Je lepší být "vědícím" 
nežli "věřícím". Žádejte Boha, aby vám dal důkaz o 
svém bytí. Určitě se vám tohoto důkazu dostane. A 
nebuďte věřícími, ale vědícími!  V duchovním životě 
budete pak moci stavět na opakovaných zkušenostech s 
Bohem. Je to důležité, protože duchovní život stavěný 
jen na víře, začne časem stagnovat. Pokud budete jen 
věřit, můžete růst jen po určitou hranici. Když budete 
"vědět" - váš růst bude nekonečný... 

Je možné milovat Boha, nebo - jak můžeme 
milovat Boha? Jak můžeme milovat někoho, koho 
neznáme, nevidíme, nemůžeme se ho dotknout, sednout 
si s ním k pivu na pokec... Mnohokrát jsem se nad touto 
otázkou zamýšlela, než jsem (snad) pochopila. Miluji 
svoji maminku - bezvýhradně, miluji svoji dcerku - o 
tom není pochyb, miluji  nekonečně své syny a všechny 
své příbuzné, všichni jsou v mém srdci. Ale přesto, ne 
všechny moje myšlenky směřují k těm, které celým 
srdcem miluji. Copak je miluji pouze, když na ně 
myslím, nebo když jsou se mnou - vidím je, mluvím s 
nimi? Ne. Miluji i když spím, miluji i když se má mysl 
toulá daleko-předaleko od těch, které miluji. Tak je to i s 
láskou k Bohu. Láska buďto je, nebo není. Jiná možnost 
neexistuje. Láska se nedá naučit, ani koupit, ani nařídit, 
ale ani předstírat. Uvědomila jsem si, že miluji Boha 
stejně jako všechny bytosti mému srdci drahé: stále! A 
to znamená, že i při jídle, při práci, při vyšívání, když 
na něj nemyslím, i když spím... Protože miluji Boha, 
miluji všechny lidi - hezké i škaredé, dobré i zlé, staré i 
mladé. V každém člověku je Boží jiskra, Bůh "bydlí" v 
každém člověku. Miluji přírodu, miluji svět - ve všem 
nacházím toho, koho miluji. Přesto - moje láska k Bohu 



 97 

není a nemůže být dokonalá. Stále - celý život - se budu 
učit dokonaleji a plněji milovat Boha. 

Není to tak dávno, co jsem sama sebe 
nenáviděla a obviňovala se. Například z krachu mého 
manželství, proto, že jsem tlustá a nedokážu s tím nic 
udělat, že jsem rozený samotář a tím pádem 
nekomunikativní a nespolečenská. Neměla jsem ráda 
svůj život a toužila jsem z tohoto života odejít. V 
takových chvílích nejen že jsem nemilovala sebe a svůj 
život, ale nemilovala jsem Boha. Vždyť Bůh je  i ve mně, 
i mne stvořil k obrazu svému. Jak jsem již řekla, láska k 
Bohu se naučit nedá. Můžeme jen chtít a toužit milovat 
Boha. Pak Bůh sám přichází a začíná naše srdce plnit 
láskou - tu po kapkách, tu po celých litrech, jak kdo 
potřebuje a na kolik lásky je srdce připraveno... Když 
člověk udělá k Bohu jeden krok, Bůh k němu deset kroků 
– svatá Pravda… 

Když je Bůh nekonečná Láska, nekonečná 
Dobrota, jak je možné, že je na světě tolik zla? 

Každý, kdo věří v Boha, věří také, že Bůh, Pán, 
Stvořitel je také všemohoucí. To je pravda, ovšem s 
jednou jedinou výjimkou: Bůh absolutně respektuje 
svobodnou vůli a volbu člověka. Když se člověk pro něco 
rozhodne, má svobodnou vůli udělat to, ba dokonce má 
svobodnou vůli i pro samotné rozhodnutí. Nemusíte 
věřit v Boha - je to vaše vůle a rozhodnutí a Bůh to 
respektuje. Nevnucuje se vám, nenutí vás, aby jste v 
něho věřili. Jen lidé přesvědčeni o své jediné pravdě, vás 
budou nutit uvěřit tomu, čemu věří sami. Příkladů 
máme kolem sebe spoustu, například, Jehovisté, ale 
také členové jiných všemožných skupin, a to ani nemusí 
být skupiny náboženské. V našem světě, na naší malé, 
modré Zemičce, existuje mnoho zla a nespravedlnosti. 
Ale Bůh nezakročí. Nemůže. Každý skutek, každá 
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myšlenka je výsledkem svobodného výběru a volby 
člověka, nebo skupiny lidí. 

Lidský život a konání je pravým protipólem 
toho Božského. Člověk rád prosazuje svoji vůli a volbu 
na úkor všech ostatních. Člověk nerespektuje svobodné 
rozhodnutí a svobodnou vůli jiného člověka. Není to jen 
zapouzdřením v sobeckosti, ale také neznalostí a nízkou 
úrovní vědomí. Právě tohle, já osobně, považuji za 
nejtěžší hřích, navzdory tomu, že se nedostal do 
Desatera ani do žádného jiného učení. Hřích, který bych 
formulovala jako "RESPEKTUJ  SVOBODNOU  VŮLI  
A  VOLBU  JINÉHO ČLOVĚKA  VŽDY  A  VE  VŠEM". 
Nemusíte můj názor přijmout - je to jen vaše vůle a 
volba. Máte svobodu jak v jednání, tak ve způsobu 
myšlení. Zamysleme se: kolik hádek, nedorozumění 
a konfliktů rodinných, osobních, společenských i těch 
celosvětových má své kořeny v nerespektování 
svobodné vůle? Jak vidíte – v tomto případě je 
všemohoucí Bůh vlastně bezmocný… Bezmocný, protože 
absolutně respektuje naše rozhodnutí, naše volby.  
 
 
 

TOLERANCE. 
 

                       Tak tohle je něco, co by mělo být vlastní 
každému člověku. Bohužel, není. Měli bychom se chovat 
slušně ke každému člověku a tolerovat rozdílné názory 
u jiných. Řekla bych, že právě toto je barometrem, zda 
jsme skutečnými lidmi nebo jen bytostmi lidem se 
podobající. Bytostí, které jako lidé vypadají, ale chybí 
jim to hlavní - totiž  probuzená duše a srdce - je mezi 
námi obrovská spousta. Rozlišit člověka od bytosti 
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člověku se jen podobající, zjistíte hned - právě mírou 
tolerance a slušnosti. Neslušnost je módou, neslušnost je 
prorostlá jako rakovina celým spektrem společnosti. Je 
mi z toho smutno. Co to vlastně ta tolerance je? 
Především respektování názoru druhé bytosti. Každý 
máme právo na svůj názor, ale to neznamená, že pouze 
ten můj názor je ten jedině pravý a všichni ostatní s 
odlišným názorem jsou blbci. Proč je tak těžké tolerovat 
a respektovat názory jiných? Proč nedokážeme přijímat 
druhého člověka s láskou, i když má na mnoho věcí jiný 
názor, než je ten můj? Proč je názor druhého jen 
prostředkem ke zesměšnění? Bůh suď... 

Pro duchovní život je tolerance stejně důležitá 
jako pozitivní myšlení. Přijímat ostatní lidi se vším 
všudy, i s názorem, který se mně osobně příčí. Podívejte 
se jak roztomilé jsou děti, svou upřímností a 
nezkažeností umí trefit hřebík na hlavičku, ale nikdo se 
na ně nezlobí. Dívejme se na lidi s odlišným názorem 
jako na tyto nevinné děti. Nevědomost zla nečiní. A 
slušnost? Slušnost není jen o tom, že respektuji názor 
druhého. Slušnost je o tom, že druhého člověka nebudu 
zesměšnovat, pomlouvat, klást mu léčky, vykořisťovat a 
tak dále. 

Existují diskuzní fóra (na internetu), a tam se 
teprve projevuje míra tolerance lidí. Jsem často 
napadána a zesměšňována a tak se často musím 
zamýšlet, zda kritici nemají náhodou pravdu. Zjišťuji 
však, že většinou jde o lidi, kterým chybí něco, co by 
mělo být každému civilizovanému člověku vlastní: 
OBYČEJNÁ  LIDSKÁ  SLUŠNOST. Pod pláštíkem 
anonymity, lidé odhalují svou duši, svoji pravou 
podstatu. A nejen to - odhalují i to, komu slouží! Nikdo z 
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nás, žijících lidí, není absolutně svobodný, každý z nás 
někomu slouží. Jedni jsou služebníky Světla, jiní zase 
služebníky Temnoty. Je v tom nějaký rozdíl? Rozhodně 
ano. Služebníci Světla mají SVOBODU. Sami ze své vůle 
se rozhodli sloužit Světlu, Lásce a Dobru a vědí to. 
Uvědomují si svou míru svobody. Služebníci Temnot 
jsou zajatci Temnoty a většinou ani netuší, jakému pánu 
slouží, netuší, kolik zla přivolávají na svou vlastní 
hlavu. Je to tak snadné, když největším úspěchem Pána 
Temnot je to, že lidé v něho nevěří. 

Mějme na paměti, že víme toho o životě a světě 
tak málo. Kolik z nás zná ten skutečný Život, skutečný 
Svět, který je zahalen hmotou a našim očím skryt? 
 Každý z nás se může mýlit. Máme právo se mýlit. 
Protože nikomu z nás Stvořitel nevzal právo svobodné 
volby. Služebník Temnot se pozná právě podle toho, že 
má nulovou toleranci k názorům jiných, obzvlášť k 
vědění a poznání těch, kteří přímo ohrožují existenci 
Království temnoty. Jsem snad horší člověk jen proto, 
že věřím v něco jiného než můj kritik? Je snad on horší 
člověk jen proto, že nevěří v to, co já, má jiné poznání 
anebo vůbec žádné poznání nemá?  To, o co 
jde především, je: ABYCHOM  BYLI  DOBRÝMI  LIDMI! 
Být dobrým člověkem bez ohledu na to, čemu věřím 
nebo co v blízké budoucnosti očekávám či neočekávám. 
Ať už je Transformace skutečností či jen fikcí! Být 
dobrým člověkem nemůže být nikdo, kdo postrádá 
toleranci k jiným lidem. Nelíbí se vám názory druhého 
člověka? Vidíte, že ten který člověk žije v temnotě, šíří 
zlo a jen posiluje své ego? Nesuďte ho, přijímejte ho jako 
svého bratra či sestru a jako někoho, komu se ještě 
nedostalo Poznání. Kromě toho můžete udělat jednu 
velmi jednoduchou, ale účinnou věc: odevzdat tohoto 
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člověka do Rukou Božích a modlit se za něho. Tímto 
skutkem dokážete, že jste nejen tolerantní, ale také to, že 
naplňujete příkaz Boží – „Miluj svého bližního jako sebe 
sama!“ 

 

ENERGIE. 

V podstatě všechno je energie, včetně 
hmotných věcí. Ve věcech je energie hustá a těžká. 
Člověk sám je energie – někdy světlá a lehká, jindy 
těžká a tmavá. To záleží na tom, jak má ten který člověk 
čistou duši. Čím světlejší a čistější dušička, tím lehčí a 
světlejší energie daný člověk vyzařuje. Lehkost lidské 
energie závisí i na tom, nakolik má člověk již 
transformované tělo. Křesťané jsou přímo alergičtí na 
slovo „energie“, ve všem vidí magii a okultizmus. Přitom 
také křesťané jsou schopni energie vnímat, jen se to 
mnohdy bojí nazvat pravým jménem, aby nebyli 
nařčeni z hereze. Všechno, co se týká energií je 
prohlášeno za okultní praktiky. Přitom všichni běžně 
říkáme: „Jsem dneska úplně bez energie“ nebo „Musím 
si dobít baterky“, nebo „Nemám na to sílu“. Síla – toť 
jiné slovo pro energii. Anebo: „Byla tam skvělá 
atmosféra!“ - „atmosféra – jinak řečeno „energie“. Dalo 
by se také říct: „Byly tam skvělé energie!“ 

Proč je nám v přítomnosti některých lidí dobře 
a příjemně a v přítomnosti jiných je nám zle, cítíme se 
stísnění a slabí? Je to o tom, kdo jaké energie vysílá, 
tedy, kdo má jakou auru. Aura je vlastně energetický 
obal lidské bytosti a kvalita aury – energetického 
vyzařování – je přímo závislá na způsobu života a 
existence či neexistence duchovní práce. Lidé s nízkými 
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vibracemi se cítí špatně ve společnosti lidí jejichž 
vibrace jsou světelné, jsou to vysoké vibrace duše a 
vyzařování energií lásky. Vnímavost energií někdy 
hraničí až s přecitlivělostí, když se vám začne například 
zvedat žaludek i jen z fotografie nějakého negáče či 
temnotou ovládaného člověka. Tak lidé můžou ihned 
poznat, s kým mají tu čest – až na malé výjimky. Já 
osobně jsem toto až donedávna nepozorovala, proto je 
lehké mne ošidit, ale poznám to později. Je to proto, že 
jsem otevřená, moje energie neustále volně proudí ven, 
ode mne do okolí a tak nezachytávám energie jiných lidí 
– prostě jen neustálé vysílám... Pak se někdy hodně 
divím, když považuji za dobrého i člověka skrz naskrz 
zlého. Pravda, jednou jsem to také pocítila: V 
supermarketu u pokladny, jsem najednou pocítila 
nepříjemný pocit, skoro až bolest v oblasti žaludku, 
solární pleteně      (3. čakra). Rozhlídla jsem se po lidech 
a ihned jsem věděla, která bije. Byl tam jeden člověk, 
muž, na pohled docela sympatický a jeho energie 
vyvolaly u mne tento pocit. Nu, což – zanedbala jsem 
svou duchovní práci, intenzivní vyzařování energií 
lásky a světla bylo utlumeno, tak jsem dostala plnou 
palbu nízkých energií. Bylo to dobře, nová zkušenost a 
proto o tom teď můžu napsat ne jako o teorii, ale jako o 
faktu. Mnoho lidí okamžitě vycítí energie člověka a vědí 
ihned – „Tak pozor! Na tohoto člověka si dej bacha!“ 
Teď už vím, že mi stačí pouze soustředit se na energii 
druhých lidí a vyciťuji to také. Jako přepnout vypínač: 
zapnout-vypnout. Ale dělám to málokdy, zvykla jsem si 
na všechny lidi  dívat se očima Ježíše Krista a všechny 
lidi přijímat jako Ježíšem milované bratry a sestřičky. A 
když se spálím, je to jen poučení.  
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Elektrickou energii přijímají a využívají 
všichni bez výhrad. Také energii ohně například. Také 
na obyčejné jablíčko se můžete dívat jako na energii. V 
tom nikdo nevidí nic okultního ani magického. Ale 
jemnou energii, kterou vyrábí naše duše skrze emoce – 
tak to je jiná! Toho se křesťané bojí jako čert kříže. 
Nejjednodušší je všechno prohlásit za okultizmus a pak 
se křesťané bojí ptát a pátrat po pravdě a raději 
přijímají učení své církve, než by sami mysleli a hledali 
odpovědi. Prohlášením čehokoliv za okultizmus, se 
bezpečně věřícím zabrání ptát se a hledat pravdu, 
vnímat realitu v mnohem větší šíři i hloubce, než jak je 
církvemi doporučeno, dovoleno či prezentováno. Náš 
mozek – nejdokonalejší a nedostižný počítač – vysílá 
energie. Vědecky potvrzeno. Jiné frekvence vysílá 
mozek v čase bdění a práce, jiné v době usínání a úplně 
jiné v čase hlubokého spánku. Ale pro křesťany, je 
například Silvova metoda, Satanem podstrčený 
okultizmus. Přitom, Silvova metoda, využívá vědeckých 
poznatků o práci našeho nejdokonalejšího přijímače a 
vysílače zároveň, o nejdokonalejším počítači, který je 
uložen v každé lidské hlavě. Díky tomu můžeme vědomě 
náš mozek přeladit na jinou frekvenci – alfa režim – a 
pracovat na svých podvědomých programech – to 
nevhodné vymazávat a zapisovat nové a lepší. 
Všeobecně se přijímá teorie, že náš mozek pracuje jen 
tak asi na deset procent. Pomocí Silvovy metody, 
dokážeme kapacitu našeho mozku o dost zvýšit a 
zkvalitnit. Myslete samostatně, učte se vnímat energie a 
žádná církev vám do toho nemá co mluvit. Svobodné 
myšlení je našim právem a nikdo nemůže toto naše 
právo oklešťovat řečmi o okultizmu a svévolným 
rozhodováním, co je dobré a co ne. Můžeme říct svůj 
názor, svůj postoj, proč to ano a proč tohle ne, ale nic 
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víc. Vnucovat své názory druhým brzdí náš duchovní 
rozlet. Jediné, co můžete dělat, je odevzdat člověka, s  
názory kterého nesouhlasíte, do Ježíšových rukou. 
Kdyby to bylo jen na církvi, dodnes věříme, že naše 
Země je středem celého Vesmíru... 

Energie můžete vnímat i v různém prostředí. 
Energie měst je jiná než energie venkova. Energie u vás 
doma jsou jiné než například energie v kostele. Rozdílné 
jsou energie v zimě a v létě, u moře, na poli i v lese... 
Všechno je o energiích. Jsou energie andělské a jsou 
energie satanské. Na tomto místě chci varovat všechny, 
kdo svévolně posílají energie jiným lidem, byť to je v 
dobrém úmyslu. Ani ty - takzvaně světelné energie - 
neposílejte lidem bez jejich svolení a vědomí. Velmi to 
lidem škodí. Nebezpečné jsou i energie reiki, tyto jsou 
přímo satanské, jen jsou převlečené za světlo. Nedivte 
se, i ďábel může vzít na sebe podobu anděla. Pravda, ne 
nadlouho, pouze na tak krátkou dobu, která stačí na 
oklamání člověka. Temné bytosti můžou také synteticky 
vyrábět „světelné“ bytosti – anděly, mistry a tak dále - a 
tak velmi, opravdu velmi účinně klamou lidi, kteří věří, 
že dělají dobrou práci, že žijí duchovně. Všichni reikisti, 
mne teď budou posílat do horoucích pekel, jsou 
naprosto přesvědčeni, že reiki je dobrá věc, že pomocí 
reiki energií pomáhají lidem, že na tom není nic zlého. 
Věřte, že je. Je to nedobrá, přímo škodlivá věc, zákeřná 
podlost ze strany temnoty, černých triček.  

Jedna moje blízká příbuzná byla na školení 
reiki. Na rozdíl od všech ostatních lidí, šla tam s Pánem 
Ježíšem Kristem a poprosila Ježíše, ať ji ochrání od 
všeho zlého a ukáže Pravdu o reiki. Když po ní lektorka 
chtěla, aby vyslovila jakási exotická slova, moje milá 
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paní se hned zeptala, co přesně ta slova znamenají, 
protože nemíní vzývat čerty – vždyť ta exotická slova, 
vůbec nemusí být Boží... Lektorka začala cosi mekotat, 
na něco takového nebyla připravena. Vysvětlení se mé 
příbuzné dostalo zcela nedostatečné, ale namísto toho, 
začal jednat a působit Ježíš sám. Lektorka téměř 
omdlela a vůbec nebyla schopna zasvěcení do reiki 
provést. Musel to dodělat její muž, ale mé příbuzné se 
nikdo neopovážil dotknout. Kdoví, zda zasvěcení do 
reiki, právě na tomto semináři bylo platné a kolik 
konkrétních lidí Ježíš úplně ochránil od tohoto 
ďábelského zla. Jako odvety, se mé příbuzné, dostalo 
útoku pomocí reiki energií. Pociťovala to tak, že ji bolely 
oči a v oku viděla něco, co by se dalo přirovnat k 
stříbrné vodě, stříbřitému vlnění. Cítila se slabá, bez 
energie, nic nemohla dělat. Ponořila se do modlitby a 
poprosila Ježíše o pomoc. S Jeho pomocí útok reikistů 
dobře zvládla. Po nějaké době, se jí svěřila její dobrá 
známá, že měla problém s očima, že v nich viděla 
stříbrnou vodu a normální vidění bylo zastřeno. Z 
následného rozhovoru, se moje příbuzná dověděla, že 
jedna ze sousedek v domě dělá reiki, a zřejmě v touze 
nějak ji pomoci , (měla zdravotní problémy), bez jejího 
vědomí a svolení posílala reiki energii... A tím ji 
uškodila. Pravda, ne všichni lidé jsou schopni zachytit 
útok reikistů. Nemají vztah s Ježíšem a také vnímání 
energií je na velmi nízké úrovni. 

Dost dlouhou dobu jsem také žila v 
přesvědčení, že je dobré a chvályhodné posílání 
světelných energií, energií lásky. Pán Ježíš mne vyvedl z 
omylu. Nikdy a žádným způsobem, neposílejte energie. 
Například, když jsem byla na poště, kde bylo mnoho lidí 
a šlo to pomalu, pracovnice u překážky byla nervózní a 
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naštvaná, začala jsem vysílat světlo a lásku. Pravda, 
něco se změnilo, energie působily a nedá se říci, že by to 
byly špatné a škodlivé energie. To ne. Ale bylo to 
vědomé posílání energie, vědomý zásah do stávajících 
energií a to by žádný člověk neměl dělat. Jak mi Ježíš 
ukázal a naučil mne, tak toto se má dělat jinak. Nic 
nevysílat, ale zůstat ve svých vlastních energiích lásky. 
Nechat působit své světlo, ale nesměrovat ho cíleně. Nic 
nedělat, jen BÝT. Když rozsvítíte lampu, tak prostě svítí, 
světlo se šíří všemi směry, ale nelze to světlo 
nasměrovat do jednoho pásu. Na to je potřeba reflektor, 
ale lidé nejsou reflektory, měli by svítit jako lampy, jako 
rozžehnuté svíce. Světlo typu reflektoru, používají na 
oklamání a zmatení lidí černá trička – satan a jeho 
parta. Vždyť energie lásky šířící se z mého srdce a duše 
dělají svoji práci a nepotřebují moje „dirigování“ kam 
mají jít a co mají dělat. Pokud opravdu chci pomoci a 
něco změnit, stačí jediné: Odevzdat všechny lidi, prostor 
i situaci Ježíši Kristu. On sám ví nejlépe, jak tu situaci 
změnit tak, aby nikomu nebylo ublíženo. Každý člověk 
je na jiném stupni duchovního poznání – anebo v jiném 
stupni duchovního spánku – každý má něco jiného 
karmicky řešit, každý je jinak naladěn na přijmutí 
pomoci a jinak reaguje na změny. Pán Ježíš ví nejlépe, 
kdo přesně co potřebuje a podle toho jedná. Tyhle jemné 
nuance, ani člověk intenzivně duchovně žijící, nemůže 
do detailů znát. Proto nechte Pána Ježíše, ať dělá svoji 
práci, na nás je pouze stát pevně v energiích lásky, které 
jsou svobodné a nikomu se nevnucují a samozřejmě 
odevzdávat všechny a všechno, do Ježíšových rukou a 
Jeho působení.  

Na různé nemoci máme různé léky. Když 
někoho bolí hlava, určitě si nevezme lék na žlučník a 
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naopak. Tak je to i s posílám energií. I v dobré víře, 
můžete někomu dát febichol, namísto paralenu... 

*Malá vsuvka: Uvádím malý článeček z mého 
blogu, který souvisí s tématem. 

„Číslo 666. 

Na začátku devadesátých let, když jsem s duchovním 
životem začínala, jsem si kladla otázku, proč se satan 
jmenuje Lucifer, to znamená "světlonosič", či 
„Světlonoš“, když je to pán temnot. Mnohým se tohle 
bude zdát přinejmenším úsměvné - bádat nad takovou 
pitomou otázkou. Pro můj život  otázka nepodstatná, jen 
moje příslovečná zvědavost, mi nedala pokoje. Vycházela 
jsem jen z toho, že když existuje dobro a zlo, existuje 
Světlo a temnota, noc a den a tak dále, musí jako protipól 
Světla existovat temnota. Bytosti světelné a bytosti 
temné. Nikdo mi na tuto otázku nedokázal odpovědět a 
vysvětlení křesťanů o padlých andělích mi nestačilo. 

Jednou jsem byla na návštěvě u svého bratra na 
Slovensku. Vyprávěl mi, jak jel  na kole z práce, z 
odpolední směny. Proti němu jelo auto, které ho silně 
oslňovalo, přímo do očí, takže musel z kola sesednout - 
pro to oslňující světlo nic neviděl, a počkat na kraji 
silnice až auto přejede. Otočil se za autem a jediné co 
viděl, bylo číslo SPZ, ale všiml si pouze třech čísel, čtvrté 
si buď nezapamatoval, nebo pro oslnění neviděl. To číslo 
bylo 666. V tom okamžiku, jsem celý problém pochopila. 
Najednou se mi "rozsvítilo". Světlo Pravdy, je jako den, 
když vidíte všechno v čistém světle: lidi kolem sebe, 
přírodu, věci. "Světlo" temnoty, je jako reflektor, který 
vám svítí do očí. Je to světlo, ale vy přesto nevidíte nic. 
Když se nad tím zamyslíte, tak to vysvětluje, proč někteří 
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lidé z duchovního hlediska vidí jen sami sebe a nic víc. 
Temnota nemá nejmenší zájem, aby lidé prohlédli a tak 
nese své oslepující světlo a svítí lidem do očí. Chce to 
velkou odvahu vystoupit z řady, být jiným než většina. 
Postavit se na krajnici a počkat až oslepující světlo 
zanikne. 

V okamžiku, kdy si vyberete jasný den před 
reflektorem, stáváte se divným pro ostatní. Být jiným, 
vidět jinak, smýšlet jinak, žít jinak než většina je podnět 
k pronásledování. Vím, že mne nikdo neukamenuje, ale 
přesto je člověk jinak smýšlející a cítící denně 
kamenován výsměchem, kritikou, znevažováním a 
podobně. 

Velmi se mi líbí výrok z jednoho romantického 
sci-fi filmu o cestování časem. Jmenuje se "Kate a 
Leopold". Když byl Stuard v nemocnici a dostal se na 
psychiatrické oddělení, protože mu nikdo nevěřil, že 
objevil trhlinu v čase. Vykládal jedné ženě, že je jako pes, 
který viděl duhu a ostatní psi mu nevěří. Protože pes je 
barvoslepý a duhu nikdy vidět nemůže... „  * 

 

BOHOVÉ JSTE! 

Ne, nedělám si z vás legraci. Jenže právě toto 
absurdní tvrzení se až příliš často objevuje v duchovní 
literatuře, obzvláště nových duchovních směrů. Nikdy 
jsem to nebrala vážně, myslela jsem, že takovýto do očí 
bijící nesmysl zůstane na smetišti – tam právem patří. 
Bohužel, lidé to berou opravdu vážně! Jsou pobláznění 
učením p.W. a jeho sérií knih „Hovory s Bohem“. 
Nedávno jsem se s tímto tvrzením setkala na netu u 
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člověka, kterého jsem považovala za duchovně 
vyspělého, jednoho z mála, kdo nás nestraší 
katastrofickou budoucností, je tolerantní, ba co víc – 
zdálo se mi, že je jedním z mála opravdu „moudrých“ 
lidí. Tento mladý muž tvrdí o sobě, že má kontakty s 
Bohem, Boha vnímá, prožívá Boha a jedním dechem 
tvrdí, že Boha vlastně nepotřebuje!!! (= Protože jím sám 
je!!!) Vím, že pan W. se žádným Bohem nemluvil, je to 
tzv. duchovní fantasmagorie, i když promíchaná se 
zrníčky pravdy. Tím hůř se lidem skutečná Pravda 
hledá, vždyť tady mají „pravdu“ přímo na zlatém 
podnosu až pod nos... Pán Ježíš mi řekl, že konkrétně 
tyto knihy byly napsány na zakázku – takže mně je 
všechno jasné, a co vy? 

Netvrdím, že můj názor je ten jedině pravý, že 
jen moje zkušenost a poznání, je to jedině pravé. Každý 
má právo na svůj názor. Můžu říct, že já také vnímám 
Boha, komunikuji s Ním, prožívám Ho. Jako Svatou 
Trojici. Energie Boha Stvořitele jsou úplně jiné než 
energie Ježíše Krista a tyto jsou diametrálně odlišné od 
vyzařování Ducha Svatého. Také energie Matky Boží, 
Panny Marie, jsou zcela odlišného charakteru. Tvrdím, 
že v Boha nevěřím, protože VÍM. Vím, že Bůh je a vím, 
jaký je. Rozhodně se však sama za Boha nepovažuji.  

Jsme děti Boží, a to je rozdíl. Dítě nemůže být 
zároveň svým vlastním rodičem. Jsme děti královské, 
princátka a princezny – jsme děti Stvořitele, vládce, 
Pána Pánů a Krále Králů. Nic nedokážeme vytvořit z 
ničeho – to dokázal jedině Bůh Stvořitel, Otec. My lidé 
máme také schopnost tvořit – ale vždy jen z toho, co už 
existuje, co bylo dávno Bohem stvořeno. Nedokážeme 
„stvořit“ ani jednu, jedinou, živou buňku, nic živého a 



 110 

nového. Ani jen ve své imaginaci si nedokážeme 
představit nic nového, vždy jen to, co už je stvořeno, co 
už existuje – včetně našich přání... 

Ráda bych se toho dotyčného zeptala, když je 
tedy bohem, zda je také vševědoucí a všudypřítomný... 
Zda zná osud, činy a myšlenky každého jednotlivého 
člověka, žijícího na naší planetě kdykoliv v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti? Protože tohle všechno Bůh 
ví. Ráda bych viděla, jak tento samozvaný bůh, mění 
vodu na víno a kameny na chleba. Nebo ať stvoří 
alespoň jednoho jediného tvorečka: nedokáže stvořit ani 
mravenečka, natož člověka s duší anebo nový druh. 
Protože tohle všechno skutečný Bůh může.  

Za vším tím blábolením „jsem bůh“ je jen nízká 
lidská pýcha. Duchovní pýcha a slepota. A jak všichni 
určitě víme – pýcha předchází pád. Chtělo by to více 
pokory! Protože - co je pokora? Pokora není opakem 
pýchy. Pokora  neponižuje člověka, ani ho nezmenšuje a 
nezesměšňuje. Pokora je vědomí toho, kdo jsem já a kdo 
je Bůh. A pak teprve můžu být pyšná – protože Bůh mne 
miluje takovou, jaká jsem a nemusím si na nic hrát – 
ani na spasitele, ani na velkého učitele, ani na boha. 
Nemusím vůbec nic! Jediné, co má cenu, je LÁSKA. 
Jedině láskou můžeme Boha napodobovat, ale nikdy 
nebudeme umět milovat tak, jak miluje On – 
všemohoucí a vševědoucí Bůh.  

Tato nová duchovní učení nás nabádají, 
abychom si VZPOMĚLI kdo doopravdy jsme. Tím se 
myslí, že se člověk ztotožní bohem a stane se jím. Holý 
nesmysl. Můžete si vzpomenout na historii své duše, na 
všechna jednotlivá vtělení a poučení z nich, na vývoj své 
duše v kontextu se svými učebními úkoly. I to je 
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nadlidský úkol a je nesnadné se k němu dopátrat. 
Vyspělé duše, na naší planetě, mají za sebou miliony 
životů. Ne, to není chyba ani překlep: opravdu 
MILIONY ŽIVOTŮ. Mladší duše  stovky životů a ty 
úplně mladé dušičky, desítky životů... Vždy ale vstupuje 
do vtělení duše BOHEM STVOŘENÁ, ne Bůh sám. Bůh 
je v každém z nás, to ano, to Boží Vědomí, ta Boží jiskra 
– v centru naší duše a ducha, skrze tuto jiskřičku jsme z 
Bohem spojeni a přijímáme energii k životu ve hmotě, v 
našem lidském těle, ale samotným Bohem nejsme. Jak 
jsem řekla: jsme děti Boží, ne bohové. Kdo nestaví na 
Ježíši Kristu, kdo Ježíše nezná a nepřijímá, je snadnou 
kořistí bludů a totálních nesmyslů, které nám temnota 
předkládá. Účelem učení o tom, že jsme bohové a že si 
na to pouze máme vzpomenout je, aby byla mezi 
člověka a Boha postavena hráz, propast, aby člověk 
nemohl vnímat a přijímat pomoc Boha Otce, vedení 
Ducha Svatého a neprožívat blízkost Ježíše Krista. 

 

ZASVĚCENÍ. 

Už vidím ty hromy a blesky snášející se na mou 
hlavu, přesto musím jasně říci: JAKÉKOLIV 
ZASVĚCENÍ JE ŠPATNÉ! Lhostejno, zda jde o zasvěcení 
Reiki jednotlivých stupňů, zda jde o merkabu, šambalu, 
miguraj, aghartu či jiné blbosti. Jsou to všechno 
nesmysly. Různých druhů zasvěcení jsou desítky... Je 
pravda, že tato zasvěcení fungují, ale lidé, kteří se 
nechají zasvětit, vůbec netuší do čeho jsou zasvěcováni. 
Všechno typu „šambala“ je holý nesmysl a je to jen 
důkaz, jakým nesmyslům jsou lidé ochotni uvěřit, jen 
aby nemuseli přijmout Ježíše Krista... Lidem se většinou 
nezačne po takovém zasvěcení dařit lépe, ale hůře!!! Je 
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to vysvětlováno tím, že se čistí karma, že energetika těla 
se pročišťuje a projasňuje a podobné hlouposti. Nevěřte 
tomu – jen otvíráte dveře své duše silám temnot. Je 
zbloudilostí myslet si, že zasvěcení je něco jako instantní 
polévka: stačí zalít vřelou vodou a jídlo je hotovo. K 
osvícení či prozření, vám žádné zasvěcení nepomůže a 
také za žádné peníze světa si jej nekoupíte... K tomu je 
potřeba trpělivá práce na sobě, dnes a denně sytit svoji 
dušičku tím nejlepším co umíte, odmotávat nitky 
ovládání z duše, vědomě myslet a tím se vyvarovat 
ovládání svého myšlení. Jediné zasvěcení, které můžete 
udělat, je zasvětit se Ježíši Kristu – a za takové 
zasvěcení nic neplatíte! Stačí, když v modlitbě řeknete: 
„Pane Ježíši, přijímám Tě a zasvěcuji Ti svůj život. 
Zasvěcuji Ti všechno co mám a všechno co budu mít. 
Pane Ježíši, Ty sám buď mým Učitelem a Vůdcem mé 
duše. Odevzdávám se Ti a přijímám Tě...“ Takto nebo 
jakýmikoli jinými vlastními slovy se můžete Pánu Ježíši 
zasvětit a nepotřebujete k tomu žádného gurua, učitele, 
zasvěcovatele a také nemusíte hluboko šáhnout do své 
kapsy. Takovéto zasvěcení je provždy platné a Pán Ježíš 
vás už nikdy neopustí a nikdy se vás nevzdá. Jedině toto 
zasvěcení je platné – a navíc bezplatné. Všichni ti různí 
zasvěcovatelé do různých stupňů čehokoliv, jsou sami 
oklamáni. Ano, oni opravdu věří, že dělají dobrou a 
záslužnou věc. To je na celé věci to nejsmutnější. Navíc, 
je to pro ně zdrojem snadného výdělku, téměř 
bezpracného živobytí. Jsou podvedeni temnotou a slouží 
černým tričkům – nevědomky, ale to neznamená, že je 
to méně nebezpečné. Jistě, kdyby věděli, jak špatnou věc 
konají, nedělali by to. Možná. Obzvláště ne, kdyby 
věděli, jak těžce se prohřešují proti lidem i nebesům. 
Nezbývá, než lidi před těmito praktikami varovat a 
zasvěcovatele odevzdávat do Ježíšových rukou.  
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Máme i důležité svědectví. Jedna paní 
absolvovala zasvěcení prvního stupně šambaly. Je to 
energetické zasvěcení, ale nic z toho, co zasvěcovatelka 
slibovala, se neuskutečnilo. Ba právě naopak! 
Zasvěcovatelka byla nadšená z toho, že „Mistr přišel! 
Mistr je tady!“ Vůbec nemohla tušit, že nějaká vysoká 
bytost Temnot se převlékla za anděla světla a tak klame 
lidi – zasvěcovatelku i všechny zasvěcované.  Ale je také 
možné, že šlo o „syntetickou“ bytost, vyrobenou pánem 
temnot pro klamání a odvádění lidí od skutečného 
duchovního života, od Ježíše Krista. Tato paní, která si 
zasvěcení nechala provést, se ihned nepřirozeně 
změnila, cítila se špatně a její partner jí hned řekl, že se 
chová i vypadá jako ďáblem posedlá a vzal ji k 
 jasnovidné léčitelce. Ta se úplně zhrozila: Tato paní 
měla auru propíchanou a proděravělou jako řešeto! 
Namísto obvyklé barvy aury, tato - po zasvěcovacím 
zásahu, byla temná až černá. A dalo jí to hodně práce a 
také to dlouho trvalo, než léčitelka dala tohle všechno 
opět do pořádku. Bez asistence Ježíše Krista, by toto 
poškození energetického obalu této paní bylo nemožné… 

 

OBYČEJNÁ  LIDSKÁ  SLUŠNOST. 

Pokud chcete duchovně žít a dosáhnout 
nějakých úspěchů, je důležité být dobrým člověkem. 
Člověkem duchem doby nezkaženým, morálně silným a 
slušným. V prostředí všeobecné neslušnosti, kdy je 
„normální“ všechno, co vůbec normální není, to 
naprosto není snadné. Proto je na místě otázka, co je to 
„být slušným člověkem“, co to znamená „být dobrým 
člověkem“ a co vůbec je normální a co ne.  
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Je důležité si tyto otázky dát a odpovědět na 
ně. Zdá se, že téměř každý člověk si o sobě myslí, že 
dobrým člověkem je. Vždyť nekrade, nikoho nezavraždil 
a tak podobně. Ale při bližším pohledu by neobstál ani 
v porovnání s příkazy Desatera. Kolik lidí – kromě 
zanícených křesťanů – Desatero zná a řídí se jím? No, 
například právě ty, drahý čtenáři: znáš Desatero? 
Pravda, většina lidí opravdu nevraždí své protivníky 
nebo oponenty.  Jenže, „zavraždit“ sebe i druhého 
můžete i pouhou pomluvou. Pomluvy se jako pomluvy 
ani neberou, je jaksi normální, že se zaobíráme 
druhými lidmi, jejich nedostatky a poklesky. Dělají to 
všichni, tak co! Jenže - právě takovéto jednání škodí.  
Jak pomluvenému či posuzovanému člověku, tak i tomu, 
kdo soudy nad druhým vynáší. V tomto krásně doplňuje 
Desatero „Kázání na hoře“, kde Ježíš jasně říká:  

„Nesuďte, aby jste nebyli souzeni. Neboť jakým 
soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou 
měříte, takovou Bůh naměří vám.“ – Matouš 7, 1-2 

Duchovní zákony jsou stejně neúprosné jako 
zákony fyzického (hmotného) světa. Zákon akce a 
reakce. Nemůžete věřit, že když vlezete do vody, tak se 
nenamočíte, že když spadnete do žumpy, nebudete 
smrdět. Nemůžete věřit, že když někomu ublížíte, nic se 
vám nestane, zůstane to bez následků… Desatero nás 
vlastně chrání. Protože Desatero už nestačí, Ježíš nám 
řekl, jak máme jednat, co máme a co nemáme dělat. 
„Kázání na hoře“ najdete v Bibli, například 
v Matoušově evangeliu, jsou to kapitoly 5 až 8. Kdo ještě 
nikdy nečetl Bibli, bude překvapen moudrostí, která je 
v těchto kapitolách…  
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Největším přikázáním Desatera je, abychom 
milovali Boha celým svým srdcem. Jak mohou milovat 
Boha například ateisté? Když vůbec nevěří, že nějaký 
Bůh je? Proto nikdy nemůžou do důsledků Desatero žít a 
držet se těchto přikázání. Typickým argumentem 
ateistů je pak ten, že kdyby byl Bůh, tak přece nemůže 
dopustit to, co se na světě děje. Jak jsem již dříve 
vysvětlila, Bůh zlo nedělá a ani zlo nepodporuje, ale 
absolutně respektuje svobodnou vůli člověka a člověk 
obdařen svobodnou vůlí, koná zlo a zlé skutky proti 
jiným i proti sobě samému – lhostejno, zda ví či neví, že 
vše se jednou vrátí… Žijeme v době, kdy příslovečné 
„Boží mlýny“ již nemelou „pomalu, ale jistě“, ale stále 
rychleji. Nelze čekat na případné další vtělení. 
Negativní energie, vysílané člověkem v podobě pomluv, 
krádeží, namyšlenosti, přílišného důrazu na tělo, 
závisti, zášti, nepřejícnosti, sexuální nenasytnosti či 
úchylek, hamižnosti, orientací jen na hmotu a peníze, 
slepota vůči potřebným a zlořádům tohoto světa a času, 
a tak dále, se každému vrátí ještě v tomto vtělení, 
v tomto životě.   

Jak tedy být dobrým člověkem? Drahý čtenáři, 
na to, aby byl kdokoli slušným člověkem, nepotřebuje 
znát Desatero. Slušným člověkem může být každý a je 
lhostejné zda jde o ateistu či teistu, zda je člověk 
melancholik, sangvinik, cholerik či flegmatik. Slušným 
člověkem lze být, ať jste narození v jakémkoli znamení 
zvěrokruhu… Konečně – celá slavná astrologie je také 
jen a puze systém víry. 

 Kdo je slušným a dobře vychovaným 
člověkem, tak se chová  vždy a ke každému s úctou a 
galancí. Obyčejná lidská slušnost představuje například 
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to, že chráníme a respektujeme slabší a staré lidi. Kdysi 
bylo samozřejmostí, že silnější ochraňoval slabší, 
dneska už ne. S tím souvisí i všeobecně rozšířené 
pohrdání každým, kdo je jen trochu jiný – má větší nos, 
„blbé“ jméno, jiné názory a vědění než většina. To ihned 
vyvolává důvod k posměchu a odsouzení. Když chcete 
být dobrým člověkem, zastávejte se slabších, starých, a 
lidí, kteří jsou prostě jiní. Nikdy se nikomu 
neposmívejte, nikoho neodsuzujte. Buďte vždy zdvořilí. 
Vím, že gentlemanství již dávno vymřelo, ale co takhle 
vrátit se k tomu, co je dobré a ověřené a nezatěžuje naši 
karmu? Buďte zdvořilí ke každému, i k tomu, kdo je 
vám v srdci protivný. Může se stát, že někdy zůstanete 
sami s člověkem, který je vám nesympatický, ba až 
protivný. Při rozhovoru překvapeně zjistíte, že je to 
člověk „normální“, ba milý… 

 Mělo by být samozřejmostí vždy pozdravit. 
Když vejdete do místnosti, například. Slova a věty jako 
„Dobrý den, rád vás vidím“, „Dobré odpoledne, jak se 
vám daří?“ nepatří jen do předválečných románů pro 
ženy, měly by být samozřejmostí. Uvolnit místo 
starému člověku anebo těhotné ženě v přeplněném 
autobuse či vlaku – i to bylo kdysi samozřejmostí a 
dneska se už téměř vytratilo. Odhazovat odpadky 
kamkoli se mi zamane – tak to také není právě ukázka 
slušného vychování… Bezohlednost kuřáků vůči 
nekuřákům. Bezohlednost na našich silnicích, která už 
stála tolik životů! Bezohledné jednání mezi kolegy 
v práci. Bezohlednost vedoucích vůči níže postaveným. 
Bezohlednost vůči každému, kdo má jinou pleť, strach 
z příslušníků jiných národů, xenofobie… Bezohlednost 
přímo v rodinách – tolik týraných dětí a domácího 
násilí, to nikdy dříve nebývalo. Neslušnost rozkvétá ve 
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školách, kdy si žáci dovolují na učitele až tak, že učitel 
může přijít o život… Výčet neslušností a bezohledností, 
by vydal na několik stran. 

Objevil se i zcela nový fenomén: strach pomoci 
druhému. Například, pomoct mamince z autobusu 
s kočárkem. Co když se něco stane a ta paní mne bude 
žalovat? Protože, soudit se pro každou prkotinu, je dnes 
téměř módní trend. Je mi z toho smutno, úplně se 
vytrácí lidskost, a to všeobecně a na všech úrovních. Co 
můžeme dělat, aby se alespoň něco změnilo k lepšímu? 
Především, každý sám za sebe buďme slušnými a 
dobrými lidmi.  Nejlepší návod na to, jak se slušně 
chovat, nám dal Pán Ježíš: Jak chceš, aby se druzí 
chovali k tobě, tak se chovej ty k němu! Je to jen volně 
parafrázováno. Uvědomme si – každý sám za sebe, jak 
se k druhým chováme, jak o nich smýšlíme, jak o nich 
mluvíme a představme si, že na místě tohoto člověka 
jsme my sami. Manžel seřve manželku za nějakou 
prkotinu – tak ať si ten manžel představí sám sebe na 
místě své manželky: jak by se na jejím místě cítil on? 
Někdo mluví nehezky o svém příbuzném. Ať si představí  
dotyčného příbuzného, jak to samé říká o něm… 
Jednejte vždy tak, jakoby ten, o kterém mluvíte, stál 
neviditelným způsobem vedle vás a slyšel každičké slovo 
pronesené na jeho adresu.  Jak budete o něm mluvit 
pak?  

Kdysi se slušnému vychování učily už děti: 
jednak v rodinách a jednak ve škole. Rodiny, které své 
potomky učí slušnosti a etice je málo, a škola – ta je už 
úplně mimo! Proto naše společnost vypadá, jak vypadá. 
Obyčejná lidská slušnost je přitom tak jednoduchá věc. 
Držte se dvou „přikázání“: Jedno jsem již zmínila 
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(„Chovej se k druhému tak, jak chceš, aby se druhý 
choval k tobě.“). A za druhé: „Každý den žiji tak, aby 
nikdo nelitoval, že se se mnou setkal.“  Toto je citát pana 
M. Burdy (kniha „Vesmír v nás“) 

 

 

ZNAMENÍ  KŘÍŽE. 

Nedá mi, abych pár slov nenapsala i na toto 
téma. Před nedávnem jsem narazila na stránky, kde 
bylo s plnou vážností tvrzeno, jak je kříž špatný a 
majitelka radila lidem všechny kříže z bytu a domu 
vyhodit. Je to naprosté neporozumění tomuto symbolu, 
co to vlastně kříž je. Pro křesťany je symbolem spásy, 
stromem života. Na kříži umřel náš Pán, aby nás 
vykoupil – jak již víme, aby nám otevřel cestu zpět 
k Otci, zpět do věčné radosti a štěstí, a započal 
transformaci, tedy otevřel vězeňský katr, nastražený a 
vytvořený pro duše temnými bytostmi a učinil to tím, že 
porazil temnotu a její nástrahy v podobě bolesti a smrti 
fyzického těla. Pro většinu esoteriků je kříž znamením 
rovnováhy. Horizontální rameno kříže vede energii 
zleva doprava (a naopak), vertikální je pro energii 
shora dolů a zdola nahoru. Ale symbol kříže je mnohem 
více. Jistě všichni víte, že se křesťané znamenají křížem. 
Proč? Víte to? Je v tom hluboká symbolika. Znamení 
kříže se dělá tak, že nejdřív se prsty ruky dotkneme čela 
a říkáme: „Ve Jménu Otce…“. Pak se prsty dotkneme 
místa ve středu břicha (3. čakra – centrum intuice), a 
říkáme: „…i Syna…“. Pak proneseme slova „…i Ducha 
Svatého“ a dotkneme se nejdřív levého ramena a pak 
pravého. Tím říkáme Vesmíru, Nebi, Nebeskému Otci 
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toto: Otec, který je na Výsostech, je nejvyšší (čelo), 
poslal svého Syna, který sestoupil na Zem (ruka ukazuje 
sestoupení), jde dolu z čela a dotýká se energetického 
středu lidské bytosti, a Duch Svatý to všechno spojuje a 
propojuje: Jak Otce a Syna, tak člověka s Otcem, Synem 
a Duchem Svatým. Je jen potřeba dělat znamení kříže 
s plnou vážností a vědomě, ne jen tak halabala, jak to 
většinou u křesťanů pozorujeme. 

Občas můžeme vidět obrácený kříž a všeobecně 
se předpokládá, že je to satanský symbol. Zase jde o 
hluboké nedorozumění. Je to Petrův kříž. Svatý apoštol 
Petr byl také ukřižován, ale cítil se nehodný té výsady  
umřít stejně jako náš Pán, tak si vyžádal ukřižování 
hlavou dolů. Obrácený kříž, je tedy symbolem té 
největší pokory. Proto papežské křeslo je také 
vyzdobeno Petrovým křížem, symbolem pokory a 
služby. Není to symbol Satanův, jak se mnozí 
domnívají. Je však pravda, že symbol kříže, obzvláště 
toho Petrova, je zneužíván satanskými skupinami a 
lidmi, kteří nemají ponětí, jak mocný symbol kříž je. Jak 
ten „normální“, tak ten obrácený Petrův. 
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VEZMĚTE SVŮJ ŽIVOT DO VLASTNÍCH     
RUKOU. 

 

               TAJEMSTVÍ (THE SECRET) A TRANSURFING. 

Když se k nám dostala knížka a film 
„Tajemství“, bylo to jako zjevení. Jak jednoduché to je – 
ovládat svůj život podle své vůle a přitáhnout si do 
života jen to, co chceme! Vždyť je to tak jednoduché – 
stačí pozitivně myslet, rozvíjet svoji imaginaci a mít pod 
kontrolou emoce. Jak prosté. Jenže – ouha! Po nějakém 
čase se každý musí přesvědčit, že ono to zas až tak 
nefunguje. Možná trochu ze začátku, ale v jistém 
okamžiku to zcela přestane fungovat. Když mi Pán Ježíš 
řekl „TAJEMSTVÍ JE PODVRH“, byla jsem naprosto 
v šoku. Co je na tom tak zlého? Proč je to celé podvrh? 
Jenže, Pán Ježíš mi neřekl proč, On chce, abych sama 
hledala, přemýšlela, našla řešení. Trvalo to dost dlouho 
a v začátcích mi hodně pomohlo srovnání 
s transurfingem. Transurfing napsal pan Vadim Zeland 
pod názvem „Ovlivňování reality“. Transurfing, to je 
vlastně surfování na šťastné vlně osudu. Surfování 
skrze prostor variant do sektoru, kde už je ten můj 
vysněný život.  

Také je nutno si povšimnout, že Pán Ježíš 
neřekl o Tajemství, že je to podvod, ale podvrh. To je 
veliký rozdíl. Tajemství nám bylo temnými silami 
podvrženo. Je to geniálně namíchaná směs pravdy, 
polopravd a lží. Ptáte se proč? Tak hlavně proto, aby 
lidé nehledali PRAVDU. Tajemství a hlavně poctivé 
praktikování rad, v této věci lidem podsouvaných, 
pouze upevňují v člověku ego a podstrkují myšlenku, že 
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všechno je možné. Nedaří se to? – Pak špatně 
meditujete, špatně formulujete svá přání, jste 
nedůslední a tak podobně. Nikoho nenapadne, že je to 
záměr: odvést nás od nás samých, od našich duší a 
ukazuje pouze na naše chtíče, naše touhy a někdy i 
bláznivá přání. Praktikování tajemství nás ještě více 
uvězní a zaměří pouze na splnění našich tužeb. Něco 
jako obdoba „krysího závodu“ (Robert Kyiosaki), ale 
v oblasti našich přání. Zcela se opomíjí to, že člověk by 
především měl být DOBRÝM. Ve vztahu k sobě samému, 
k jiným lidem i ke světu. Tajemství vás uzamyká pouze 
na jedné frekvenci, a tou je snaha o naplnění všech těch 
mnohdy nesmyslů, po kterých toužíme. Je zcela ze hry 
vyřazena existence Ježíše Krista a opomíjí mnohé 
důležité záležitosti, díky kterým praktikování Tajemství 
nefunguje.  

Proč to nefunguje? Z mnoha důvodů. Jedním 
z důvodů je existence karmické zátěže. Pokud máte čistit 
ještě 50% a více své karmy, tak vám to nebude fungovat 
skoro vůbec, to si pište. Začíná to fungovat až tehdy, 
když máte karmu z 80% vyčištěnou. To se samozřejmě 
týká jen lidí, kteří kromě Tajemství praktikují 
spirituální život. Těm, kteří si dovedou podle Tajemství 
přitáhnout do života opravdu všechno, po čem touží, ale 
v podstatě toto je celý jejich duchovní život, (takže 
spiritualita nulová, jen povyšování a umocňování ega), 
jsou ovládáni Temnotou a jejich přání plní v podstatě 
právě tyto zlé, záškodnické bytosti. Tomu je potřeba se 
vyhnout. 

Tajemství můžete praktikovat, ale mám 
několik výhrad. Tou první je, že všechno máme dělat 
s Ježíšem Kristem. Když si podle návodu v Tajemství 
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obsaženém, chcete něco vizualizovat a přitáhnout do 
života, než začnete s cvičením, přivolejte si na pomoc 
Ježíše Krista a jen s Ním a s Jeho vedením, provádějte 
duchovní cvičení. Budete chráněni před úklady černých 
triček i před sebou samými, protože my se často mýlíme 
v otázce, co skutečně chceme a zda je to skutečně 
potřebné a vhodné pro náš další duchovní vývoj.  

Velkou záludností se mi jeví otázka, jak si 
přitáhnout peníze. Peníze, to není jen tak nějaká 
energie, je to energie modulovaná a vážně odrazuji 
všechny, kdo by si chtěli podle návodu v Tajemství 
přitáhnout víc peněz. Funguje to přesně opačně!!! Když 
si budete přitahovat peníze a dělat všechno podle 
návodů, tak vám peníze začnou z vašeho života odtékat, 
ne přitékat. Budete jich mít stále méně a méně. Proč 
tomu tak je? V první řadě proto - jak jsem už řekla – 
tato energie je modulovaná; ale o finanční energii si 
budeme povídat až za chvíli. Za druhé proto, že peníze 
jsou jenom prostředkem, nikdy se nemají stát cílem 
našeho snažení. Pokud si pomocí vizualizace, chcete 
něco do života přitáhnout, nikdy si nepředstavujte 
přímo peníze. Vizualizujte si cíl – to, co opravdu chcete 
mít; anebo symbol. Symbolem hojnosti ve finanční 
oblasti může být hrozen; anebo zralý klas obilí, anebo 
třeba dům. Nepřemýšlejte nad tím, kolik peněz to bude 
stát a jak k vám peníze přijdou. Představa peněz a 
touha po penězích, vás stoprocentně zbrzdí a stane se 
vám pravý opak toho, po čem toužíte. Ve své imaginaci 
si hojnost hmotných prostředků můžete vizualizovat i 
tak, že si představíte, jak je nebe otevřené a z nebe se na 
vás snáší zlatý déšť, třeba jako když někdo něco vyhraje 
v televizní soutěži, tak také se na výherce sype cosi 
třpytivého. Tímto způsobem pracujte. Vážně vás varuji 
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před tím, aby jste si představovali, jak k vám prší 
penízky a také odhoďte všechny afirmace typu „peníze 
mi samy padají z nebe“. To všechno je abnormálně 
kontraproduktivní.  

Dále tady máme brzdu v podobě energií, které 
si neseme z jednoho života do druhého, a tou je energie 
slibů a přísah. Každý z nás tento problém má – pokud 
jste jej už vědomě neodstranili. Tato energie slibů a 
přísah se s námi vleče přes desítky, možná stovky a 
možná i tisíce životů a je potřeba ji neutralizovat, aby 
nám dále neškodila. Nevíme přece, kolikrát jsme ve 
svých minulých životech byli mnichy či řeholnicemi, či 
kněžími, kde se přísahy přímo vyžadují. Sliby chudoby, 
čistoty a tak dále. Nevíme, kolikrát jsme svým 
partnerům slibovali a přísahali lásku a věrnost až za 
hrob. Tyto sliby a přísahy nikdy nebyly zrušeny a proto 
působí dál. Přes celá staletí ba i tisíciletí… Pokud je 
nezneškodníme, budou nás ovládat i nadále. Dávejte si 
pozor na to, co slibujete. Pokud slib není splněn, je to 
brzda a nebude se vám dařit. Když něco slíbíš, tak to i 
splň. Nesplněné sliby druhým lidem způsobují zklamání 
– a to je negace.  

Jak zrušit tyto nedobré energie? Tady je jeden 
jednoduchý návod jak na to: 

V klidu se posaďte a zapalte si svíčku. Je 
potřeba zajistit, aby vás asi během půl hodiny nikdo 
nerušil, vypněte i telefon. Obraťte se na svého 
duchovního vůdce, Vesmír nebo Ježíše a poproste jej o 
zrušení slibů a přísah. Můžete říct třeba toto: „V 
hluboké úctě a pokoře prosím tebe, Ježíši (Univerzum, 
strážný anděli, mé Vyšší Já a tak podobně – dle vašeho 
založení či naturelu) o zrušení všech svých slibů a 
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přísah ze všech minulých životů, ze všech časů a 
dimenzí. Žádám o zrušení všech následků těchto slibů a 
přísah, ať už byly proneseny nevědomě, pod tlakem 
okolností či jinak, a to v celém rozsahu tak, aby byla 
opět nastolena harmonie v celém mém bytí tělesném, 
duševním i duchovním. Děkuji.“ 

Na pět minut se zahleďte do plamene svíčky a 
modlete se nebo meditujte jak jste zvyklí- nejlepší je 
pomodlit se Otče náš. Pak proneste: „Prosím o 
odpuštění všechny, koho mé nesplněné sliby a přísahy 
poškodily, žádám o odpuštění svou duši a odpouštím 
všem.“ 

Dalších pět minut se modlete nebo meditujte.  

Pak řekněte: „Žádám tě, Ježíši (Univerzum, 
Zdroji, andělé…) o rozložení všech negací, které s sebou 
mé sliby a přísahy přinesly na živly tak, aby nikomu 
nebylo uškozeno. S láskou, vděčností a hlubokou 
pokorou přijímám Světlo, pročištění, osvobození a 
Lásku a prosím o Světlo a Lásku pro všechny bytosti.“ 

Dalších pět minut se modlete nebo meditujte, 
nakonec poděkujte Ježíši (či andělu, Vesmíru…) i své 
duši a zhasněte svíčku. Toť vše. 

Odstranit prokletí je těžší práce. Prokletí je 
dvojího druhu – jednak jsme my sami byli prokleti, 
anebo zase my sami jsme proklínali. Výše popsaný 
obřad je dobré vykonat i v této záležitosti, ale není to 
tak účinné, práce s prokletím je složitější. Energie 
prokletí jsou těžké a husté a působí stále. Zkuste třeba se 
ponořit do meditace a představte si, že k vám přichází 
Pán Ježíš Kristus. Je důležité, abyste pracovali jen 
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s Ježíšem Kristem – žádný Vesmír, andělé a tak 
podobně. Toto setkání si můžete představit ve 
Světelném chrámu, nebo někde na rozkvetlé louce plné 
slunce, anebo – pokud jste křesťané, ve svém kostele 
před svatostánkem, kde jste s Pánem sami. Přivítejte se 
s Pánem láskyplným objetím a rozmlouvejte o tom, co 
se vám v životě nedaří, co vás bolí, jaké máte trápení a 
poproste Ježíše, aby zrušil všechny energie prokletí, 
které jste kdy ve svých minulých životech pronesli, nebo 
které kdokoliv ve všech minulých životech uvalil na vás. 
Pošlete všem, kteří se na jakémkoliv prokletí podíleli, 
odpuštění. Odpusťte i sobě. Řekněte Ježíši, že odpouštíte 
všechny zlé činy, které vás přiměly pronést kletbu, 
odpouštíte všem lidem, kteří vám ublížili, a to ve všech 
životech a ve všech dimenzích, odpouštíte sami sobě 
všechny své nedokonalosti a zlé skutky v průběhu všech 
vašich životů. I Ježíše poproste o odpuštění, o 
milosrdenství s vámi hříšnými. To je projev hluboké 
pokory. Všem, kteří vám ublížili či vás prokleli řekněte, 
že jim dáváte svobodu a přejete jen lásku, světlo, 
hojnost a dobro. Dovolte, ať si každý nechá své, 
odpoutejte se a všechno odevzdejte do Pánových rukou. 
Poproste Ježíše, aby vám odpustil každé klení i prokletí, 
které jste kdy v historii své duše pronesli a přimluvte se, 
aby toto odpustil i všem bytostem, které kletbu uvrhly 
na vás. Poproste Ježíše, aby všechny škodlivé energie 
prokletí byly neutralizovány a následně proměněny na 
Světlo. Nezapomeňte Ježíši poděkovat. 

Někteří kněží již dělají zpovědi, mše svaté a 
podobně za uzdravení rodových kořenů – což také 
představuje zrušení různých prokletí. Takových kněží je 
málo, ale první vlaštovky se už objevily. Vřele 
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doporučuji přednášku, otce Kodeta, na toto téma 
(Uzdravení rodových kořenů). 

V tomto smyslu je potřeba nadále se 
vyvarovat, ve svém životě, všech lehkovážných slibů. 
Nejlepší je, vůbec nic neslibovat a už vůbec ne proklínat! 
Prokletí je těžkým proviněním na duši. Na duši vaší a 
na duši toho, koho jste prokleli. Dávejte si pozor, zda jen 
tak ze zvyku něco někomu neslíbíte, ale vzápětí na svůj 
slib zapomenete. A to už nemluvím o tom, že prokletí je 
tisíckrát horší zlý skutek proti člověku jako sliby. Abych 
se slibům vyhnula, říkám – „Nic neslibuji, ale pokusím 
se.“ No, ono by asi bylo lepší říci – „pokusím se 
pokusit“…  

Důležitým aspektem je také to, že žijeme ve 
velké vibrační hustotě, ve hmotné 3D realitě, kde 
všechno jde jaksi ztuha. Nic není hned, ani zadarmo. 
Všechno má svůj čas a my jsme až příliš často netrpěliví 
a končíme vysíleni těsně před cílovou páskou. Mějte na 
zřeteli i to, že černá trička nezahálí a nedovolí vám jen 
tak se vysvobodit z jejich ovládání. Pomohou vám jen 
v tom případě, že vás to ještě více uzamkne v matrixu, 
kde jste ovládáni a manipulováni. Skrze naše chtíče, 
touhy a strachy jsme velice snadno manipulovatelní. 
Pokud o něco žádáte, něco se snažíte do svého života 
přitáhnout, tak na tom nelpěte. Neupínejte se celým 
srdcem a duší na splnění vašich přání – „Buď vůle 
Tvá…“ je mnohem užitečnější postoj. To znamená, že se 
nebudu rozčilovat ani cítit podveden proto, že se mi 
moje přání nesplní. Nechte to být, když to nejde, je to 
pro naše vyšší dobro.  

Prozkoumejte i své strachy. Čeho se bojím? Je 
to strach z nadbytku anebo strach z nedostatku? Strach 
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z toho, že mi ostatní budou závidět, anebo se bojím toho, 
že mne ostatní budou zneužívat? Neutralizujte tyto své 
strachy.  

Další důležitou věcí je uvědomit si, že jsem se 
narodil (narodila) s jistým plánem, že klíčové věci mého 
života jsou předem dané – smlouva duše před vtělením. 
Není to náhoda, do jaké rodiny, do jakého státu jste se 
rozhodli zrodit, v jakém politickém systému, v jakém 
čase a tak dále. Tohle všechno si duše před vtělením 
velmi pečlivě vybírá, podle toho, jaké lekce se rozhodla 
zvládnout, anebo – u vyspělejších duší – co se rozhodla 
dobrého pro svět a lidi udělat. Pravda: – kde je tady 
naše proklamovaná svobodná vůle, ptáte se? Již v tom 
výběru, moji milí. Náš osud, náš osobní život má jisté 
milníky. Klíčové události. Kdy a kde se narodím, jaké 
talenty budu rozvíjet, na co absolutně talent nemám, 
jakou školu vystuduji, čím budu, kdy a za koho se vdám 
(ožením), zda se mi v životě přihodí nějaká nehoda či 
neštěstí… Svůj život můžeme vzít do vlastních rukou, ale 
lekce, které jsme si naplánovali před vtělením – ty obejít 
nelze. Pouze v případě, že by šlo o opravdu hodně 
katastrofické a tragické události, můžeme dopad těchto 
maximálně umenšit, právě díky duchovnímu životu a 
pozitivnímu myšlení. Přece i logicky je jasné, že ten, kdo 
má být špičkovým matematikem, nebude houslovým 
virtuosem a podobně. Jenže, lidé si běžně myslí, že 
můžou být hoolywoodskou hvězdou – že jim jen svět 
nepřeje!  

Jak tedy vzít svůj život do vlastních rukou a 
cele uplatňovat svoji svobodnou vůli? Tak, že přijmu 
s pokorou svůj osud, budu vděčná (vděčný) za všechny, i 
ty nepříjemné okolnosti svého života, ale přitom se 



 128 

nestanu apatickým a pořád budu usilovat o své štěstí, o 
štěstí svých drahých, a to i pomocí podvrženého 
„Tajemství“. Pokud se na Tajemství díváte s rezervou a 
budete praktiky v něm popsané brát  s odstupem, 
nebudete lpět na svých přáních  a  tužbách, budete    
šťastní a spokojení, i  když    těžce  vycházíte  od  výplaty  
k  výplatě, když žijete  tak  říkajíc „z ruky do huby“. 
Můžete žít šťastný a naplněný život, i když se topíte 
v penězích a máte všechno, o čem se druhým může jen 
zdát – pokud neubližujete sobě a druhým a žijete 
v souladu se svou duší. Bohužel, většina lidí se jen stále 
více zamotává do tužeb svého ega, ego tím jen roste a 
vládne nám a namísto svobody je tu jen stále těsnější 
vězení a ovládání.  

V transurfingu je to trochu jinak. Ze všech 
systémů, jak ovládat svůj život podle svých představ, 
které jsem vyzkoušela, je právě transurfing 
nejúčinnější. Pan Vadim Zeland zavedl místo pojmu 
černá trička či temné bytosti, negativní entity, démoni a 
podobně, geniální název KYVADLA. Kyvadla jsou 
skutečně tyto inteligentní, černé potvůrky a vysávají 
nás permanentně. Kyvadla proto, že nás pořád vyhazují 
z rovnováhy a odvádějí naši energii. Když pochopíte 
transurfing, budete se umět lépe chránit před kyvadly a 
účinně se jim vyhýbat, či jejich sílu zmenšovat a také 
útok kyvadla rozpoznat. V knížkách o ovlivňování 
reality, což je transurfing, nenajdete ani zmínku o Ježíši 
Kristu a přesto je to literatura kvalitní. Proč? Jak 
rozeznat dobrou knihu od té špatné? Je to jednoduché – 
v  dobré duchovní literatuře najdete návody, jak své ego 
umenšovat, ta špatná literatura vaše ego nebezpečně 
navyšuje a tím i pýchu. Duchovní pýcha je nejhorší 
slepota, která lidi svazuje. Tajemství vlastně také jen 
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umocňuje naši pýchu, oslepuje nás a ego se může 
svobodně rozrůst do obřích rozměrů bez toho, abychom 
si toho všimli.  

Jak dosáhnout svého vysněného života, vám 
transurfing poradí nejlépe. Ani se nemusíte o nic snažit, 
jen sledovat pár jednoduchých rad - vždyť stačí si jen 
vybrat, jaký život chceme žít. Aby jste si mohli vybrat, 
musíte přesně vědět, čeho chcete dosáhnout, jaký život 
chcete žít. To můžete zase zjistit jen tehdy, když budete 
naslouchat své duši a spolupracovat s ní. Jak pan 
Zeland říká – dokonalé a harmonické manželství duše a 
rozumu. Rozum má dušičce pomáhat a duše rozum 
osvětlovat. Ve většině případů je to však tak, že náš 
rozum nám vládne jako despotický monarcha a dušička 
úpí ve vězení, v tmavém a studeném zákoutí naší 
bytosti. Osvoboďte svou duši, zasnubte ji s rozumem. A 
naslouchejte své duši – naslouchejte „šumění ranných 
hvězd“. 

Proč je možné si jednoduše vybrat svůj osud? 
To se v transurfingu vysvětluje existencí „prostoru 
variant“. Varianty jsou něco jako paralelní vesmíry, 
v našem jsoucnu prostě existuje nekonečné množství 
různých variant nás samých a našich osudů. Jednotlivé 
varianty se liší dekoracemi a scénáři, mnohdy jen 
nepatrně. Jen dušička zná cestu do té varianty osudu, 
jaký chceme mít a žít. Nic si nedokážeme vymyslet, co 
by už někde nebylo. Některé varianty se překrývají, 
v jednom čase a na tomtéž místě je jich několik. Když 
jdete po ulici, například nějakého velkoměsta, jako 
turisté, obdivujete krásné památky. Jako obyvatel, 
starousedlík nic z toho nevidíte, nevšímáte si té krásy. A 
jako bezdomovec si hlídáte jen odpadkové koše či 
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kontejnery na smetí, zda se v nich něco nenajde… Vždyť 
je to pořád stejná ulice, jen lidé tu ulici vnímají každý 
jinak, podle toho, jak se liší scénáře a dekorace jedné 
jediné reality a vnímání jednotlivých lidí. Kolik lidí na 
té jedné ulici – tolik variant, tolik realit….  

Nechci na tomto místě podrobně rozepisovat 
co a jak je v transurfingu, ale rozhodně doporučuji, 
abyste si knihy Vadima Zelanda pořídili, prostudovali a 
řídili se tím. Není nic lepšího, to mi věřte – 
prostudovala a vyzkoušela jsem naprosto všechno, co se 
v této oblasti duchovní literatury objevilo. Pokud mi 
něco uniklo, nevadí – od chvíle, co se mi dostal do rukou 
transurfing, již podobnou literaturu nehledám. 
K transurfingu přizvěte Ježíše Krista a spolupracujte 
s Ním. 

Velmi zajímavou věcí bylo pro mne pochopení, 
proč se naše sny neplní, kdežto toho, o co nestojíme či se 
bojíme, dostává se nám dosytosti. Je to proto, že 
v jsoucnu existuje program, který se vždy postará o 
nastolení rovnováhy. Když něco moc a moc chceme, 
dáváme tomu příliš mnoho energie a rovnovážné síly se 
ihned postarají, aby byla energie opět uvedena do 
harmonie. Co jiného to je, než na ničem nelpět, ničeho se 
s tvrdohlavostí nedomáhat. Řekněte jasně co chcete, po 
čem toužíte, ale pak to nechte plavat. Kecy o tom, že na 
co se  soustředím, tomu posílám energii a tak to posiluji 
jsou opravdu jenom kecy. Posiluje to jen vaše lpění a 
chtění něčeho. 
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DALŠÍ ZPŮSOBY TVOŘENÍ SVÉHO ŽIVOTA. 

Systémů, jak tvořit svůj vlastní život a 
přitáhnout si do života všechno, co chceme je mnoho. 
Jednou z prvních knížek v tomto směru byla „Tvůrčí 
představivost“ . Pro začátek dobré, ale opět – nelpěte na 
svých přáních. Pachtění se a lpění bezpečně pokazí 
všechnu vaši snahu. Tvůrčí představivost je vlastně 
jenom takové dětské snění, jen hra. Velmi nebezpečnou 
se mi jeví kniha „Tvoření peněz“. Je už i vám jistě jasné, 
jaký kolosální podvod na lidech to je. Peníze jako 
prostředek se nesmí stát našim cílem a tady jde přesně 
o „tvoření“ peněz. Ne všechno v této knize je zlé, ale 
buďte opatrní – peníze vás neudělají šťastnějším. V této 
knize také najdete mnoho návodů jak duchovně 
pracovat, ale jako celek – nic moc. Jedním ze způsobů, 
jak si přitáhnout do života hojnost, je magnetizování. 
Vyzkoušela jsem a nedoporučuji.  

Dalším způsobem, docela rozšířeným a 
populárním, je objednávkový servis. Prostě si jen 
objednáte to, po čem toužíte z Vesmíru, z Universa. Je 
jedno, jakým způsobem. Zda svoje přání zakřičíte do 
nočního nebe na zahradě, či napíšete objednávku, či 
v meditaci zatelefonujete na objednávkovou linku 
Vesmíru a podobně. V této technice je také důležité 
nepřikládat své objednávce žádný význam a raději 
ihned zapomenout. Jen tak se nám přání splní, ale zase 
ne všechno – hlavně nedávejte svému přání 
(objednávce) nadbytečnou energii. Máme mantinely, 
vlastní vlohy a když mám být kuchařem či strojníkem, 
tak je nemožné vysnít si roli špičkového matematika či 
veleúspěšné hoolywoodské hvězdy. 
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Jen když vaše objednávka není zatížena 
nadbytečným potenciálem chtění a lpění - tak se může 
splnit. Obdobou objednávkového servisu je psaní dopisů 
či vypisování virtuálních šeků andělům, archandělům a 
jim podobným bytostem. Můžete to vyzkoušet, výsledky 
nejsou nijak valné, ale sem-tam se něco povede. Všude 
nám překáží karmické závazky a energie slibů. 
Pracovat duchovně je nezbytné a vypisovat šeky 
andělům či posílat vesmíru objednávky – všechno berte 
jako hru. Jen práci na očištění duše a vymanění se 
z matrixového systému, berte vážně a poctivě. Musím 
říci, že stejně je nejúčinnější všechno odevzdávat do 
Ježíšových rukou. S důvěrou a láskou. Pracovat s 
Ježíšem a všechny ty učené knihy a nauky o tom, jak si 
přitáhnout do života to nejlepší, můžeme zahodit a 
pracovat jen a jen s Ježíšem. To je nejlepší „Tajemství“, 
nejlepší „Tvůrčí představivost“, nejlepší „Transurfing“ a 
bezkonkurenční „Objednávkový servis“! 

To je jenom pár nejhlavnějších způsobů, jak je 
možné přitáhnout si co chcete, ale žádný není tak 
precizní a tak spolehlivý jako transurfing.  

Pokud toužíte změnit svůj život k lepšímu, držte 
se transurfingu a samozřejmě nečekejte, že když dnes 
začnete, za týden dva už budete vysmátí. Ale úplně 
nejlepší je  přijmout svůj život i všechny okolnosti svého 
života. Přijmout s vděčností, že jsem nemocný, chudý a 
zadlužený, že v mém životě nefungují vztahy a přijmout 
i to, že mám třeba křivé nohy. Nemusíte se namáhat se 
studiem transurfingu ani ničeho jiného. Jednoduše 
přijměte svůj život takový jaký je a všechno, s čím jste 
nespokojení, všechno, co toužíte změnit – odevzdejte do 
Ježíšových rukou. Pracujte na sobě, odstraňujte 
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nevděčnost, chtění a lpění, neodpuštění, vyvarujte se 
kritiky a pomluv a tak dále. Časem se vaše přání splní a 
budete udiveni jakým úžasným způsobem, protože Ježíš 
má smysl pro humor.  

Je mnoho dalších způsobů a učení, jak na to. 
Jistě všichni znáte Silvovu metodu kontroly mysli; 
anebo knihy Dr. Josepha Murphyho o moci a síle 
podvědomí. Obojí je velmi užitečné a prospěšné. 
Pracujete se svou myslí, kontrolujete své myšlení a 
přeprogramováváte své podvědomí - jiným slovem 
odmotáváte vlákna ze své duše. Realitu však podle 
těchto návodů nedokážete změnit, měníte jen sami sebe 
v lepšího člověka. Těmto systémům chybí něco, co 
najdete jen v transurfingu. Když spojíte tyto metody 
práce se svou myslí, transurfingem a budete 
spolupracovat s Pánem Ježíšem Kristem, vaše realita se 
začne měnit kýženým směrem. Pak jsou tady, 
například, „Čtyři dohody“, které napsal Don Miguel 
Ruiz. Užitečná věc, ale podstata je opět v knihách pana 
Vadima Zelanda vysvětlena lépe. Přichází stále nové a 
nové systémy, jak s myslí pracovat a jak to udělat, 
abychom byli se svým životem spokojení a žili v radosti 
a spokojeně. Je to potřeba – někomu lépe vyhovuje 
jedno, druhému jiné. Jen nezapomínejte, že ať zkoušíte 
jakékoliv učení či systém, naše ego by nikdy nemělo růst 
a nadýmat se pýchou, ale přesně naopak. Nevnucujte 
ostatním lidem svoji metodu. Vůči duchovní 
namyšlenosti jsme většinou slepí.  

Jak na to? Shrneme si pár jednoduchých rad: 
Především zjistěte přesně, co doopravdy chcete, jaký 
život chcete žít. Je to jen cestování bez práce? To je také 
dobré, máte na to plné právo, cestováním hodně 
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poznáváte a mnoho se učíte. Chcete mít nějakou 
úžasnou práci, která vás bude bavit? Realizovat své 
sny, ať jsou jakékoliv? V pohodě, jen si jasně stanovte 
tento svůj cíl. Musíte nade vší pochybnosti vědět, co 
doopravdy chcete. Možná se vám zdá, že o tom vůbec 
není potřeba přemýšlet, že vám to bylo vždy jasné. 
Ptejte se své duše: „Je toto skutečně to, co chceme? Já a 
ty, dušičko?“ Duše ví přesně za jakým účelem přišla do 
tohoto vězení a co chce realizovat, jak chce žít. Právě 
duše vám potvrdí, že to či ono je to pravé. Je to 
nádherný pocit, který prostoupí celou vaši bytost a vy 
budete vědět – Ano, to je ono!!! 

Když máte zcela jasno v tom, co vlastně chcete, 
jak chcete žít, je dobré vložit do toho záměr. Například: 
„Je mým záměrem mít dobrou práci.“ „Je mým 
záměrem mít chápavého a milujícího manžela.“  

Žijte spirituálním životem, dodržujte takové 
zásady, jako je vědomé myšlení, neodsuzování, nelpění, 
vděčnost a přijímání stávajícího stavu. Buďte tolerantní 
k sobě i k druhým lidem. Pročišťujte svoji dušičku a 
odmotávejte vlákenka ovládání z vaší duše. Děkujte za 
všechno co máte a co se vám stane. Používejte svou 
imaginaci s tím, že na realizaci toho, co si představujete 
netrváte. Při všem svém snažení nezapomeňte, aby vaše 
přání bylo pro dobro a užitek všech, aby nikomu 
neublížilo.  

Žehnejte všemu a všem – nezapomeňte žehnat sobě a 
svému životu. Odpouštějte a odpusťte i sami sobě. 
Nejúčinnější odpuštění sobě samému se odehrává tehdy, 
když všechny své poklesky, chyby a viny předložíte 
s prosbou o odpuštění Pánu Ježíši Kristu. Jen Jeho 
Láskou pak dokážete odpustit sobě i druhým. V tomto 
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směru mají katolíci výhodu, že můžou jít do zpovědnice, 
kde jim Ježíš odpouští skrze kněze – máte jistotu, že je 
tomu opravdu tak. Je však mnoho osobností, kteří 
katolickou praxi odmítají, ale poprosit přímo Pána 
Ježíše by neměl být problém, pokud ovšem Ježíše 
neodmítáte jako něco vymyšleného, či uznáváte Ježíše 
jen jako nějakého avatára či učitele. Nejúčinněji změníte 
svůj život tak, že budete zachovávat zásady 
transurfingu, odpoutávat se od systému vibračního 
vězení, pročišťovat duši a všechno odevzdávat do 
Ježíšových rukou. Při každé duchovní práci  
spolupracujte s Pánem Ježíšem Kristem, jakož i při 
každé běžné či fyzické práci. Veliké umění jak mít svůj 
život ve vlastních rukou je paradoxně v tom, že svůj 
vlastní život vložíte do rukou Ježíšových. Všechny 
návody, jak svůj život změnit k lepšímu jsou pak jen 
pomůckou, naučí nás jinak myslet, ukáží nám jiný 
pohled na život, na nás samé, na svět. Stejně jako 
bezchybně fungují hmotné zákony, fungují bezchybně a 
neomylně i ty zákony duchovní. A to komplexně. Do 
posledního detailu.  

 

CO JE  TAKÉ  DOBRÉ  VĚDĚT. 

TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA. 

Bojíte se, že se rozpoutá třetí světová válka? Že 
někdo dostatečně šílený a zároveň mocný stiskne 
červené tlačítko a celá planeta bude splundrována 
atomovými zbraněmi? Ano, pořád to hrozí, ale zřejmě 
se to nestane. Tím, že Pán Ježíš Kristus roztrhl oponu 
našeho vibračního vězení, mohla nastoupit 
transformace. V celé historii lidských bytostí žijících na 
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planetě zemi to bylo vždy tak, že nějaká civilizace 
dosáhla vrcholu a pak byla zničena. Protože také míra 
zkaženosti dosáhla svého vrcholu. Jenže už více nelze 
civilizaci za civilizací jednoduše vymazávat z povrchu 
zemského - místo likvidace nastoupila transformace. To 
by pak byla ničena jedna civilizace za druhou do 
nekonečna. Atomová válka nás už minula – mělo se to 
stát již někdy koncem osmdesátých let. Namísto toho 
nastalo oteplení, komunistické systémy začaly jeden po 
druhém padat, stalo se i něco docela neuvěřitelného – 
rozpadl se mocný Svaz Sovětských Socialistických 
Republik (SSSR)… Možná, až na Rumunsko, vše 
proběhlo hladce a bez krveprolití. Nezdá se vám to jako 
zázrak?  

Právě na přelomu osmdesátých a 
devadesátých let minulého století již měla černá trička 
všechno připraveno – jen spustit závěrečnou 
katastrofu, která by měla za následek totální vyhlazení 
lidstva a začínalo by se znova od nuly. Jenže, k tak 
závažnému kroku, musí mít i satan, s celou jeho temnou 
bandou, svolení Stvořitele, a toto svolení nedostali – 
právě proto, že Pán Ježíš poukázal na to, že už nikdy 
nemůže být lidstvo natolik zkažené, aby si zasluhovalo 
totální vyhlazení. Od doby Jeho působení na planetě 
Zemi, má Pán Ježíš nespočitatelné množství 
následovníků a mučedníků, kteří si nezaslouží likvidaci 
a vyhlazení. I v dnešní době je ohromná spousta lidí, 
kteří žijí čistě, poslouchají Ježíše Krista, pomáhají kde 
se dá, nežijí jen pro sebe, jsou obětaví a pokorní. 

Když si pustíte televizi či otevřete noviny, valí 
se na vás jen tragédie, katastrofy, zločiny, politické 
tahanice, ekonomická krize a můžete mít dojem, že to už 
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horší být nemůže. Je to proto, že od zpráv nemůžete 
čekat žádné pozitivní novinky a pokud ano, tak se v té 
záplavě zlořádů a nepravostí úplně ztratí. Zlo je vždy 
jaksi ukřičenější, více viditelné. Síly Světla a Dobra 
nejsou vidět, působí a konají v skrytu a tiše, v pokoře a 
odevzdanosti do rukou Božích. Jak říká Bible – kde se 
rozmohla nepravost, v ještě větší míře se rozhojnila 
Milost. Jsou věci, na které jsou černá trička pořád 
krátká. Nebýt života a oběti Ježíše Krista, náš současný 
svět by už dávno nebyl. 

Nebojte se tedy třetí světové války a 
atomového šílenství. Tak jak  si  lidé  tu   třetí  světovou  
představují, tak to už zřejmě nebude – i když je na světě 
pořád dost zlovolných, vládychtivých šílenců, kteří o to 
usilují. Válka je pro některé zlovolné skupiny výborný 
kšeft, byznys.  

To je docela dobrá zpráva, že jo?  

Jenomže, milý čtenáři, situace není zas až tak 
růžová a třetí světová válka je v plném běhu. Ano, 
žijeme v čase třetí světové války a lidé nic netuší a 
klidně a bez obav se nechávají zabíjet a likvidovat. Třetí 
světová válka používá úplně jiné zbraně. Říká se, že 
žijeme v časech Apokalypsy – ano, to je pravda, je to 
jiný název pro třetí světovou. Našemu světu vládnou 
okultní oligarchové a oni sami jsou také ovládání – 
černými tričky. Pranic jim nezáleží na štěstí lidí a dělají 
co mohou, aby nás pomalu, ale vytrvale likvidovali. 
Nemají žádné svědomí ani soucítění. Jsme pro ně jen 
mravenci – je jedno kolik jich jedním šlápnutím 
zabijete. Zbraně jsou velice sofistikované a my máme 
dojem, že technologie nám ulehčují život. Opak je 
pravdou. To, co by lidem život opravdu ulehčovalo, je 
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skryté a nepřístupné, disponovat s opravdu 
prospěšnými technologiemi je dovoleno jen pár 
mocným operujících za oponou. Hodně se můžete 
dovědět o akcích v této válce proti lidstvu 
v konspiračních teoriích, jsou dostupné na internetu. 
Konspirační teorie – věřte, žádné konspirační teorie 
neexistují, je jen jedna velká konspirační praxe proti 
nám. A my jim to „žerem“ i s navijákem… Konspirační 
teorie – to je něco, co je pro mnohé jen k smíchu. Jenže – 
na každém šprochu, bývá pravdy trochu. Také tyto 
spiklenecké teorie berte s rezervou, není všechno 
pravda, co se kde dočtete. Někdy jsou tyto teorie 
záměrně vyráběny a vypouštěny do světa, aby odvedly 
hledající lidi od pravdy a od skutečných komplotů proti 
nám. Skutečnou pravdu o dění a strategiích třetí 
světové války, zná opravdu jen malá hrstka mocných, 
kteří nejsou obecně známi z médií. Je to mnohem 
složitější, než se můžete na alternativních serverech 
dočíst. O skutečném rozsahu nemá nikdo tušení, co 
prosáklo na povrch skrze internet, je jen špičkou jehly, 
skutečnost může být mnohem hrozivější. Na druhé 
straně není všechno tak, jak se píše, i tady existuje 
množství bludů a nesmyslů a není vyloučeno, že i toto je 
podvrženo ilumináty a jim podobným zlovolným 
skupinám, kteří ovládají svět a drží lidi v otroctví. 
V otroctví peněz, strachu, konzumu a podobně. 

Jaké jsou zbraně v této skryté třetí světové 
válce? Je jich mnoho. Například finanční systém. To je 
systém, který nás totálně zotročil. Všechno je za peníze. 
Jen zkuste neplatit energie, telefony, daně, pojištění. 
Zkuste, zda dostanete v supermarketu potraviny za 
hubičku či úsměv… Jsme nuceni chodit do práce a 
vydělávat peníze, bez toho to nejde. Složenky chodí 
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měsíc co měsíc, s železnou pravidelností a vy musíte na 
ně mít. Musíte být z něčeho živi, musíte se oblékat, 
musíte bydlet. Peníze, peníze, peníze… Kdo je nemá či 
jich nemá dost, je automaticky vyřazen na okraj 
společnosti jako neschopný člověk či příživník a tak 
podobně. Na lidi, kteří se „topí v penězích“ máme jinou 
optiku než na ty neúspěšné. Proč? Vždyť planeta je 
bohatá, všeho je dost pro všechny.  

Když jsem se touto otázkou zabývala, Pán Ježíš 
mi řekl, že finanční energie je modulovaná. To 
znamená, že tato energie NENÍ NEUTRÁLNÍ. Je 
modulovaná, do této energie je zakódován nedostatek, 
chamtivost, ovládání, strach, rozdělení. Rozhodně není 
pravdou, že finanční energie je neutrální a polaritu, 
pozitivní-negativní, této energii dáváme my sami svým 
postojem k ní. Je to lež jako věž. Mnozí úspěšní 
„duchovní“ pracovníci si tak omlouvají svoji práci na 
poli spirituality a odsuzují ty, kdo si nedokáží vydělat 
dost peněz, tvrdíce, že přece nemůžou být dost 
duchovní, když si této energie nedokážou přitáhnout 
dostatek. Nesmysl. Proč si tolik lidí nedokáže vydělat 
dost na živobytí, na bydlení, uživit rodinu? Je to 
v našem světě těžké (a záměrné), protože se nemůžeme 
tvořivě realizovat. Téměř nikdo nemůže dělat to, co ho 
baví, na co má talent – musí uživit sebe a rodinu. Už 
nestačí jedno zaměstnání. Je to nastaveno tak, že 
v rodině musí být alespoň dva platy. Živitelé rodin musí 
mít mnohdy dvě i tři práce, pracovat od vidím do 
nevidím denně, o sobotách a nedělích brigády… To je 
vražedné.  

Všechno musí stranou a tak chodíme do fabrik 
a úřadů, podnikáme a živnostničíme – vše jen proto, 
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abychom měli dost peněz k životu. A i když máme dost, 
tak máme strach z budoucnosti a penízky ukládáme na 
svá bankovní konta a tetelíme se štěstím, když jich je 
pořád víc. V šalebné naději, že vysoké konto je jistotou 
budoucnosti. Otevřete oči pravdě, žádné miliony ba ani 
miliardy vás nezachrání! Peníze ztratí úplně svoji 
hodnotu, zmizí během krátké doby, střadatelé i 
podnikatelé budou okradeni o všechno. Když někomu 
řeknu, že peníze budou bez náhrady zrušeny, že peníze 
nebudou mít cenu ani toaletního papíru, nikdo mi 
nevěří. A vůbec se tomu nedivím. I mně se to jen těžko 
věří… 

Peníze se nám mnohdy staly smyslem života. 
No bodejť, když na penězích jsme si vystavěli svoji cenu, 
na nich stojí naše sebevědomí a společenské postavení, 
na peníze spoléháme hledíce do budoucna. Je tady ještě 
malá, nepatrná šance, že i finanční systém bude 
transformován – no kéž by! Je to ale málo 
pravděpodobné a vlastníci monetárního systému budou 
vědět, jak tomu zabránit.  

Vše, co k životu potřebujeme nám dává planeta 
sama. Jenže to nevidíme, vidíme jen peníze, za které 
zdánlivě můžeme koupit všechno. S tím souvisí i 
likvidace regionálního zemědělství. Dáváme přednost 
dovezenému zboží před vlastním a tak my sami 
likvidujeme naše farmáře a zemědělce – tedy ty, díky 
kterým bychom měli možnost přežít „ve zdraví“, čas, 
kdy peníze zmizí ze světa. Točíme se v bludném kruhu 
stále rostoucího konzumu, kupujeme zbytečnosti, které 
nám byly vnuceny masivní reklamou.  

Říká se, že peníze kazí charakter. Nebo, že 
peníze odhalují pravý charakter člověka. Anebo, že 
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peníze člověka kazí… Je to trošku jinak. Znáte někoho, 
koho peníze takzvaně zkazily? Já ano. Dokonce několik. 
Najednou se jim začalo dařit v podnikání, penízků 
přibývalo neuvěřitelně a ti lidi se začali chovat úplně 
jinak. Například, jedna paní si za několik miliónů 
postavila vilu a nechala si udělat modrou střechu. A pak 
se snažila každého, kdo do toho má co mluvit, ( na 
úřadech a tak) uplatit – že nikdo jiný kromě ní, nesmí 
mít v tom městě dům s modrou střechou. Tím vám chci 
ukázat, že právě toto s lidmi dělá modulovaná finanční 
energie. Ta paní, než se jí začaly hrnout, téměř bez 
práce, miliony, byla velmi skromná, sympatická, dobrá 
osoba. Člověk není zlý, ale peníze, respektive energie, 
kterou peníze představují. Je těžké takové síle odolat a 
zůstat sebou samým. Vzdávám čest a hlubokou úctu 
všem, kteří zbohatli a přitom zůstali skromní a 
jednoduší lidé. Nepodlehli snobství a na ulici ani 
nepoznáte, že tento člověk má na svém kontě miliony. 
Dokázali odolat informacím zabudovaným do 
finančního systému, do toku peněz. Ne, peníze jako 
takové nejsou prokleté, ale musíme je umět přijímat tak, 
aby tato modulovaná energie nás neovládala. Peníze 
nám mají sloužit, a zatím sloužíme mi jim. Pokud peníze 
slouží nám a našim bližním, mají vysokou pozitivní 
hodnotu. Tuto hodnotu ztrácejí v okamžiku, kdy se 
člověk začíná chovat nadřazeně a pěstovat si svou 
„noblesu“ založenou na výšce konta. 

Peníze, kterých není nikdy dost. Už jste si to 
všimli? Když získám, po čem jsem dlouho toužila, 
vzápětí se objeví nová touha, nový objekt mých snah. 
Nejdříve chce člověk dům, rodinu, pak auto ( anebo dvě-
tři), dovolené u moře několikrát ročně, jachty a další 
domy a vily, pak člověk zatouží mít letadlo a vrtulník… 
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Mobily, LCD televize, počítače, všechny možné 
serepetičky do kuchyně (které potom využívá jen někdy 
anebo vůbec), značkové zboží, a celkově hadry – 
oblečení, nakupovat v nadbytečném množství, obrovské 
kvantum různých kosmetických přípravků v bláhové 
naději, že díky nim nezestárnu… Prostě – člověk chce 
pořád víc a nikdy nemá dost, protože právě tato 
nenasytnost a nedostatek a chamtivost je ve finanční 
energii zakódovaná. Odolávat tomuto naprogramování 
finanční energie je těžké.  

Peníze jako takové, jsou v této třetí světové 
válce jednou z nejmocnějších zbraní proti nám, lidem. 
Nutí nás pořád vydělávat peníze a pachtit se za věcmi a 
tak nás uzamyká v bludném kruhu, ze kterého je téměř 
nemožné vystoupit. Vzpomeňte si, když údajná finanční 
krize začala, několik bank v USA se položilo. Kolik 
miliard nalila americká vláda do bank, aby je 
„zachránila“? Pokud si dobře vzpomínám, tak to bylo 70 
miliard dolarů. A teď si uvědomte, kolik obyvatel má 
momentálně naše planeta Země? Téměř sedm miliard. 
Téměř! Necelých sedm miliard lidí. Když by tyto peníze, 
které byly nality do černé díry rozdali lidem, spočítejte 
si sami, kolik milionů by mohl dostat každý obyvatel 
planety Země včetně novorozenců? Anebo kolik lidí bez 
střechy nad hlavou, by mohlo mít adekvátní bydlení, 
kolik hladujících by tato velkolepá suma nasytila, kolik 
škol by mohlo být postaveno! Mohli bychom pak mluvit 
o nějakém nedostatku? Jenže – kdo by pak pracoval? 
Ano, bez ZMĚNY VĚDOMÍ prostě nelze reformovat 
finanční systém. Bez změny vědomí  každého 
jenotlivého člověka i lidstva jako celku. Už i samotná 
myšlenka na to, že by se taková obrovská suma měla 
dát lidem se zdá šílená! Naprosto nenormální. A když 
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už, tak dát jenom někomu (obvykle tomu, kdo sám má 
moc a dost…) Taková je současná mentalita a považuje 
se to za „normální“. 

Jak je tato destruktivní energie do peněz 
zakódována? To nevím, jen se domnívám, že to začalo 
ve chvíli, kdy na americký dolar byly umístěny 
zednářské symboly. Někde jsem četla, že ilumináti a 
zednáři měli i zvláštní obřad – pro zakódování finanční 
energie. Také  prokmitla informace, že když se 
americký dolar připravoval, bylo zadáno, aby ten peníz 
obsahoval přesně určené množství symbolů temnoty. 
Například – víte, že na americkém dolaru je ukrytý 
symbol sovy? Pyramidu s vševidoucím okem zná každý. 
Najděte tu sovu – je to také jeden ze symbolů bratrstva 
černých triček, našich vládců. Symboly jsou velmi 
mocné.  

Naše současné peníze nejsou kryty zlatem a 
prací lidí. Tisknou se jak ilumináti potřebují. Peníze se 
tvoří doslova z ničeho, pardon – z dluhů. Více informací 
najdete na internetu, nejsem ekonom a nechci 
zabřednout do hloupostí, které jsou jen mým vlastním 
viděním celé záležitosti. Hledejte – určitě hodnověrné 
informace najdete. Fakt, že téměř každý – včetně států 
a vlád – je zadlužen, také o něčem svědčí. 

Pokud by se měl monetární systém 
transformovat, měl by fungovat úplně jinak. Jako 
veřejná služba a ne jako vlastnictví několika mocných 
lidí. Mělo by to být založeno na přírodních zdrojích. 
Peníze, které máte ať už ve šrajtofli či na účtu, nejsou ve 
skutečnosti vaše – jsou vám jen propůjčeny a je vám 
dovoleno s nimi nakládat, ale vaše peníze vlastní někdo 
jiný. Právo tisknout peníze má soukromá firma, je to 
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soukromý podnik. Mnoho lidí si myslí, že centrální 
banky jsou vlastnictvím státu, to je velký omyl. Ta jedna 
velká centrální banka (americká FED) je soukromá a 
diktuje všem centrálním bankám jak se chovat – až na 
malé výjimky. Vřele doporučuji dokument „Zeitgeist 
Adenddum“. 

Jak se bránit této zničující energii? To je těžké, 
protože drtivá většina lidí si myslí, že žádnou obranu 
nepotřebují. Omylem je také myslet si, že čím více 
penízků mám, tím jsem svobodnější. Svoboda není jen o 
penězích. Co je vám to platné, jestliže máte miliardy 
v bance, když neznáte láskyplný vztah, či zlobí zdraví?  

Další zbraní třetí světové války je jídlo. Jak 
všichni víme, ani chleba už není co býval. Umělé 
margaríny, uzeniny nastavované sójou, imitace sýrů… 
Jen tak mimochodem – že je sýr jen náhražka poznáte 
pouze podle ceny, anebo, když jej dáte zapéct, tak se 
vám rozteče a v jídle se úplně ztratí. Informaci na obalu 
budete hledat marně. Umělá sladidla a pochutiny, 
glutamát pro slané výrobky, aspartam jako sladidlo. 
Tuhle kapitolu nemusím sáhodlouze rozebírat, je to už 
dostatečně známo. Nejsou na tom lépe ani například 
vegetariáni, otázkou jen zůstává, co je jedovatější… 
Nemám nic proti vegetariánům, pokud nám – 
všežravcům - nevnucují svůj styl stravování a výživy. 
Vegetariánství je sice velmi užitečná věc, ale není lehké 
ji dodržovat. Vydržela jsem se asi v roce 1992, stravovat  
po osm měsíců čistě jen vegetariánsky a díky tomu jsem 
si úplně a dokonale vyléčila žlučník. Od té doby mám se 
žlučníkem pokoj, i když již opět dlouhá léta 
vegetariánství nepraktikuji. 
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Reklamní masáž nás nutí kupovat a 
konzumovat různé aktivie a aktimely, nápoje s obsahem 
taurinu a podobně. Naše jídlo ze supermarketů je plné 
chemie, ale prázdné na živou energii. Naše jídlo nás 
bezpečně zabíjí a činí nemocnými – je to jen mrtvá 
hmota. Namísto vody pijeme limonády či slazené 
minerálky. Všechno, co nám škodí a pomalu nás zabíjí. 
Ale co dělat, když si už sami nedokážeme vypěstovat 
zdravé jídlo a místní zemědělce ignorujeme. 

Ano, naše potrava je silnou zbraní proti nám a 
ruku v ruce s jídlem je na nás namířena další zbraň a 
tou je zdravotnictví a farmacie. Ani netušíme, kolik jedů 
dobrovolně polykáme v zájmu zdraví. Je to naopak, 
stáváme se čím dál nemocnějšími. Jak je možné, že při 
tak vyspělé medicínské vědě a úrovni hygieny je tolik 
nemocných lidí? Není vám to divné? Proč zásadně 
takzvaně léčíme jen následek, ale příčina nás nezajímá? 
K tomu dýcháme otrávený vzduch, vlastně úplně 
všechno je zdraví ohrožující. Je to sice tristní, ale není 
potřeba zoufat. Je důležité si tyto věci uvědomovat, ale 
nepanikařit. Žehnejte všemu, co vkládáte do úst a 
děkujte Ježíši Kristu za hojnost a dostatek jídla. Na 
duchovní cestě je mnoho těch, kteří tvrdí, že je nutnost 
stát se vegetariánem. Ale Pán Ježíš nám řekl, že ne to, 
co do těla vstupuje nás znesvěcuje, ale to, co z něho 
vychází. Tím je myšlen nejen odpad, který spláchneme 
do kanálu, ale i nečisté a zlovolné myšlenky, tvrdost 
srdce, sebestřednost a tak dále. Nejsem zastáncem 
žádné diety ani životosprávy. Můžete jíst všechno, 
ovšem s tím, že si plně uvědomujete co jíte a pijete a 
vyjadřujete vděčnost Stvořiteli za všechno, co 
zkonzumujete. Požehnáním a vděčností se hrubé vibrace 
jídla mění na jemnější. Můžete být zdraví jako rybičky. 
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Spirituální způsob života, jak jsem jej dříve popsala, má 
velký vliv na kvalitu života i zdraví. Vy sami a vaše tělo 
ví, co potřebuje, jen se na vedení těla spolehněte a je 
dobré i tělu často děkovat za tu úžasnou práci, kterou 
pro vás dělá.  

Obzvláště účinnou zbraní jsou různé epidemie. 
Tou poslední byla mexická, anebo prasečí chřipka. 
Všichni víme, jak to dopadlo. Mediální bublina, 
loutkovodiči si chtěli jen vyzkoušet, kam až mohou zajít. 
Státy a vlády utratily miliony za úplně zbytečné 
vakcíny a farmaceutičtí giganti si jen mnuli ruce, jak 
jim ten kšeft vyšel. Vůbec všechno kolem prasečí chřipky 
bylo divné. Údajně vakcína proti této nemoci byla 
patentována dříve, než se virus ve světě objevil – 
pardon, než byl vypuštěn. Spekuluje se, že byl tento 
virus záměrně uveden na světlo světa, poté, co byl 
vyvinut v nějaké laboratoři. Lidé se báli chřipky a 
přitom se měli bát očkování proti ní. Chřipka samotná 
měla povětšinou lehčí průběh než ta sezónní. Několik 
lidí umřelo, ale nikde jste se nedověděli, co to bylo za 
lidi, zda netrpěli nějakým jiným závažnějším 
onemocněním. Celá záležitost s neexistující pandemií 
byla jen příprava na očipování lidí. 

Nevrtalo vám hlavou, proč byla vyhlášena 
pandemie, když nešlo ani o epidemii? Mně ano a také je 
divné, že tady tisíce lidí denně umírá na rakovinu, ale 
s tím nikdo nic nedělá. Když se objeví nějaký lék na 
rakovinu či nový způsob léčby, tak autor je 
dehonestován a vyhlášen za blázna. Rakovina je 
mnohem závažnější než prasečí chřipka, ale s tímto 
onemocněním se žádné caviky nedělají. Chemoterapie a 
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ozařování lidem více škodí než prospívá. Zdravotnictví, 
jako celek, je také skrytou zbraní v této válce proti nám.  

Takže si to zrekapitulujme: Jako zbraně jsou 
v třetí světové válce používány: finanční systém, 
potraviny, farmaceutický průmysl a zdravotnictví. To 
ale není ani zdaleka všechno. Zcela unikátní zbraní 
proti obyvatelům planety Země, jsou používány také 
klimatické zbraně, celý systém vzdělávání, energetika a 
technologie, mediální masáž spojená s kontrolou a 
ovládáním myšlení. Počasí je stále nenormálnější, to už 
musí uznat i zarytí skeptici. Něco se děje, všechno se 
mění. Takové bouřky jako teď, za mého mládí nebývaly. 
Hromy a blesky řádí jinak než dříve. Kde se bere tolik 
vody? Léto bývá jen krátce, většinou proprší. Všimli jste 
si, že letos (2010) ještě nebyl jeden, jediný měsíc, kdy by 
se nestala nějaká strašná katastrofa či tragédie? Slunce 
nesvítí jako kdysi svítívalo, měsíc je nakloněný, ba 
přímo leží jako by byl opilý, úplněk někdy trvá i tři dny, 
měsíc podivně „poskakuje“. K tomu neobvyklá mračna… 
Čím to jen je? Že by transformací? Ano, to je možné. Na 
Zemi dopadá stále více kosmického fotonového záření, 
půda se chová jakoby byla v mikrovlnce – odpařování 
se děje i přímo za deště. Je však také možné, že počasí je 
modulováno skrytými, zlovolnými silami, těmi, kdož 
vedou proti lidem válku. Ozařování horních vrstev 
ionosféry HAARPem má na tom také svůj podíl. 
Obrovské množství mikrovlnných vysílačů a vedení 
vysokého napětí (dráty). Mluví se o „klimateroristech“, 
kteří uměle vytvářejí naše vyšinuté počasí. Nevím, kolik 
je na tom pravdy, ale nejspíše půjde o souběh mnoha 
faktorů a nejsou všechny známy. Na nějaké 
„klimateroristy“ zapomeňte – další blaf, jak odvést lidi 
od hledání příčin, od pravdy. Možná, si jen pár 
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mocných, bezcharakterních multimiliardářů zkouší, co 
všechno si můžou dovolit. Jisté je podle mne to, že se 
skutečně něco děje, něco, co vyvrcholí tím, co křesťané 
nazývají druhým příchodem Pána.  

Globální oteplování je zřejmě jen vějička, aby 
bylo možné zavést uhlíkovou daň, a pokud se jim to 
povede, tak si můžeme rovnou kopat hrob. Globalizace 
je zavedena nejen ve jménu ZISKU, ale aby spolehlivě 
zničila regionální zemědělce. Vyšinuté počasí je 
pohromou nejen pro lidi samotné, ale také je tím ničena 
úroda. Ohněm a vodou… Podívejte se, co všechno se 
děje: požáry v Rusku zničily úrodu pšenice, obrovské 
povodně na mnoha místech světa také…. A sluníčko? 
Tak za sluncem si zaleťte třeba do Egypta!  

Kdo jsou ti oni, ti, co dirigují a vládnou? 
Nevím, ale dost se mluví o skupině Bilderberg. Je to 
skupina nejbohatších lidí světa, kteří se rok co rok 
scházejí na různá setkání, kde rokují, jak na nás, jak 
nám omotat oprátku kolem krku tak, abychom to ani 
nezpozorovali. Je dobré vědět, že na naší planetě 
vládnou elity a tyto elity jsou dvojího druhu: skryté a 
pomocné. Skrytá elita – to jsou ti, se kterými se nikdy 
nepotkáte a nikdy nezjistíte, kdo k této skryté elitě patří. 
Pomocné elity, jsou hlavně vlády jednotlivých států, 
hlavně těch takzvaně demokratických.  

Bilderberg - to jméno je vlastně jméno hotelu, 
ve kterém poprvé rokovali. Každé jednání skupiny 
Bilderberg provází úplné policejní manévry – hotely 
musí být vyklizené a v určitém okruhu kolem hotelu, 
nesmí být ani noha. Není to ovšem skupina tajná, ale 
veřejná! Jinak není možné, aby se jim nedařilo zatajit 
před veřejností místa a časy jejich rokování. O 
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Evropské Unii a také o nové měně – euru, se prý jednalo 
už někdy v padesátých letech. Popravdě si nemyslím, že 
právě tito jsou těmi, kdo řídí svět. To by si uměli sjednat 
pořádek a žádný novinář by neměl ani potuchy kde 
jednají a proč. Podle mne bilderberci patří k pomocné 
elitě. Tito nejbohatší muži planety, nejsou tvůrci ani 
vládci matrixu, jen jim slepě slouží. Mně to připadá jako 
kamufláž, že se totiž tito bilderberci ještě někomu 
dalšímu zodpovídají. Někdo skrytý za tím ještě stojí. 
Jistě je to všechno vysoce okultní záležitost, všichni tito 
lidé jsou okultisté, jejich náboženství je náboženství 
Satanovo, takže jistě jsou vedeni a podváděni bytostmi 
temnot. Oni vědí, že transformace je realita a snaží se 
co jim síly stačí všechno, co je k prospěchu lidí 
sabotovat. Je jasné, že zastavit transformaci se jim 
nepovede, ale alespoň zabrání  vzestupu velké skupině 
lidí. Někdy mám dojem, že tito skrytí a tajuplní vládci 
světa nejsou jednotní, že jsou roztříštěni na mnoho 
frakcí a některé skupiny proti sobě bojují. Jednou 
takovou skupinou můžou být farmaceutické giganty, 
korporace, jinou zase bankéři a tak podobně. Záležitost 
s prasečí chřipkou mi připadala jako sólo akce, jen pro 
naplnění vlastních kapes. Ilumináti a zednáři a kdo ví 
kdo ještě – všichni jsou uvěznění v matrixovém 
systému, všichni slouží vládcům a tvůrcům duálního 
vibračního vězení. Jsou ovládáni tak bravurně, že sami 
jsou přesvědčeni, že to oni samotní ovládají svět a 
směřují jej do zkázy – rozuměj NWO... Jsou-li lidé, či 
skupinky lidí, kteří jsou přesvědčeni o své nadřazenosti 
a kteří si myslí, že je v jejich výsostném zájmu 
globalizace a již tak dost profláknutý „nový světový 
řád“ , který se snaží o výraznou redukci počtu obyvatel 
planety a věří, že mají svobodnou vůli a vše dělají podle 
svého vlastního - ani ne zájmu, ale touhy, tak všichni 
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tito, jsou ovládáni temnotou, jsou to loutky satana a 
jeho démonských kumpánů. To je totiž ta pravá 
„světová vláda“, ta pravá „světová elita“. Bilderberci, 
ilumináti, zednáři či jak jinak si ještě  říkají, jsou jen 
slouhové neviditelného pána, neviditelné korporace 
„Satan s.r.o“! Ano, přátelé, bezpochyby toto  je ta pravá 
„tajná vláda“! 

Je to celé hodně zamotané a tajuplné a věřím, 
že pravdu neznají ani konspirační teoretici, kteří se 
tomuto tématu věnují naplno. 

V jakém systému to vlastně žijeme? Máme 
demokracii? No – jenom na oko… Systém, ve kterém 
jsme nuceni žít, je vlastně korporátní fašismus. Vládnou 
gigantické korporace, které mají tolik peněz a takové 
zisky, o jakých se nám ani nezdá a tyto prostředky 
využívají proti nám. Ziskuchtivost, nenasytnost, 
nadřazenost, mocichtivost, korupce – to je postaveno na 
piedestal. To oni drancují planetu, ne my, obyčejní, 
dobří lidé. Těchto skupin, operujících proti lidem a 
planetě je více, všechno to jsou zlovolné skupiny lidí bez 
skrupulí, bez svědomí, šílenci, kterým vše lidské je cizí. 
Všechno je postaveno na hlavu. Klaníme se jen jednomu 
bohu - zlatému teleti - a ten má jméno ZISK. Ve jménu 
zisku jsou miliony lidí vykořisťováni, kvůli stále 
rostoucímu zisku obrovských firem a korporací děláme 
za směšnou mzdu, živíme vlády a státy, které neslouží 
nám, ale těmto zlovolným skupinám za oponou. Kvůli 
enormním ziskům, několik milionů lidí na planetě 
umírá hladem, i dětí… Všechno by se dalo dělat jinak. 
Dalo by se žít jinak. Jen kdyby nebylo vše podřízeno 
zisku a ziskuchtivosti. Samozřejmě si velmi cením těch, 
kdo dokáží ze svého nadbytku pomáhat druhým. Nejsou 
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to však různé charitativní akce. Charita je také potřeba, 
ale tím si mnozí bohatí jen udobřují své svědomí. 
Pomáhat je potřeba také osobně, jednotlivcům, nejen 
více méně anonymním charitativním organizacím. 

Jsou i jiné planety v 3D realitě, kde ovšem 
nemají svoje sítě černá trička a tam se žije úplně jinak. 
Každý má právo na důstojný život, nikdo netouží 
hrabat, hrabat a hrabat na úkor ostatních. Pracuje se 
pro společnost minimum doby a bytosti na těchto 
planetách žijící, mají zaručený důstojný život. Ale naše 
planeta a celá galaxie Mléčná dráha, je v područí těchto 
potvůrek, které všechno chtějí stáhnout do nižší reality 
a ponoukají lidi k nenasytnosti, sobeckosti a dalším 
věcem, které nás rozdělují, uvrhují do bídy a strádání… 
Je to válka, jinak se to nedá nazvat a lidé nic netuší, 
pokojně přijímají stav světa za normální a slouží tomu 
a těm, kdož jsou určeni k prohře a zániku. Chce to 
novou revoluci a nastolit nový systém. Světelný systém. 
Systém vzájemné lásky, úcty a podpory. Bohužel, 
nestačí, aby tisíce lidí vyšlo do ulic. Nestačí zacinkat 
klíči. Tato revoluce bude revolucí VĚDOMÍ. Jen lidé 
vědomí a probuzení, můžou změnit tento zákeřný 
systém dusící naši planetu a lidstvo. Každý jen sám za 
sebe. Spirituální život, je cestou ven z tohoto marasmu, 
ale ne ledasjaký spirituální život, protože černá trička 
se postarala, aby lidé, kteří touží žít duchovním 
životem, dostali spoustu falešných nauk, které nevedou 
ke svobodě. Systém náboženství a církví je hodně silný a 
také spousta lidí tomu podléhá. Ale jsou i lidé, kteří 
nechtějí žádnou církev, žádné náboženství a těmto je 
podsouvána „nová spiritualita“. Jsou oklamáni stejně 
jako ti, co dodržují přikázání, pravidla a zákazy 
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jednotlivých církví. Obzvláště jsou lidé naježení proti 
katolické církvi, ale o tom až za chvilku. 

Další, velmi mocnou zbraní, proti nám, je 
ovládání mysli. Toto se děje celá tisíciletí, od té doby, co 
se člověk na planetě Zemi objevil. V současné době, jsme 
ovládáni hlavně médii, vzdělávacím systémem a 
duchovností. Po vzniku křesťanství to byla hlavně 
katolická církev, která mysl lidí zcela ovládala a řídila 
jejich životy. V dnešní době je to všechno dohromady – 
jak křesťanské církve, tak nové duchovní směry, které 
byly všechny počaty a zrozeny v širokém proudu New 
Age. Noviny, rádio, televize, show byznys – to vše je 
hlásnou troubou těch, kdo nám vládnou a ovládají naše 
myšlení. Podívejte se na reklamy – to je nejokatější 
manipulace. Různě podsouvané myšlenky, jako „Vy za 
to stojíte“, „pečuj o sebe“, „správná volba“, „nevaž se – 
odvaž se“ a jiné, které nás nutí nakupovat věci, které ani 
nepotřebujeme. Proč nebývá reklama na chleba? 
Protože chleba si musíme kupovat i bez reklamy, bez 
chleba se žít nedá. Reklamy nás lákají jen na 
zbytečnosti, iniciují ke konzumu. Svět reklamy je 
falešný, iluzorní svět. Není ovšem potřeba vyhýbat se 
tomu všemu, ale vnímat to všechno VĚDOMĚ. Pak se 
při vysílání reklam můžete výborně bavit a ocenit 
všechny ty skvělé kreativitky, obdivovat nápady a 
tvořivost těch, kdo reklamy vymýšlejí a dělají.  

Média nám představují svět, který není 
skutečný, je nepravdivý a ve zprávách se dovíte jen to, 
co koreluje s touto iluzí světa. Vše, co vybočuje je 
odmítáno, posmíváno, anebo - v lepším případě, 
představováno jako kuriozita či anomálie. Vrcholem 
hnusu je pak rozdávání tzv. „bludných balvanů“. 
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Systém vzdělávání také není v pořádku. Neučí 
děti a studenty tvořivé práci a svobodnému myšlení, ale 
uzamyká člověka orientací na rozvoj pouze levé 
hemisféry a pouze (většinou) jedné odbornosti – 
výchova pracovníků pro jednotlivé sféry zaměstnanosti. 
Ano, je to tak - celý vzdělávací systém je jen výrobou 
dělníků a pracovníků, které ještě systém potřebuje. 
Většinou specializovaných dělníků. Pokud si myslíte, že 
když jste lékař, právník či vědecký pracovník jste 
svobodní, tak jste na omylu. Také pracujete pro systém 
ovládání a utajování pravých skutečností. Jen máte více 
penízků než zedník či dělník. Finanční systém a tak 
zvaná demokracie jsou velkým podvodem na lidstvu. 
Položte si otázku, co byste dělali, kdyby jste nebyli 
nuceni pracovat pro peníze a peněz by jste měli tolik, že 
i deset generací vašich potomků by nemuselo pracovat 
pro svou obživu, ale pro zábavu a tvořivé uplatnění. Co 
byste v takovém případě dělali? Pravda, vzdělání je 
důležité, ba přímo nutné. Ale v procesu vzdělávání, v 
časech studia na univerzitách, nezapomínejte na 
VĚDOMÉ myšlení, na duchovní práci, rozvíjejte stejnou 
měrou, jak levou, tak i pravou mozkovou hemisféru. 
Pak nebudete podléhat kontrolovanému myšlení a 
přijímat myšlenky bezduchého davu, budete o věcech 
kolem nás PŘEMÝŠLET a to jinak! Jak, jinak? Tak, že 
budete naslouchat nejen profesorům, ale i své duši, své 
intuici a budete se hlasem své duše řídit.  

Nejrafinovanější ovládání se mi jeví právě 
náboženství a duchovní směry. Teď si pojďme něco 
málo říci o Bibli a křesťanství. 

Bible by měla být přijímána jako kulturní a 
duchovní dědictví lidstva. Ne jako Boží slovo, které je 
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nutno do puntíku následovat. Všichni ti, kdo tvrdí, že 
jedině Bible a nic jiného, jsou uzamknutí na jedné 
frekvenci a nedokážou rozeznat, co je pravda a co lež. 
Vše, co není v Bibli, je od satana a tak tito křesťané 
nevidí a neslyší, mají svoji pravdu a jsou ochotni za ni i 
umřít. Bible je úžasná kniha, často a ráda si v ní čtu. 
S vědomím, že Bible byla upravena již ve čtvrtém 
století, každá zmínka o reinkarnaci musela být 
vyškrtnuta a do Bible byly zařazeny knihy Nového 
Zákona,  ale ne všechny. Jen některé, ranně křesťanské 
spisy byly do ní zařazeny. Navíc, podpis padlých 
andělů, podpis černých triček, najdete i v Bibli. 
Například, příběh o prokletí fíkovníku. Píše se, že Pán 
Ježíš, když nenašel na fíkovníku plody, tak jej proklel a 
ten uschl. Ne, ne, ne! A ještě, jednou, ne! Proklínání je 
těžký hřích, proklínání je hrubá a zlá energie, která se 
táhne celá tisíciletí a pořád lidem škodí. Toto by Pán 
Ježíš NIKDY neudělal. Pán Ježíš ten fíkovník 
POŽEHNAL, aby ovoce nadále nesl. Toto je jednání 
Ježíšovo. Proklínání je jednání satanovo a jeho 
přisluhovačů.  

Pokud Ježíše Krista znáte, tak prostě víte, že 
toto by neudělal. Také když znáte člověka, třeba svého 
manžela či manželku, víte, jak by jednal v té které 
situaci, co by udělal, jak by se zachoval a tak podobně. 
Takže, pokud znáte Ježíše, víte, co můžete od Něj 
očekávat, čeho je schopen a čeho ne, víte, že Ježíš ani 
náznakem neudělá nic zlého. U nás lidí, pořád 
přetrvává ten problém, že nedokážeme rozlišit dobro od 
zla. To je proto, že náš život diriguje rukou pevnou a 
tvrdou naše ego. A skrze naše ego – temnota, Satan se 
svými kumpány... 
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Od samého začátku bylo do křesťanství 
nasazeno kukaččí vejce. Zradou na křesťanství se stal, 
paradoxně, svatý apoštol Pavel. Vzpomeňte si, jak to 
se Šavlem-Pavlem bylo. Krutě pronásledoval první 
křesťany a cestou do Damašku, kde měl v úmyslu 
pochytat a uvěznit tamní křesťany, se něco stalo. Světlo, 
které ho oslepilo a shodilo z koně… Tohle není jednání 
Ježíšovo. Ježíš by nikomu a nikdy neublížil, ani v zájmu 
toho nejvyššího cíle. Ježíš používá jiné prostředky, aby 
člověka získal a vedl ho ke spáse a šťastnému žití. 
Najednou se ten člověk obrátil, přestal křesťany 
pronásledovat a sám se stal křesťanem a apoštolem! 
Apoštolem přesto, že osobně Ježíše neznal, nechodil 
s Ním, neposlouchal Jeho učení. Šavel-Pavel nikdy nežil 
v auře našeho Spasitele. Šavel se přejmenoval na Pavla 
a do křesťanství byl vražen klín. Od té doby se 
křesťanství ubíralo jiným směrem – směrem 
k zákonictví a farizejství. Pravá Ježíšova církev není 
organizovaná a je založena na důvěře a lásce a hlavně 
na osobním vztahu se Spasitelem, Ježíšem Kristem. 
Nemusíte být pokřtěný, nemusíte chodit do kostela či 
sboru a dodržovat houšť příkazů a zákazů. Co opravdu 
musíte: Milovat Ježíše Krista, žít s Ním, důvěřovat Mu, 
ve všech životních peripetiích se o Ježíše opírat a 
spoléhat na Něho. Mít prostě s Ježíšem osobní a hluboký 
vztah vzájemné Lásky, Důvěry a mít zkušenost. 
Zkušenost – to je poznání Pána Ježíše Krista jako 
živoucí a reálné bytosti. Teprve pak jste křesťanem. Pán 
Ježíš se nám dává poznat bez toho, aby se nám zjevoval 
či dělal nějaké zázraky. Naše duše Jeho Milost bez 
jakýchkoliv pochyb poznává a přijímá a vy máte pocit, 
že jste byl vyzdvižen do nebe. O tuto zkušenost a 
poznání by mělo jít každému.  
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Také se mi zdá velmi závažné provinění, 
kterého se sv. Pavel dopustil tím, že proklínal. Ano, 
drazí čtenáři – v Bibli je Pavlovo proklínání. Toto 
prokletí se vleče s křesťanstvím pořád. Proto jsou 
křesťané roztříštěni do mnoha skupin, které jsou jeden 
proti druhému nepřátelské a mnohdy nesmiřitelné. 
Katolická církev hledá cestu, hledá pochopení a má 
touhu po sjednocení křesťanů. To je ekumenické hnutí. 
Ale ostatní křesťané katolíky odsuzují jako 
modloslužebníky a přisluhovače Satanovy. V každé 
církvi lze nalézt několik zrnek pravdy, ale většinou učí 
mnoho dogmat a nesmyslů. Každá z těch nových 
křesťanských církví, kdyby měla tolik času na svůj 
rozvoj, jako církev katolická, poskvrnila by se zločiny a 
hrůzami, které vyplývají z lidského učení, ne z Božího. 
Chcete vědět, jak sv. Pavel proklínal? Najděte si list 
Galatským, 1. kapitola, verše 8 a 9:  

„Ale i kdybychom my, nebo sám anděl z nebe, 
přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám 
zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu 
to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium, 
než to, které jste přijali, budiž proklet!“ 

Anebo První list Korintským 16,22: 

„Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! 
Maranatha!“ 

Tady byl položen základ křesťanskému 
fanatismu a uvěznění mysli v jednom směru. Byl to 
úmysl – uzamknout mysl věřícího člověka a zároveň 
uvalit na křesťany prokletí. Vážně si ještě myslíte, že 
toto by udělal dobrotivý a milosrdný Bůh či Ježíš, který 
vylil svoji krev, aby nás vysvobodil? Vidíte tu past? 



 157 

Přesto vám čtení Bible doporučuji. Je důležité číst Bibli, 
sytit se moudrostí a silou, kterou přesto přese všechno 
obsahuje. Sílu Ducha Božího se zatím nikomu 
nepodařilo smazat. Také epištoly apoštola Pavla jsou 
vesměs úžasné, moudré a přínosné – až na to prokletí. 
Směle můžete Bibli číst, Pavel navzdory tomu, že byl 
použit jako klín do rodícího se křesťanství, byl veden 
Duchem Svatým. Jeho óda na lásku, je to nejkrásnější, 
co kdo o lásce napsal (I. List Korintským, kapitola 13, 
verše 1 až 13). 

 

ROZDĚL A PANUJ. 

Ti, kdo nám celá tisíciletí a možná po miliony 
let potají vládnou - skryté elity - vědí moc dobře, jak 
ovládat nejen mysl jednotlivce, ale celých skupin a 
národů. Učili se to po celou dostupnou historii lidstva, 
ve známých dějinách nikdy nebylo období, kdy by se 
toto nedělo. Prostředkem, jak ovládat lidskou mysl bylo 
ponejvíce náboženství, politika a peníze. Obzvláště 
církev katolická hrála velkou roli. Proto je lidstvo i dnes 
rozděleno na obrovské množství různých církví, 
náboženství a učení. Snad ani nelze vyjmenovat 
všechna... Podívejte se jak ovládají své věřící jednotlivé 
církve: je to do očí bijící - jen samotní věřící nemají 
tušení, jak moc jsou ovládáni. Temnota rozděluje, Ježíš 
spojuje. A tak ti, kdož potajmu vládnou a rozdělují, jsou 
také ovládání černými tričky, jen není známo, zda si 
toho jsou vědomi či ne. Když se pozorně podíváte po celé 
společnosti, budete jasně vidět toto všudypřítomné 
rozdělení. Nejen množství náboženských vyznání nás 
rozděluje. Politika, ekonomika, sport, kultura - všude 
vidíme rozdělení. Při současném stavu lidského 
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uvědomění to snad ani jinak nejde. Vládnutí je 
postaveno na opozici a tak i úplně všechno v našem 
světě. Změna není možná jinak než opravdu jen a jen 
změnou VĚDOMÍ každého jednotlivce. Padl otrokářský, 
feudální i buržoazní systém, padl fašismus, padl 
komunismus - a co by se stalo, kdyby padla i takzvaná 
demokracie? Nastal by jen zmatek a chaos... Největší 
rozdělení je na úrovni vědomí, když se každý cítí být 
sám sebou a nevidí, že každý je jen jednou malou 
buňkou velkého organismu. Co by se stalo, kdyby se od 
těla oddělila mozková buňka, a myslela si, že je 
samostatnou jednotkou a nezáleží ji na ostatních 
buňkách? Co kdyby si buňky srdce myslely, že jsou 
jedinečné a výjimečné a bez ostatních buněk v těle se 
obejdou? Tak to prostě nefunguje. Všechny buňky v těle 
spolupracují a tvoří jedno tělo, jak buňky kostí, tkání, 
jater, mozku, cév a žil, buňky slinivky i žaludku, buňky 
ledvin a střev - prostě všechny rozdílné buňky tvoří 
jeden celek, jeden organizmus a není možné, aby třeba 
jen srdeční buňky se odpojily a s tím, že jsou 
nejdůležitější, že ostatní buňky ke svému životu 
nepotřebují. Směšná představa, viďte. Jenže my, lidé, 
přesně toto děláme... Pravdou je, že všichni jsme bratři 
a sestry, sourozenci, všichni jsme stejné podstaty. Jsme 
navzájem propojení v jeden celek, v jeden organizmus a 
co dělám druhému, dělám sobě... Rčení, že všichni jsme 
jeden, má své opodstatnění, všichni jsme děti Boží. 
Pokud ve druhých lidech nevidíme část sebe sama, nic 
se nemůže změnit k lepšímu. Pokud existuje jen jeden, 
jediný člověk na celé planetě, který umírá hlady a nebo 
nemá kde bydlet a co si obléct - nejsme civilizace a už 
vůbec ne kulturní ani vyspělá. Jsme prostě barbaři, ať 
se nám to líbí nebo ne. 
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Nejzákladnějším rozdělením lidí, ale vždy bylo 
a pořád je, rozdělení na vládce a poddané. Ani dnes to 
není jiné - máme vlády a občany, což je totéž.... A ještě 
bohaté a chudé a jak víme, množství peněžních 
prostředků,  jednotlivce výrazně rozděluje. Lidská 
psychika je tak snadno manipulovatelná a jen málokdo 
si to uvědomuje. Považujeme spoustu věcí za normální, 
ale normální nejsou. Kromě těchto základních rozdělení 
jsme ovládáni strachem. Ze všech stran se na nás valí 
zprávy a informace, které mají jediný účel: vyvolat v 
člověku strach. Když se bojíte, snadno se vzdáte své 
svobody i zodpovědnosti a necháte se ovládat. A "oni" to 
v klidu a pohodě také dělají. Ani alternativní zprávy a 
servery nejsou na tom o nic lépe, mnohdy jen přilévají 
oleje do ohně strachu a nejistoty. Naše občanská práva 
jsou pomaloučku, ale systematicky rozmělňována a 
cupována, kousek po kousku ubírají a my to vůbec 
nepozorujeme - v tom lepším případě, anebo dokonce 
schvalujeme - v tom horším případě. Typickým 
příkladem je tzv. válka s terorismem. Kdo jsou teroristi? 
Muslimové? Všeobecné povědomí to tak vnímá, ale 
teroristou se můžete stát i vy a ani o tom nemusíte 
vědět. Příkladů z USA - "země svobody" je nepočítaně. 
Co jinak říct na to, že matka se sedmiletým dítětem se 
nedostane do letadla jen proto, že její dítě - kdoví jakým 
záhadným procesem - se dostalo na listinu 
potencionálních teroristů? 

Rozdělení rasové také dělá svou nekalou 
činnost, i když se v poslední době hodně udělalo proto, 
aby se rozdíly mezi rasami a i národy stíraly. Je úplně 
jedno, jaké barvy je vaše pleť, k jakému národu patříte. 
Především, jste ČLOVĚK. Člověk, žijící na této jedinečné 
planetě proto, že si to vaše duše přála (prožít život v těle 
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a ve hmotě) a také proto, že to Bůh Otec dovolil. 
Nedívejme se proto skrz prsty na lidi s odlišnou barvou 
pleti, s jiným vyznáním, s jinými kulturními a 
náboženskými zvyklostmi či jinou národností. Všichni 
jsou částí nás samých. Lidé jsou pouze dobří anebo zlí... 
Dobří, když se snaží žít podle svého svědomí, když žijí 
pro druhé a ne jen pro sebe, když se snaží ponižovat své 
ego a pročišťovat duši. A zlí - ti jsou ovládáni temnotou, 
žijí jen pro sebe, snaží se urvat jen pro sebe co můžou, 
jejich ego se roztahuje nade vším... Právě v těchto letech 
nastává ten čas, kdy začíná rozdělení dobrých od zlých. 
Oddělování Světla od temnoty. Zrna od plev. Až do 
loňského roku bylo možné být "dobrým" člověkem bez 
toho, že by ten který "dobrý" člověk nepřijal duchovní 
rozměr života. V tomto smyslu dobří lidé, ale 
materialisti, vyznávající jen vědu a to, co můžou změřit 
a na co si mohou sáhnout, již nadále nebudou moci 
zůstat ve světelných, lehkých vibracích. Spolupráce se 
svou duší a vyšším rozměrem života je naprosto nutná. 
Jak bude oddělování Světla a temnoty pokračovat, 
spadnou tito lidé do temnot. Není možné být neutrální. 
Celá tisíciletí to možné bylo, Světlo i temnota byly v 
úzkém spojení, existovaly souběžně a vedle sebe, ale 
nastává doba, kdy toto úplně skončí. Začalo to letošním 
rokem, pokračovat to bude i v roce příštím - 2011 a 
vrcholit v inkriminovaném roce 2012. Toto je to 
poslední rozdělení, které se právě děje. Být dobrým 
člověkem už nestačí, je nutno být člověkem VĚDOMÝM 
a uvědomovat si nejen sám sebe, své myšlení, cítění, 
mluvení a konání, ale uvědomovat si i to, co člověka 
přesahuje. To, co člověka přesahuje není jen existence 
Boha a Jeho Lásky, ale i existence temných sil. 
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NOVÁ SPIRITUALITA. 

Hnutí New Age je známo již dávno, ale přesto 
vznikají pořád nová a nová učení. Poslední mně známé 
je Ho´oponopono. Jsem už natolik unavená a otrávená 
vším, tím rádoby novým, co se na hledající valí, že jsem 
se o toto ani blíže nezajímala. Vím, že nic nového mi to 
nepřinese. Podle kusých zpráv by to mohlo být dobré 
učení, ale já jsem už na tom tak, že vlastně nic kromě 
Ježíše nepotřebuji. Ježíš sám stačí.  

Ještě před pár lety jsem byla docela nadšená 
knihou  „Hovory s Bohem“. Je v ní obsaženo mnoho 
pravdy, je to hezké čtení, ale pořád mi tam něco 
nesedělo, cítila jsem, že něco je špatně, ale neuměla jsem 
definovat co. Až loni, když jsem se připravovala na svůj 
první seminář, začal mne intenzivně vyučovat sám Pán 
Ježíš. Ježíš mi řekl: „Bylo to napsáno na zakázku.“ 
Žádná rozmluva s Bohem, je to fikce. Až pak mi začalo 
svítat a začala jsem nacházet ty záludnosti a podrazy 
na lidskou duši. Víte, křesťané mají snahu na všechno 
dát nálepku „Pozor, okultismus!“, „Pozor, magie!“. Proto 
nechtějí přijmout ani to, že všechno je energie, že žijeme 
v časech transformace, která předchází druhý návrat 
Ježíše Krista, že reinkarnace je reálná věc, ba dokonce i 
pozitivní a vědomé myšlení považují za bílou magii. 
Prostě – všechno je magie a to je smrtelný hřích. 
V těchto nových duchovních směrech je vmontována 
trošku odlišná klička, jak lidi odvést od hledání a 
chápání pravdy, světa, člověka, dnešní doby. A tou 
pastí je právě učení o energiích. Že myšlenková energie 
je reálná a skutečně si vhodným myšlením můžeme 
hodně usnadnit život, snad kromě fanatických křesťanů 
a materialistů, kteří jsou zcela mimo realitu, již 
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nepochybuje nikdo. Je to prostě fakt. V nové spiritualitě 
se učí, že kam směřuji svoji energii, (na co myslím, čím 
se v myšlenkách zaobírám), to posiluji a to si do svého 
života přitahuji. Proto všichni tito zanícenci pro novou 
spiritualitu, odmítají zabývat se skutečností, odmítají 
vidět a vědět, že probíhá třetí světová válka, odmítají 
všechno, kromě snění o krásné nové zemi, kde je pouze 
láska, světlo, bratrství, mír… Jenže ono je to přesně 
naopak – rovnovážné síly se postarají, aby se sny 
nenaplnily. Je to jen snění, žádná duchovní práce.  

Druhou pastí všech těchto nových duchovních 
směrů je učení o svobodné vůli. Ano, můžete dělat co 
chcete – třeba nezávazně sexovat každý den, od rána do 
večera s nepřeberným množstvím partnerů. Jenže 
ouha! Následky takto praktikované svobodné vůle a 
volby jsou zasunuty do nejposlednějšího šuplíčku, aby to 
nebylo moc na očích. Jen se poskvrňujte, lidé, jen si 
užívejte, máte na to právo! A pak my, démoni a 
satanáši máme na vás právo! Ano, máme svobodnou 
vůli, máme právo svobodně se rozhodovat, čemu 
budeme věřit, jak budeme žít, co budeme dělat... Ale 
zákony karmy, jakož i zákony Ducha, jsou odsunuty na 
vedlejší kolej, a tak lidé vůbec nepřemýšlí, že si svým 
konáním kazí život a přitahují si do života neštěstí, 
katastrofy, nemoci, šílenství, úmrtí, ztráty a další a 
další nežádoucí věci... Máme svobodu zvolit si dobro, či 
zlo, jenže: „neznalost zákonů neomlouvá“. Je potřeba 
uplatňovat svoji svobodnou vůli, ale v souladu se 
zákony vesmíru, ze zákony Božími. Problém je v tom, že 
lidé nedokáží rozpoznat, co je dobro a co zlo, kdy 
jednají, mluví a myslí v souladu s Božími zákony a kdy 
krmí černá trička, podporují systém. Toto prostě 
nedokáží rozpoznat ani ti, kdož si o sobě mylně myslí, že 
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jsou „duchovní“, když meditují, pracují na sobě, věří 
všem těm nesmyslům, které se na ně valí z nových učení 
a duchovních směrů, čtou pana W. a další autory, 
rádoby duchovní. Tato líbivá a přitažlivá duchovnost je 
vesměs falešná a zrádná. Zrádná tím hůře, že i do ní 
jsou namíchána zrníčka pravdy, jenže – bez Ježíše 
Krista a Jeho vedení a pomoci nerozeznáte pšenici od 
koukolu! Opravdu, kdo se neopírá o Ježíše samotného - 
žije v bludu a klamu, je uvězněn svým egem a systémem 
a přitom se halasně vychloubá, že již své ego rozpustil, 
že je bez ega! Již několikrát jsem na netu narazila na 
podobné vychloubání a hned za několik dnů, se dotyčný 
nebo dotyčná, prozradila svým egem velkým jako Mont 
Everest... 

V knihách pana W. je ještě další záludnost: že 
Bůh není Tvůrce, ale jen pouhý Pozorovatel. A tak nám 
Bůh plní naše pošetilá přání, mnohdy i neobyčejným 
způsobem, protože namísto „Buď vůle Tvá“, je lepší 
používat „Buď vůle má“… Tvůrci  jsme si prý sami – 
svými myšlenkami, slovy, skutky… Ano, síla myšlenky, 
slova je velká, může se zmaterializovat, ale bez toho 
pokorného „…Buď vůle Tvá a ne má…“ to může nadělat 
více škody než užitku. Neodsuzuji nikoho, kdo tyto knihy 
čte a řídí se napsaným. Záludnosti, polopravdy a přímo 
obludné lži jsou tak důmyslně promíchány, je tak 
snadné tomu všemu uvěřit! Bez Ježíše Krista není téměř 
možné prohlédnout, co je ku prospěchu člověka a co 
přímo proti němu. 

Velká většina těchto lidí odmítá křesťanství, 
obzvláště pak katolickou církev. To je způsobeno tím, že 
jim tato církev v některém z minulých životů nebo hned 
v několika minulých životech krutě ublížila. 
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Čarodějnické procesy trvaly několik století a bylo 
umučeno mnoho nevinných lidí. Tato křivda se s lidmi 
stále táhne a proto mnozí až skoro pudově odmítají vše, 
co by jen zavánělo Ježíšem a křesťanstvím. Je potřeba 
smířit se s tím, že nám bylo ublíženo tím nejkrutějším 
způsobem, a to ve jménu Ježíše Krista; církví, která 
byla určena k tomu, aby učila lidi žít s Ježíšem Kristem. 
Církev selhala na celé čáře a sklízí, co zasela. Ale my, 
jednotlivci, ti, kteří jsme v některém z minulých životů 
byli neuvěřitelně krutým způsobem mučeni a týráni, 
aby z nás vynutili přiznání k obcování s ďáblem, 
odpusťme. Odpusťme církvi i jednotlivcům, kteří se 
takové hrozné zlotřilosti na nás dopustili. Nechme tato 
dávná zranění uzdravit Ježíšem Kristem. Ukažme mu 
svoje rány, odhalme mu svoji bolavou a zjizvenou duši 
s pokornou prosbou o uzdravení. Ježíš to rád udělá, jen 
si to musíte uvědomit. Máte-li ve svém srdci averzi vůči 
křesťanství, obzvláště pak,   je -li vám katolická církev 
příjemná jako pěst na oko, či trn v patě – tak si nesete 
na své duši zranění způsobená inkvizicí. Smiřte se, 
přijměte to, odevzdejte to Pánu.  

         Bez tohoto uzdravení pořád budete hledat 
jakousi duchovnost, podléhat šanelingům a všemu tomu 
duchovnímu marasmu co nás obklopuje. Je skutečně jen 
málo lidí, kteří prohlédli realitu. Většina má nasazeny 
klapky na oči, aby se dívali jen jedním směrem, prostě 
jsou uzamknutí na jedné, jediné frekvenci. Je docela 
jedno, zda je to nálepkou okultismu či magie, anebo je to 
systém zvrhlé svobodné vůle a učením o energiích. Ano, 
máme svobodnou vůli a svobodnou volbu Bohem nám 
darovanou spolu s darem největším – darem života. Ale 
jsou tady i zákony, které jsou neúplatné a působí tak, že 
buďto žijeme šťastný život, anebo sloužíme temnotě. Je 
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to další paradox: Meditujete denně, snažíte se o Lásku a 
Světlo, Lásku a Světlo posíláte celé Zemi i lidem, snažíte 
se pomáhat lidstvu a planetě v transformaci – a přitom 
jen sloužíte majitelům matrixu. Ty chytré potvůrky si to 
přejí, protože skutečné osvobození a vzestup vám 
taková praxe uzavírá. Těchto aktivit se černá trička 
nebojí. Jediné, čeho se bojí, je Ježíš Kristus a lidé, kteří 
mají zkušenost s Ježíšovou osobností a Láskou, 
následují vnuknutí Ducha Svatého a neberou ohled na 
dogmata a přikázání a zákazy. Katolíci reagují na 
reinkarnaci, energie a transformaci jako býk na 
červený hadr - a zastánci nové spirituality jednají úplně 
stejně na Ježíše a křesťanství. Je to, jako bychom 
dýchali jen jednou plící. Když se spojí Pravda obsažená 
v křesťanství s Pravdou obsaženou v nových duchovních 
učeních, a východních náboženstvích, teprve pak se 
stanete opravdu svobodnými a celistvými na těle, duši i 
duchu a přestanete sloužit temnotě. 

Od Ježíšovy smrti, zmrtvýchvstání a 
nanebevstoupení mělo lidstvo čas na svou transformaci. 
Tento čas byl promarněn a teď už nám zbývá jen pár let 
a transformace je docela bolestivá. Překotně se nám 
transformuje tělo a tím vznikají bolesti a zdravotní 
problémy, které by jinak nebyly. Musíme zrychleně 
vyčistit karmu jak hrubou, tak jemnou a to jsou další 
překážky a problémy. Navíc, je tady ještě jeden 
nepříjemný fakt – je mnoho lidských bytostí, u kterých 
transformace těla ještě vůbec nezapočala. Nevím, jak to 
chtějí stihnout a zda se vůbec dokážou vymanit 
z vibračního vězení 3D reality… Měli jsme čas dva tisíce 
let, ale teď už jen nějakých deset, dvacet let. A možná 
jen několik měsíců!!!  Kolik přesně, to nikdo neví. 
Někteří svatí to zvládli. Mají transformované tělo, které 
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ani po staletích po smrti, nepodléhá rozkladu. 
Například, svatá Bernadetta Soubirous, vizionářka 
z Lourdes. Zemřela ve svých 35 letech, její neporušené 
tělo je uložené ve skleněné rakvi v kláštěře v Nevers 
(Francie). Od jejího skonu uběhlo již 132 let. Řeholnice 
v klášteře v Nevers pravidelně pečují o její tělo, dokonce 
dělají i manikúru, protože nehty normálně rostou… 
Musí pravidelně měnit její šat, protože zetlí, ale její tělo 
– pořád jakoby spí! Na internetu najdete obrázky i 
video.  

 

DRUHÝ NÁVRAT JEŽÍŠE KRISTA. 

To je přesně to, co všichni křesťané očekávají. 
Druhý příchod Ježíše Krista je vlastně vyvrcholením 
transformace. Nebude to tak, že Pán Ježíš Kristus se 
snese z nebe na oblacích, to je jen obrazné vyjádření této 
události. Není nejmenších pochyb, že Apokalypsa je 
v plném běhu, jde jen o to, kdy a jak bude ukončena či 
završena. Kdy přijde Armagedon. Poslední bitva. Čekají 
nás ještě některé události, které bezprostředně budou 
předcházet. Vystoupení Syna pekel jako nového 
spasitele, anebo falešného proroka, který se usadí na 
papežský stolec, například. Bude to člověk, podle 
některých známek se již narodil zde na Zemi a zřejmě již 
i působí, zatím skrytě, ne veřejně. Někteří křesťané 
předpokládají, že to bude ten, který se označuje jménem 
„Maitreia Kristus“ a prý právě jeho vlivem se na mnoha 
místech objevují světelné kříže. Tyto světelné kříže jsem 
také na vlastní oči viděla – dokonce dvakrát, ale 
vypadají jinak, než kříž, který představuje Ježíše Krista 
– vypadá jako písmeno „x“. Nevím, zda je to on, nebo 
zda se připravuje někdo jiný. V každém případě víme, 



 167 

jak jej poznáte, třebas by vypadal i jako sám Ježíš 
Kristus. To je mimochodem také předpovězeno: 
Antikrist má vypadat jako Ježíš, dělat stejné zázraky a 
uzdravení jako Ježíš. Poblázní a oklame většinu lidí – 
všechny, kdo neznají Ježíše Krista OSOBNĚ a nemají 
s ním vybudovaný hluboký vztah vzájemné Lásky a 
důvěry ještě před vystoupením Antikristovým. Jak jej 
tedy poznáte? Za prvé – nebude mít rány po ukřižování. 
Za druhé – zruší Eucharistii tak, že vyhlásí, že už je 
mezi námi osobně a tak eucharistická přítomnost už je 
zbytečná. Za třetí – zakáže slavení soboty. Sobota je 
v podstatě sedmý den v týdnu, neděle je prvním dnem 
v týdnu. Někteří křesťané, například adventisté, 
opravdu slaví sobotu a ne neděli. Toto bude po 
vystoupení Antikrista zhola nemožné a všichni, kdo se 
nebudou chtít podřídit budou krutě pronásledováni. Ne 
tak jako ve středověku, mučidla a hořící hranice se už 
na scénu světa nevrátí, ale dnes jsou jiné páky, jak na 
lidi. Zapamatujte si tedy: Antikristu budou chybět rány 
po ukřižování, zruší Eucharistii a slavení soboty jako 
sedmého dne v týdnu... Falešný prorok vypudí 
z Vatikánu papeže, bude ustaven nekanonickým 
způsobem a bude se snažit sjednotit nejdříve všechny 
křesťanské církve pod jednu jedinou, univerzální církev. 
Je možné i to, že bude usilovat o to, aby byla pouze 
jedna jediná církev na celém světě, jedno jediné 
náboženství. Pak bude následovat kruté pronásledování 
všech, kdo se nebudou chtít podřídit a vzdát se  
Eucharistického Krista anebo soboty.  

Vyvrcholení transformace spočívá v tom, že se 
nám všechny čakry propojí v jednu a tím získáme 
přístup do vyšších dimenzí, které nám byly uzavřeny 
temnotou. Byli jsme zlovolně uzamknuti v našich 3D 
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tělech, byla okleštěna naše DNA, která umožňovala 
pobyt ve vícero dimenzích (a tím také uzavřena historie 
naší duše – vzpomínky na předchozí vtělení a 
zkušenosti z nich vyplývající), byla nám zablokována 
pravá mozková hemisféra – což je intuice, na 
meridiánech máme pečetě, aby nám energie neproudila 
jak má. Toto všechno nás připojuje k matrixovému 
systému vibračního vězení a díky těmto manipulacím 
jsme my, lidé, klesli do jedné z nejhustších frekvenčních 
rovin. Vyvrcholením transformace toto všechno 
zanikne. Okovy spadnou, brána vězení se otevře. Pro 
některé lidi to bude jako konec světa – pro ty, kteří 
nechtějí nic duchovního přijmout a nechtějí se 
dobrovolně transformovat. Ono – ta transformace se 
děje i lidem zatíženým hmotou a ateizmem a 
materialismem, ale pokud tu nebude vědomá 
spolupráce, nestihnou transformaci těla dokončit. Děje 
se to i jim proto, že vibrace planety se neustále zvyšují. 
Tlak na změnu vědomí a smýšlení se stupňuje. Mnozí 
nedokážou udržet krok s těmito vysokými vibracemi a 
blázní, jsou nemocní, podléhají sebevražedným 
choutkám, jejich životy ničí kruté deprese a pocit, že 
všechno je beze špetky smyslu… Opravdu, hodně lidí 
umírá – při autohaváriích, leteckých neštěstích, 
přírodních katastrofách, v důsledku zničujících depresí 
si sami sahají na život. Klidní lidé najednou podléhají 
agresivnímu chování, povahy lidí se mění ze dne na 
den. To všechno nás tlačí k transformaci, k obrácení – 
jak říkají křesťané. Tím, že někdo dobrovolně odejde a 
zmaří svůj život sebevraždou, nic nevyřeší. Všechno toto 
se děje proto, že lidé odmítají žít vědomě, duchovně 
pracovat a přijmout Ježíše Krista, který pomáhá lidem  
zvládnout i  transformaci těla. 
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Přečtěme si, co o tom píše evagelista Matouš: 

„Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, 
měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a 
mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení 
Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny 
čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích 
nebeských s velkou mocí a slávou.“ (Mat. 24, 29-30) 

Toto je opravdu velmi výstižný popis toho, jak 
se zdi matrixu zhroutí. Umíte si to představit? Já jen 
těžko. Bude to něco, co bude vypadat, jakoby někdo náš 
svět v ruce pokrčil tak, jak to děláme s papírem. 
Vezměte si do ruky list papíru a zmuchlejte ho do 
kuličky. Odhoďte do odpadkového koše. A máte obraz 
vyvrcholení transformace, zániku toho všeho, co bylo 
černými tričky uměle vytvořeno pro uvěznění lidských 
duší… „Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi“ – 
ano, těsně před tím, než se celý náš iluzorní svět zhroutí, 
má být na nebi viditelný světelný kříž. Kristův kříž, ne 
„ixko“. Tento bude vidět na celé zeměkouli naráz, i pro 
obyvatele na opačné polokouli, v jeden a tentýž 
okamžik. To bude úplně poslední znamení, úplně 
poslední moment, kdy bude moci člověk přijmout Ježíše 
Krista a přejít na stranu vítězů, odvrátit se od těch, 
kdož si vyberou smrt. Smrt nejen těla, ale i duše. 
Ostatně – přečtěte si celou 24. kapitolu Matoušova 
evangelia, to je nejvýstižnější popis toho, co předchází 
zhroucení matrixu a našemu návratu do stavu pravých 
Božích dětí, když získáme takový život, jaký byl pro nás 
Bohem zamýšlen a připraven.  

Druhý návrat Pána Ježíše Krista spočívá právě v tom, 
že my se pozvedneme na vyšší úroveň – právě tím, jak 
jsem už říkala: propojí se čakry, odblokuje se pravá 
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hemisféra, aktivuje se zbylých deset světelných vláken 
naší DNA a tak dále. Tím se stane, že my Pána Ježíše 
UVIDÍME vlastníma očima, také uvidíme zástupy 
andělů a svatých, kteří jsou s Ježíšem. A uvidí to všichni 
lidé. Jenže ti, kdo se všemu duchovnímu vysmívají, 
najednou uvidí i to, že jejich tělo neunese vysoké vibrace 
páté a vyšších dimenzí, že nedokážou i s tělem v těchto 
světelných a čistých vibracích žít a tak propadnou. Ne, 
Pán Ježíš nebude oddělovat dobré od zlých (to je řečeno 
obrazně) – bude to o připravenosti. Lidé, kteří 
duchovně pracují a vědí, o čem tato doba je a co se děje, 
budou mít dostatečně transformované tělo, aby mohli 
žít život věčný, život plný tvořivé radosti a 
sounáležitosti a radostně do Království Božího vstoupí. 
Lidé, kteří transformaci těla nestihnou, toto všechno 
sice uvidí, na malou chvíli se ve vysokých vibracích i 
udrží, ale sami uznají, že to prošvihli, že v takovém 
stavu těla a DNA není prostě možné „vstoupit na 
nebesa“ spolu s těmi, kteří to stihli… 

Neočekávejte, že se zjeví Ježíš viditelně všem 
lidem zde, ve třetí dimenzi. Ne, Pán Ježíš už svoji 
hmotnou nohou neudělá stopu na hmotné zemi… Proto 
se připravte na to, že ti, kdož se budou prohlašovat za 
Mesiáše, jsou lháři a nastrčení temnotou pro svedení 
lidí. V Písmu čteme: 

...potom my živí, kteří se toho dočkáme, 
budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc 
Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. (1Te 4,17) 

„Budeme uchváceni v oblacích vzhůru“ – co 
jiného to je, než obrazné vyjádření vyvrcholení 
transformace? V době, kdy byla tato slova napsána, 
nevědo se nic o transformaci, ani o důmyslném vězení 
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pro lidské duše – matrixu, ani o internetu a 
počítačových programech – právě toto vše nové nám 
umožnilo pochopit systém vibračního vězení a polapení 
lidských duší v programu ovládání a manipulace ze 
strany černých triček. A přece se v Bibli nachází spousta 
obrazných vyjádření popisujících situaci naší doby.  

Nevěřte, že je jiný Spasitel. Spasitel je jen 
jeden, jediný. Ježíš Kristus. Ježíš rozhodně není jen 
jedním z avatárů. Ježíš je skutečný zachránce, ten, který 
prolomil zdi našeho uvěznění v hmotě a porazil bytosti 
temnot, překonal jejich program. Samozřejmě, že vás 
nechci nutit, aby jste toto přijali, aby jste se k Ježíši 
Kristu obrátili a vzdali se všeho, čemu věříte nyní. Bůh 
respektuje, čemu věříte a miluje vás. Proč já bych vás 
měla nutit věřit něco, co přijmout nechcete, čemu 
nerozumíte? Jen vám chci vysvětlit, jak to asi všechno 
bude, čemu věřím a co mne osobně Pán Ježíš naučil. 

V současnosti je ohromná spousta různých 
učení, které vysvětlují, co se děje na planetě Zemi a tvrdí 
o různých způsobech duchovnosti, že to je to pravé. Ale 
všechna tato učení postrádají ten nejdůležitější rozměr: 
existenci Pána Ježíše Krista jako toho, kdo udělal velkou 
díru do systému manipulace a ovládání a otevřel nám 
cestu k pravé duchovnosti, cestu zpět; svou obětí na 
Golgotě nastartoval transformaci. Tak jsou lidem, kteří 
touží po něčem vyšším, po duchovním životě, po spojení 
s tím, co jsme před miliony let jako lidé, stvoření Otcem 
Stvořitelem ztratili, podsouvány různé „Hovory 
s Bohem“, „The Secret“ a další a další blbosti, aby 
odvedli hledající od skutečné podstaty všeho, od 
základu, na kterém by měli stavět. Také tito duchovně 
žijící lidé jsou oklamáni a vedeni cestou-necestou, 
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ovládáni a manipulováni a jejich ego je umocňováno 
duchovní pýchou, kterou nedokáží prohlédnout. 
Většinou jsou tato vyšinutá učení postavená na 
pravdivém základě, ale zaobalená spoustou nesmyslů a 
zlovolných vsuvek, které vyznavače těchto moderních 
učení drží v pasti. Například hláška, že člověk je bůh…  
A tak se mnozí cítí být bohy, ale přitom nedokáží nic 
stvořit z ničeho, což skutečný Bůh umí a dokáže, jak se 
říká „levou zadní“, ba ani svůj život neovládají tak, jak 
si přejí. Také musí řešit spoustu problémů, nemohou 
z tohoto ovládacího systému utéct, nedokáží si stvořit 
planetu, kde vládne jen láska, porozumění, bratrství. 
Jsou to všechno jen plané sny a touhy. Sny a touhy, 
které můžou být naplněny jedině tak, že prohlédnete 
léčky a pasti těchto rádoby duchovních systémů a 
pochopíte pravdivou skutečnost, přijmete Ježíše a 
budete pracovat na odmotávání vlákenek z duše.  

 

                        TRANSFORMACE ČTVRTÉ DIMENZE. 

Transformována bude i čtvrtá dimenze, to je 
svět, kam duše zemřelých odcházejí. Opět jde jen o 
vězení duší, s trošku mírnějším průběhem. Tato 4D 
zanikne také. Když namísto čtvrté dimenze použiji slovo 
„Bardo“, „Nirvána“ či „Astrál“, bude to mnohým 
jasnější. V této čtvrté dimenzi, v Bardu, je mnoho 
úrovní: od předpeklí až po přednebí. Do které úrovně se 
lidská duše dostane, to záleží na tom, nakolik člověk  
svoji duši očistil od vlákének ega, od těch strunek, za 
které tahají černá trička, aby nás vysála z energie a 
ponoukala ke zlým věcem. Také na tom, čemu člověk 
v průběhu svého života na Zemi věří. Jen velice málo 
lidských duší, po skončení své pozemské pouti, se 
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dostane do skutečného pekla anebo do skutečného nebe. 
Každá jednotlivá dušička, která skončí polapena ve 
čtvrté dimenzi, se opět musí na zemi vrátit a vtělit. 
Kolotoč reinkarnací jede vesele dál. Máme jedinečnou 
šanci prolomit i brány tohoto jemnějšího vězení, 
lidským očím neviditelným. Nejnižší úrovně 4D jsou 
podobné peklu – temnota, chlad, strach, beznaděj. Vyšší 
úrovně jsou světlejší, je tam více světla, možnost 
rozhodování i tvoření. V ještě vyšších úrovních se 
plánují vtělení a osudy duší, které se mají do školy 3D 
vrátit. Všechny bytosti v této čtvrté dimenzi musí také 
projít transformací, takže i ti takzvaní „učitelé“, tedy ti, 
kteří spolu s duší plánují další vtělení a průběh 
pozemského života, jsou také nedokonalí a často se 
mýlí. Například nutí některé duše k inkarnaci i přesto, 
že si to příslušná duše nepřeje, anebo se chce vtělit na 
planetu, která je sice v 3D dimenzi, ale není pod vlivem 
zlovolných predátorů z řad temnoty… Ano, i to se stává. 
Po skončení transformace tato úroveň 4D zcela zanikne. 
Duše v nižších patrech propadnou do temnoty, do světa 
dravců a autorů matrixového systému. Duše ve vyšších, 
světelných patrech projdou, ale zatím bez fyzického těla. 
Zcela se promění  i 3D realita. Rozdělí se na dvě – jedna 
část bude stržena temnotou a druhá pozvednuta do 5D. 
Ti, co budou muset zůstat v 3D to budou mít 
nepředstavitelně těžké, protože až se toto stane, z 3D 
odejde Duch Svatý. Z 3D se vlastně stane něco 
podobného 2D. Lidé si nebudou umět pomoci ani 
poradit. Ve světě, kde chybí působení Ducha Svatého, se 
lidské bytosti vyvraždí a budou se cítit bezmocní, 
zoufalí. Ať se takový člověk obrátí na jakoukoliv stranu, 
ať udělá cokoliv, vždy to skončí špatně.  
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Moje velmi blízká přítelkyně, která zná Ježíše 
osobně a má s Ním hluboký vztah, měla vizi, jak to bude 
probíhat a vypadat. Nebyla to jen vize, ona to skutečně 
prožívala jako realitu: Stála v nějakém lese a nevěděla 
jak dál, protože naopak věděla, že když půjde dopředu, 
tam ji okradou a zmlátí. Když půjde doprava, tam ji 
znásilní, když do leva, bude umučena, když půjde zpět, 
bude zavražděna… Všude byl ryk vraždících a 
vražděných i mučených lidí. Všude temnota, zlověstné 
ohně… 

Opravdu – stojí to za tu práci a pracovat i 
duchovně, očišťovat duši, zvyšovat si energetiku a 
vibrace. Jen málo lidských duší dosáhlo po smrti na 
pátou či vyšší dimenzi. Ale jsou takové duše. Kdoví – 
možná, že těla svatých, která nepodléhají rozkladu ani 
po sto padesáti či více letech, jsou zde jako svědky toho, 
že už opustily vězení a vstoupily do opravdu vyšší 
dimenze, že je v čtvrté dimenzi už nenajdeme a při 
dovršení transformace jen vstoupí opět do svého těla… 
Tyto duše se už vtělovat nemusí, duše propadlé do 
nižších dimenzí se už inkarnovat nemůžou a nesmí.  

 

BYTOST ZVANÁ PANNA MARIA. 

Je pouze jedna, jediná bytost, která již 
transformací prošla a byla vzata „do nebe“ i s tělem – 
Boží Matka Panna Maria. Pozemská matka Ježíše 
Nazaretského, našeho Spasitele. Katolíci věří a 
katechizmus učí, že byla vzata do nebe i s tělem. Je to 
tak. Matka Ježíšova normálně „umřela“, ale pak její tělo 
zmizelo (podle tradice, v Bibli byste to marně hledali). 
Když Ježíšova Matka umřela, již měla plně 
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transformované tělo, protože nikdy nezhřešila; podobně 
jako sám Ježíš, nikdy nekrmila temnotu, žila pro Boha a 
s Bohem. Zvládla i ty nejtěžší zkoušky a léčky satanovy 
party – ani pod křížem, kdy její srdce pukalo žalem a 
bolestí se neprohřešila: neklela, neptala se Boha „Proč 
jsi to dopustil?“, svou přítomností podporovala Ježíše, 
aby vydržel strašlivé, nepředstavitelné bolesti... 
Chápala, co a proč se děje. Proto byla „vzata“ na nebesa 
– její tělo již bylo přizpůsobené životu ve vyšších 
dimenzích. Může se zjevovat a pomáhat lidem, ale 
dávejte pozor: NE, KAŽDÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE JE 
SKUTEČNĚ PRAVÉ. Musíte Matku Boží znát a milovat, 
ale nejen ji, také samotného Pána Ježíše Krista, abyste 
dokázali rozlišit skutečné zjevení od šalby a klamu. 
Buďte opatrní a nepřijímejte zjevení bezmyšlenkovitě. 
Když přijmete Ježíše, zjevení Panny Marie již 
nepotřebujete. Účelem zjevení je přivést člověka k Ježíši 
Kristu, k PRAVDĚ.  

Mnohá zjevení vyvolávají ve věřících 
fanatizmus a to až takový, že milují Pannu Marii více 
než Ježíše. Ano, Panna Maria byla Ježíšova pozemská 
matka, byla tou pokornou dívkou – Popelka Nazaretská 
– ale není a nebyla spasitelkou. Jen díky svému a 
Božímu Synu, dokázala překonat nástrahy systému, 
léčky matrixu a přetransformovat i své tělo. Proto je 
Ježíšova maminka první z lidí, kdož mohli vzestoupit a 
přejít i s tělem do vyšší dimenze a teď pobývat ve 
společnosti Ježíše, Otce i Ducha Svatého. Může se 
zjevovat a pomáhat lidem. Jejím úkolem je přivádět lidi 
ke Spasiteli, ale ne k sobě! Mnoho údajných zjevení 
Matky Boží je přímo inscenováno Satanem. Panně 
Marii patří úcta, ale rozhodně ne zbožňování. Můžete 
Matku Boží požádat o pomoc či přímluvu, to ano. Je 
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důležitá i pro harmonizaci našich energií. Někomu 
prostě chybí energie, které jsou vysloveně „ženské“ a 
„mateřské“ a tehdy může pomoci. Hýčkejte si své vnitřní 
dítě podle toho, který z rodičů vám v dětství více ublížil. 
Pokud to byl otec, tak si v meditaci představte, že sedíte 
na klíně nebeského Otce, který vás s láskou přijímá, 
objímá, hýčká a mazlí se s vámi. Pokud se vám ublížení 
dostalo od matky, tak ve své představivosti seďte na 
klíně Panny Marie a nechte se obmývat Její láskou... 
Pokuste procítit ty energie lásky a bezpodmínečného 
přijetí. Je to velmi uzdravující duchovní praktika.  

Ještě mnoho dalších lidí dokázalo 
transformovat své tělo, ale zatím jim nebylo dovoleno 
vzestoupit. Svá těla zanechali zde na zemi, ale až se 
dovrší celý proces transformace, tak své tělo si vezmou 
zpět. Teď jsou v nebi – v 5D dimenzi – bez těla. Pak 
budou „mrtví vstávat z hrobů“ - opět spojí svou duši a 
ducha se svým tělem. Pouze Ježíšově Matce bylo 
dovoleno vzestoupit i s tělem.  

Jako velmi zraňující vnímám výroky 
některých „rádoby křesťanů“, že zjevení Matky Boží jsou 
šalbou démonů a všechno, co se toho týče je šmahem 
smeteno jako démonské aktivity. Ano, je spousta 
údajných zjevení, které jsou dílem mistra lži. A naletělo 
jim i mnoho katolíků. Rozhodně však ne všechna zjevení 
jsou divadelním představením společnosti „Satan s.r.o.“ 
Opatrnost je na místě, ale vylévat s vaničkou i dítě – ne, 
toto se Ježíši nemůže líbit. Berte všechna zjevení s 
rezervou, mají být jen pomocí pro obrácení člověka, pro 
obrácení k jedinému Spasiteli – Ježíši Kristu. Pokud 
máte lásku k Ježíši, pokud Ježíše znáte, budete umět 
rozeznat skutečné zjevení Panny Marie od těch 
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šalebných. Pak zjistíte, že vlastně šou kolem zjevení 
nepotřebujete, že si vystačíte s Ježíšem... Ctěte Pannu 
Marii, ale nezbožňujte ji, nevyvyšujte ji nad Ježíše a 
Svatou Trojici. Skutečná Marie, maminka Ježíšova, ta, 
která byla vzata do nebe i se svým pozemským 
hmotným tělem, může pomáhat každému věřícímu – 
přímluvou a modlitbou, ochranou a pomocí 
v obyčejných, každodenních skutečnostech našeho 
života v systému zvaném „svět“. Náš svět – tedy naše 
vibrační vězení. Tak jako nikdo nebude zbožňovat, 
například svatého Františka z Assisi, není potřeba 
zbožňovat ani Matku Boží. Všechna zjevení, kde se 
údajná Panna Maria tituluje jako „Matka všech 
národů“, anebo vyžaduje, aby ji církev uznala jako 
„spoluvykupitelku“, jsou inscenována. Takové tituly a 
takové požadavky nemůže vznášet ta nejpokornější ze 
všech žen, co kdy žily na Zemi. Tady je zneužívána láska 
věřících k Ježíšově mamince. Temnota ví,  jak člověka 
ošálit a zneužívá Marii a její kredit u Boha i lidí. Umí 
bravurně napodobit pocity lásky a naplnit touhu duše 
po něčem výjimečném, po zázracích a zvláštních 
zážitcích. Také zjevení v Egyptě, v Zeitunu, zřejmě 
nemají s pravou Matkou Marií, Bohorodičkou nic 
společného. V tomto případě, si zřejmě ilumináti, či jiná 
zlovolná skupina lidí, zkoušela svoje nové, přísně 
utajené technologie - holografické promítání. Věřte, že 
tyto skupinky, tito okultní oligarchové, omámení 
touhou po moci, nesmyslnou touhou ovládnout celý 
svět, mají technologie, o jakých se nám ani nezdá! 
Technologicky jsou o desítky let napřed. Není jim to 
však nic platné, skutečný pokrok je na poli VĚDOMÍ. 

Na místech zjevení se dějí různé nevysvětlitelné 
úkazy, zázraky. Zázraky umí i nepřítel Boha a lidí. 
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Skutečný zázrak, zázrak v Boží režii je ten, který 
přetrvává. Největší zázrak se tak na místech zjevení 
děje ve vaší duši. Ten není očima viditelný a ty viditelné 
mají jen umocnit a upevnit proměnu toho, co se děje v 
duši. Ten zázrak je, když duše „vidí“ a přijímá Ježíše 
jako svého Spasitele, Vůdce a Učitele. Když duše zjistí, 
že již nadále nemůže vést takový život jako dosud, že 
všechno musí být jinak, žít se musí jinak… Zázraky, 
které jen podporují vaši pýchu a umocňují touhu po 
vzrušení a nezvyklých zážitcích,  vás můžou ještě 
důkladněji uvěznit v systému.  

Neodsuzujte zjevení Panny Marie ani Matku 
Boží samotnou. Jsou potřebné a užitečné. Jen se naučte 
rozlišovat a držte se při zemi ve svých soudech. Nic není 
jednoznačné. Díky zjevením Panny Marie již miliony 
lidí našli cestu k Ježíši Kristu. A jak řekl sám Ježíš – po 
ovoci poznáte je – toto ovoce je dobré. Ovoce obrácení a 
poznání jediného Spasitele, cesty ven z vězení, cesty do 
našeho pravého domova u Boha Otce, kde už Maria je a 
přeje si, abychom i my tam došli. Dejte pozor na 
fanatizmus, ten se vám do srdce i duše snadno vloudí 
právě na místech zjevení, jak pravých, tak těch 
inscenovaných. Na těchto místech můžete na chvilku 
zažít malinký kousek nebe – klid, mír, nebeskou radost; 
a fanatizmus je pak jen náhražka za tyto nebeské 
radosti. Nehrajte si na spasitele a mesiáše, můžete se 
stát obětí komplexu mesiášského anebo spasitelského. 
To znamená, že můžete fanaticky obhajovat to, čemu 
sami věříte a vnucovat jiným svůj názor, budete se 
snažit všechny „spasit“. Mesiášský komplex vás bude 
nabádat hlásat svoji pravdu hlava-nehlava, spasitelský 
komplex vás bude nutit, abyste se angažovali a cele 
obětovali za spásu lidských duší. Nic z toho není 
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potřeba. To jediné, co je potřeba, je toto: Přijmout Ježíše 
a nechat se Jím vést, jednoduše – obrátit se. Za 
obrácení jiných vám stačí přimlouvat se a modlit se  u 
Ježíše i Marie, ale nestaňte se hlásnou troubou svých 
názorů a zážitků, postojů a přesvědčení. 

 

DUCHOVNÍ ILEGALITA. 

Pro ty, kdo chtějí přijmout Pána Ježíše, ale bojí 
se výsměchu, případně se obávají, že budou stejní jako 
ostatní křesťané, mám dobrou zprávu. Pán Ježíš si 
nepřeje, aby v této době bylo hlásáno Jeho Jméno 
veřejně. Je to kontraproduktivní a dává to důvod k 
rouhání, posmívání a špinění Ježíše. Bohužel, za celých 
dva tisíce let, co na naší planetě působí křesťanství, je 
toto zdrojem manipulací a ovládání, divokých půtek o 
správný výklad Bible a Kristova učení. Mnozí se bojí, že 
když přijmou Ježíše Krista jako svého Spasitele, Učitele, 
Přítele a Vůdce duše, budou se muset nějakým 
způsobem zařadit mezi křesťany, případně chodit do 
kostela či sboru, neustále se modlit, jediným duchovním 
čtením by měla být akorát Bible svatá a literatura 
schválená klérem... V každé křesťanské denominaci či 
sboru je soubor přikázání a zákazů, různá doporučení a 
dogmata, kterým musíte věřit a dodržovat je, byť by to 
byly do nebe volající nesmysly. To všechno je omyl. 
Každý člověk, kromě daru života, dostal dar svobodné 
vůle. Tam, kde jsou omezení, příkazy, zákazy, 
nalinkovaný způsob jedině správného života - to není 
Boží, ale lidské. Užívejte svoji svobodnou vůli, 
rozhodujte se podle svého srdce a nepřejímejte 
automaticky to či ono učení, ten či onen způsob života 
jako jedině správný.  
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Křesťané svou umíněností, ba mnohdy až 
fanatismem a roztříštěností do mnoha různých církví, 
církviček, směrů, nejsou důvěryhodným svědectvím, 
aby se člověk mohl svobodně rozhodnout pro Ježíše 
Krista. Temnota toho masivně využívá a předkládá 
lidem desítky a možná stovky různých nových 
duchovních směrů a učení. Jako náhražku za skutečný 
duchovní život s Pánem Ježíšem Kristem. Co tedy dělat? 
Především je potřeba přesvědčit se, že Ježíš je skutečná, 
láskyplná bytost, že je skutečným Spasitelem - otevřel 
nám přece bránu našeho virtuálního vězení a díky tomu 
může probíhat transformace. Poproste Pána Ježíše, aby 
se vám dal poznat a přijměte ho. Můžete mu říci svými 
vlastními slovy, že ho zvete do svého života a toužíte ho 
poznat. Například: "Pane Ježíši Kriste, nevím, zda jsi 
skutečný či ne, prosím Tě, Ty sám se mi dej poznat. Chci 
tě poznat, chci vědět a znát Pravdu o Tobě. Dotkni se mé 
duše a proměň mne. Dej mi důkaz své existence, důkaz 
takový, abych už nikdy nemohl (nemohla) pochybovat. 
Děkuji."  

Možná hned, možná až po nějaké době, se vám 
důkazu Lásky Ježíše Krista a jeho zájmu o vás dostane. 
Nade vší pochybnost budete vědět, že ano, Ježíš je Mistr, 
Ježíš je nejdůležitější ŽIVOU osobou vašeho života. Ježíš 
se vás dotkne, dotkne se vaší duše a je to blažený pocit 
nebeské radosti a jistoty. Až se vám dostane tohoto 
niterného, zcela osobního prožitku - každý člověk 
setkání s Ježíšem vnímá, cítí a prožívá jinak - pak 
teprve se rozhodněte vydat se Ježíši. Například slovy: 
"Pane Ježíši Kriste, otvírám Ti dveře svého života. 
Otvírám všechny brány své bytosti, vejdi, naplň mne, 
uzdrav mne, veď mne a uč mne. Přijímám Tě za svého 
Spasitele, Vůdce a Učitele, odevzdávám ti kormidlo 
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svého života a chci se nechat Tebou vést. Přijď, Pane 
Ježíši, přijď do mého života, vstup do mé duše, posiluj 
moji intuici a inteligenci. Odevzdávám se Ti a přijímám 
Tě."  

Anebo: "Pane Ježíši Kriste, zasvěcuji ti  svůj 
život a odevzdávám se ti. Tobě patří celá moje minulost, 
přítomnost i budoucnost, veď mne po cestách, po 
kterých Ty sám chceš, abych šel (šla)." Anebo jakýmkoli 
jiným způsobem, jinými slovy, jaký je vám blízký a 
příjemný. 

Mluvte s Ježíšem jako s živou osobou, která 
stojí či sedí vedle vás, mluvte jak je vám to přirozené, 
nemusíte se držet žádných modliteb či předepsaných 
slov. Modlitbou se stává už jen obrácení pozornosti na 
osobnost Pána Ježíše. Pán Ježíš čte ve vaší duši jako v 
otevřené knize, nebojte se, že nezvolíte správná slova, že 
by vám Ježíš neporozuměl.  

Duchovní život v ilegalitě je potom intenzivní 
život s Ježíšem Kristem, ale bez hlásání, bez 
evangelizace, bez zařazení se do nějakého sboru  či  
křesťanské  skupiny.  Nevytrubte do  celého světa,  že   
jste  měl či měla tu čest osobně se poznat s Pánem a že 
pracujete s ním. Ze začátku je to těžké, duše je tak 
přeplněná radostí a blažeností, že je téměř nemožné 
udržet pusu na uzdě. Ale potutelné úsměvy druhých, 
poklepávání na čelo jako, že jste "šiši" a podobně, vás 
rychle z entuziasmu uzdraví. Pokud dokážete mlčet a 
svoji niternou oblažující radost a poznání si nechat pro 
sebe, pak můžete duchovně pracovat tak, jak si sám Pán 
Ježíš přeje. Nepřete se s jinými o otázkách víry. Ať už 
jde o katolíka či pretoriánce, o háťáka či reikistu, 
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nikomu nezvěstujte Ježíše a nikoho nepřesvědčujte, že 
jedině Ježíš je Pravda a všechno ostatní slouží ďáblu.  

Pokud s někým nesouhlasíte a víte, že se mýlí, 
že věří nesmyslům, nepřesvědčujte ho, ale řekněte v 
duchu Pánu Ježíši například toto: "Pane Ježíši, 
přijímám tohoto člověka do svého srdce a odevzdávám 
ho do Tvých rukou a do Tvého působení." Je důležité, 
abyste nejdříve člověka přijali s láskou do svého srdce, 
pak jej máte - vlastníte - a teprve potom jej odevzdáte 
do Ježíšových rukou. Nemůžete někomu něco dát, pokud 
nic nemáte. Člověka můžete mít jenom v Lásce, jen v 
srdci. Udržujte proto své srdce čisté a široké, aby se v 
něm našlo dost místa pro každou bytost na planetě.       
K tomu opět potřebujete duchovně pracovat a očisťovat 
se od vláken zahalujících duši a posilujících ego. 
Usilovat o bezpodmínečnou lásku - lásku k sobě 
samému, k druhým lidem, ke světu, k přírodě a ke 
všemu co jest. Můžete také žehnat tím způsobem, že 
poprosíte Ježíše, aby tomu či onomu On sám požehnal.  

Své problémy a starosti také odevzdávejte 
Ježíši. To neznamená, že všechno hodím za hlavu - 
Ježíši, starej se! To ne. Ale už se netrapte výsledkem, jak 
něco dopadne. Věřte, že vždy k vašemu prospěchu,          
i když to v dané chvíli nebudete takto pociťovat. Časem 
vám bude jasné, že to bylo to nejlepší řešení. Své 
problémy a starosti řešte jak nejlépe umíte, ale s 
vědomím, že to není jen váš problém, ale i Ježíšův 
problém a Pán vám pomáhá problém vyřešit. Pán Ježíš 
má veliký smysl pro humor, není to nějaký morous, a 
časem to také poznáte. Ježíš má rád žerty a humor, 
veselé a spokojené lidi. Nebojte se pozvat Ježíše na vaši 
párty, s Ježíšem můžete i tancovat, popíjet, soutěžit, 
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zpívat, posnídat či povečeřet s rodinou, cestovat... 
Ovšem, časem poznáte, že pařby a hlučná muzika jsou 
nečistým prostředím, že vaši vnitřní rovnováhu to 
úplně rozhodí a Pán Ježíš vás sám vyléčí z potřeby 
hlučných zábav, satanské hudby, hluku a nečistoty. 

Vůbec nikdo nemusí vědět, že jdete tančit s 
Ježíšem, že vaříte či uklízíte s Ježíšem, že vaše jídlo má 
úplně jinou hodnotu, když jídlo proměníte s Ježíšem 
požehnáním. Dělejte to takto: Každé jídlo požehnejte 
znamením kříže, a to třikrát: "Žehnám tomuto jídlu ve 
jménu Otce (znamení kříže), Syna (další znamení kříže) 
i Ducha Svatého (třetí křížek)“. Pokud nemůžete takto 
jídlo a pití požehnat nahlas, tak to učiňte pouze v duchu 
a křížky udělejte očima. Má to stejný účinek. Tak jako je 
jídlo chutnější, když je uvařeno s láskou, tak ještě 
chutnější bývá, když jej tímto požehnáním proměníte 
(Ježíš sám jídlo proměňuje) v ještě něco mnohem 
lepšího. Všechny potraviny ve spíži i v lednici či 
mrazničce vždy požehnejte ve jménu Otce, Syna i Ducha 
Svatého. Konec konců - můžete tímto způsobem 
požehnat úplně všechno, co doma máte - nábytek, 
všechny přístroje a ostatní předměty. Já si takto 
žehnám i vodu ve vaně, když se jdu koupat. Zdá se vám 
tento způsob žehnání potravin a nápojů zdlouhavý? Pak 
jednoduše v mysli poproste: „Pane Ježíši, prosím tě, 
požehnej tomuto jídlu.“ I takto jednoduchá věc, věta o 
pár slovech účinkuje až neuvěřitelně. Okamžitě se 
pokrm změní na duchovní. 

 Každý, kdo přijal Pána Ježíše, žije s Ním, 
opírá se o Něj jako slepeckou hůl, miluje a ctí Jej, může 
přijímat veškeré pokrmy a nápoje požehnané 
samotným Ježíšem Kristem. Je nanejvýš potřebné 
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veškeré své jídlo takto posvětit (požehnat). Nejen, že 
budete duchovně zdravě růst, ale i vaše tělo se bude 
postupně očisťovat a uzdravovat. Naši předkové se před 
jídlem modlili a tím také posvěcovali všechno, co jedli.  

Takto můžete oživit i úplně mrtvé jídlo z 
mikrovlnky. Jídlo, které bylo vystaveno smrtícím 
paprskům mikrovlnných trub, je skutečně zbaveno 
veškeré energie, které lidské tělo potřebuje. Požehnáním 
ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého mu vrátíte 
energii, oživíte ho. A tím se jídlu dostane té pravé 
hodnoty hmotné i duchovní. Jak je to možné? A jak by to 
nemohlo být možné? Vždyť Ježíš je Bůh, všemocný, 
všudypřítomný a vševědoucí stejně jako Bůh Otec, 
Stvořitel. Možnost, jak by to možné mohlo být, nám 
dávají výzkumy doktora Masaru Emota s vodou. Tento 
pán dělal experimenty s vodou. Vodu, do které vložil 
informaci anebo ji vystavil účinkům hudby, nechal 
zmrznout a pak fotografoval krystalky vody, které z 
takto „informované“ vody vznikaly. Opravdu velmi 
zajímavé! Doporučuji obeznámit se s fotografiemi 
krystalků vody všem. Knížek je na trhu dostatek. Pokud 
si nemůžete některou z knížek Masaru Emota koupit, na 
internetu je dostatek informací i fotografií. Můžete se 
pak přesvědčit, jaké krystalky voda vytvořila po 
modlitbě, požehnání, když byla voda proklínána, když 
byla vystavena harmonické, krásné hudbě a kdy byla 
„pod vlivem“ například heavy metalu – či jak se této 
obludné taky hudbě říká... Objev doktora Masaru 
Emota potvrzuje mimochodem také důležitost toho, jak 
myslíte; zda myslíte, mluvíte, cítíte a konáte pozitivně či 
nikoliv, a jak moc je nutné nejen pozitivní, ale hlavně 
vědomé myšlení. Naše hmotné tělo se skládá převážně z 
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vody, voda je ve velkém množství přítomna v každé naší 
buňce.  

Pána Ježíše můžete prosit o urychlení 
transformace, například: "Pane Ježíši, prosím Tě, odpoj 
mne od matrixu. Odblokuj moji pravou hemisféru, 
reaktivuj moji DNA do její původní plnosti a krásy, 
zlom všechny pečetě na mé duši a celém bytí. Děkuji Ti." 
Také můžete poprosit o odblokování reinkarnačních 
vzpomínek, na otevření knihy s historií vaší duše. Je 
také potřeba - v této, tak výjimečné době transformace - 
pracovat na neviditelnosti. Například modlitbou: "Pane 
Ježíši Kriste, prosím Tě, zahal mne do své Svaté Krve a 
učiň mne neviditelným (neviditelnou) všem nástrahám 
temnoty, agrese a zla. Děkuji Ti." Někdy tuto modlitbu 
používám, když vyrazím do města s tím, aby mne 
Ježíšova Svatá Krev učinila neviditelnou všem 
zlodějům, lapkům, kapsářům a podvodníkům ( :-D) 

V rámci transformace nám vydatně pomáhá 
svatý archanděl Michael. Tento archanděl je vyslancem 
a spolupracovníkem Pána a byla mu dána moc chránit 
nás tzv. "zrcadlovým štítem". Zrcadlový štít je takový 
štít, který směrem od vás propouští vaše světlo, vaši 
energii, ale směrem k vám nepropustí ani špetku zla, 
agrese, útoků a podobných zlých věcí (prokletí 
například). Zvenčí je tento štít jako zrcadlo a to odrazí 
všechno zlé na vás namířené, k původci. Modlitba: 
"Archanděli Michaeli, prosím tě o zrcadlový štít kolem 
mé osoby a také kolem našeho domu (bytu) a veškerého 
majetku, který máme. Prosím tě také o ochranu mého 
.... (manžela, matky, dětí a tak dále). Děkuji ti, že tomu 
tak jest." Ochrana, pomocí zrcadlového štítu archanděla 
Michaela bude naprosto nutná, až tady nastane chaos - 
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monetární systém se celosvětově zhroutí, spadne 
energetická síť a kdoví, co nás ještě čeká. Lidé nevědomí 
a nepřipravení budou maximálně agresivní, bojující o 
kousek chleba a doušek vody, boje o holé přežití budou 
zuřit naplno, nebude slitování. Ti, kdož budou 
ochraňováni zrcadlovým štítem Michaelovým, budou 
těmto hordám neviditelní. O toto je potřeba prosit 
denně, Michaelovy štíty mají účinnost 12 hodin.  

Neviditelnost se nedá cvičit všude. Pokud něco 
prodáváte, třeba na tržnici, tak rozhodně necvičte 
neviditelnost, aby jste se pak nedivili, že jste nic 
neutržili... Anebo při jízdě autem... Někdo vás nemusí 
vidět a uvidí vás až vás nabourá... Když jedete autem, 
poproste Pána Ježíše o světelný koridor, který začíná v 
místě, odkud vyjíždíte a končí v cíli vaší cesty. Pak 
budete ostatním viditelní, ale vyhnete se karambolům. 
Avšak tyto dny chaosu a nedostatku všeho, budou 
zkráceny na minimum, jinak by nikdo nepřežil. Toto 
ujištění máme v Bibli.  

V dnešní době, když vrcholí transformace, už 
nestačí vysílat Lásku a Světlo. Po pravdě – nejen že to 
už nestačí, ale vůbec se to nemá dělat. Máme jenom 
zůstávat ve svých energiích, jen být, žádnou lásku a 
světlo nevysílat. To je vědomá manipulace a ta může i 
škodit, byť je prováděna v dobrém úmyslu. Zrcadlový 
štít archanděla Michaela nebrání v šíření Světla a 
Lásky od vás do okolí, ale chrání vás před tím, co se 
jako energie šíří od jiných lidí. Ani doma, pokud máte 
za manžela (manželku) rozumáře a hmoťáka, tak mu 
posíláním světla a lásky nepomůžete, jen budete 
oddalovat jeho osobní transformaci. Poproste 
archanděla Michaela o zrcadlový štít - a to i v posteli! 
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Ať se ten váš rozumák pořádně vymáchá ve svých 
vibracích. A tak sám od sebe, ba dokonce aniž by to 
vědomě věděl, se jeho (její) energie začnou zvyšovat. 
Mám to ověřeno. 

Dále se má změnit způsob přímluvné modlitby. 
Pán Ježíš si přeje, abychom se za druhé nemodlili tak 
jako dosud: "Prosím Tě, Bože, uzdrav ho z jeho choroby, 
pomoz dceři zvládnout zkoušky, najít práci, počít dítě", 
atd.... Ne, takto se můžete za druhé modlit jen v tom 
případě, když vám ten dotyčný či dotyčná dá 
UNIVERZÁLNÍ PLNOU MOC. To znamená, že můžete 
zasahovat do jeho (její) karmy. Jinak vaše modlitba 
může být vyslyšena, ale část karmy člověka, za kterého 
se takto modlíte, bez univerzální plné moci, přejde na 
vás. Přeberete na sebe část jeho (její) karmy. V této době 
musíme naši osobní (ale i skupinovou karmu) čistit a 
neutralizovat a to je těžší, pokud si pořád nakládáte víc 
a víc. Pokud nemáte univerzální plnou moc, můžete 
dělat pouze jediné: Odevzdávat své lidi jednotlivě do 
rukou Ježíše Krista a do Jeho působnosti. Pokud plnou 
moc máte, můžete žádat konkrétně, co si přejete, aby se 
stalo a jak by se to mělo stát a to bez toho, že na sebe 
přeberete karmu jiného člověka. Pokud se přece modlíte 
takto, tedy jak jste zvyklí a žádáte Pána o konkrétní 
pomoc, řekněte Ježíši, že se pouze přimlouváte za toho 
či onoho člověka, ale ať se děje Jeho Vůle a ne vaše. Ať je 
vaše modlitba vyslyšena dle záměru Božího, ne vašeho. 
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JAK MEDITOVAT?  

Je mnoho způsobů, jak meditovat nově a být v 
ještě užším spojení s Pánem Ježíšem Kristem. Velmi 
účinná a mimořádně vhodná meditace je například 
tato: Pohodlně se posaďte, nebo si lehněte. Jako při 
každé meditaci, nejdříve uvolněte své tělo a soustřeďte 
se na dech. Poproste Ježíše, anebo Archanděla Michaela 
o ochranu. Pak si představte vysoko nad vámi a trošku 
před vaším zrakem vpředu, nebeský trůn, ze kterého 
vychází nádherná žlutá záře. To zlaté světlo je Duch 
Svatý. Na trůně sedí dva muži vedle sebe - Bůh Otec a 
po Jeho pravici Ježíš Kristus, Boží Syn. Ve své představě 
vidíte, jak je celý trůn stále blíž a blíž. V určité 
vzdálenosti vidíte, jak Otec a Syn vstávají a kráčí k 
vám. Pořád je všechno zahaleno do teplé, laskavé a 
láskyplné zlaté záře. Až jsou oba těsně u vás. Podávají 
vám ruce a vy ve své představě se octněte v Jejich 
rukou. Jednu ruku vložte do dlaně Otce a druhou do 
dlaně Ježíše. Můžete si představit, že vstáváte a tulíte se 
k Bohu Otci jako dítě ke svému tatínkovi... Síla Ducha 
Svatého - hebké, zlaté Světlo - proniká vašim dechem a 
celým povrchem těla dovnitř, naplňuje každičkou buňku 
vašeho těla. Můžete naslouchat Otci, Synu i Duchu 
Svatému, můžete jim svěřit všechny své starosti a 
trápení... Dávejte pozor i na to, co se před vašim 
duchovním zrakem objeví. Můžou přijít různé vize jako 
odpověď Boží Trojice na to, co vás trápí, ale také 
můžete duchovním sluchem slyšet přímo, co vám Bůh či 
Ježíš říkají. Meditaci ukončete tím, že si představíte, že 
Svatá Trojice vstupuje do vašeho nitra, do duchovního 
srdce, které je uprostřed hrudi (uvnitř, ale ne na 
povrchu hrudi). Jste spojení se Svatou Trojicí a plní 
elánu a energie. Nezapomeňte v hluboké pokoře, 
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poděkovat.Tuto meditaci, nedělejte pozdě odpoledne 
anebo večer, protože vás to tak nabije energií, že 
nebudete moci spát. 

Můžete si v meditaci představit i různé jiné 
situace, kdy jste s Pánem Ježíšem, anebo celou Svatou 
Trojicí. Například na exotické pláži, ve světelném 
chrámu, na jiné planetě v překrásném přírodním 
prostředí a podobně. Před každou meditací, poproste o 
ochranu a pomoc přímo Ježíše samotného, anebo 
alespoň svatého Archanděla Michaela. Po každé 
meditaci se uzavřete, nezůstávejte otevření, aby vás 
černá trička nemohla obrat o Dary, které při takovéto 
meditaci určitě dostanete (duchovní dary, ne hmotné). 
Uzavřít se znamená, že uzavřete všechny kanály 
vedoucí do vyšší dimenze. Pokud to neumíte, opět stačí 
porosit Ježíše, aby to udělal za vás. 

 

PRAVÁ CÍRKEV KRISTOVA. 

Církev Ježíše Krista, především, nemá 
ŽÁDNOU ORGANIZACI. Nesoustřeďuje se na 
setkávání, ani liturgii, ani dogmata, nemá žádnou 
hierarchickou strukturu, nepředkládá věřícím žádné  
konkrétní učení. Je to církev srdcí a Lásky. To 
neznamená, že nemůžete chodit do toho svého sboru, do 
svého kostela a podobně. Neznamená to, že nemusíte 
číst Písmo a jinou duchovní literaturu. Toto všechno by 
vás mělo jen posilňovat ve víře a Lásce k Ježíši Kristu a 
podporovat váš duchovní rozvoj. Rozhodně však, 
neberte za bernou minci dogmata a učení, které vaše 
církev či sbor preferují a říkají, že jen toto je Pravda. Po 
pravdě pátrejte, ptejte se, nebojte i kacířských otázek. 
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Neptejte se ale svých kněží, pastorů a jiných autorit. 
Ptejte se jen Ježíše samotného, případně, Boha Otce 
(Stvořitele). Odpovědi se vám dostane a někdy docela 
kuriózním způsobem. Jen buďte trpěliví. Někdy 
natrefíte na knihu či článek, který vám danou otázku 
zodpoví, někdy vám něco řekne přítel a vám docvakne - 
AHA! Někdy dostanete odpověď přímo v meditaci, 
můžou přijít i vize... Často se stává, že vám odpověď dá 
přímo Bible. Když hledám na něco odpověď a dlouho se 
mi odpovědi nedostává, poprosím Ježíše o pomoc. Pak 
náhodně otevřu Bibli a věta, na kterou hned napoprvé 
padne zrak, je odpovědí. Pravda - ne vždy, ale 
většinou...Vizí se nám často dostává pro pochopení, ale 
rozhodně neukazují na průběh příštích dějů. To je velmi 
vzácné, protože budoucnost není striktně daná, 
budoucnost si pořád vytváříme každým svým skutkem, 
slovem i myšlenkou. Budoucnost tvoříme my, 
jednotlivci, ale i jako kolektiv - jako národ či obyvatelé 
planety Země. Proto ani Matka Boží Panna Maria, 
nechce ve svých častých zjeveních mluvit o budoucnosti 
- ta je jen v našich rukách, navzdory snažení světových 
elit zvrátit vývoj Země a lidstva ve svůj prospěch. 

Ježíšovu církev tvoří ti lidé, kteří Ježíše Krista 
znají, mají s Ním zkušenost a Ježíše milují více než učení 
své církve. Ježíš je na prvním místě, Ježíš je nejvyšší 
autoritou. „Kdo miluje matku nebo otce více než mně, 
není mne hoden“ - matkou či otcem může být právě vaše 
církev, váš sbor, učení, kterému jste uvěřili. Neklaňte se 
před kněžími, pastory, vůdci, ani papežem. To všechno 
jsou lidé, a jako lidé jsou omylní a hříšní (= také jsou 
vězni matrixu). To neznamená, že si svého kněze či 
faráře nebudu vážit a ctít - to ano, jako člověka 
samozřejmě, to je dobré a prospěšné, ale mějte na mysli, 
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že je to člověk a často se mýlí. Své přesvědčení o Pravdě 
a také o tom, že vaším Vůdcem a Učitelem je jen 
samotný Ježíš, nevytrubujte do světa. Zle se vám 
povede, budete napadáni a odsuzováni, přinejmenším 
proto, že vaše víra (a hlavně OSOBNÍ ZKUŠENOST) 
nekoresponduje s učením církve. Právě proto byli v 
minulosti zlikvidováni a zdecimováni kataři - osobní 
zkušenost byla pro ně víc než učení církve a všichni 
víme, co následovalo: totální genocida katarů, tehdy 
všemocnou (a všehoschopnou) katolickou církví. 
Pravda, ani kataři neznali pravdu a veřili, že svět 
nestvořil Bůh, ale satan – což je obrovský omyl, přesto 
učení katarů bylo mnohem blíže pravdě než si kdo 
dokáže představit, ale to není předmětem této knihy.  

Pravda - ani, bičování, ani tortura, ani upálení 
nám již nehrozí, ale útoky zaslepených lidí jsou více než 
nepříjemné, tak proč se jim vystavovat. Pán Ježíš zná 
vaše srdce, učí vás On sám, nechte se Jím vést navzdory 
různým učením, teoriím a ideologiím. JEŽÍŠ JE CESTA, 
PRAVDA I ŽIVOT. To nám vzkázal Pán Ježíš. Ježíš je 
skála, o kterou se vždy, v každé situaci můžete opřít. 
Teď jde o to, zda i já jsem pro Ježíše tou skálou, o kterou 
se ON může opřít...  

 

FOTOGRAFIE JEŽÍŠE. 

Tato fotografie vznikla 28.8.2010, a tento 
článek jsem uveřejnila na svém blogu ihned druhý den 
poté. 

*Byla jsem na návštěvě, spolu s Isabelou, u 
Rony. Ten den jsme byly my tři duchovní sestry doma. 
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Napadlo mne, že jsme sice už dávno sestrami, ale ještě 
nemáme společnou fotografii. Také jsem řekla, že až se 
vrátí Jiřík, může nás vyfotit a že  poprosíme Ježíše, aby 
se s námi také vyfotil spolu s Jeho Matkou Pannou 
Marií. Tak se také stalo. Když jsme se usadily, nahlas 
jsem poprosila: „Ježíši, Maria, vyfoťte se spolu s námi, 
prosím!“ 

Jiřík vzal foťák a blikl nás, ale hned hlásí: „Je 
to přesvícené, musíme znova!“ A tak nás blikl znovu a 
opět ta samá situace – moc světlé! Pak zhasl lustr a blikl 
ještě jednou, to se mu už zdálo dobré. (Jen tak 
mimochodem – ani jedna momentka nebyla 
přesvětlená.) Načež jsme se podívaly na fotku přímo ve 
foťáku a první co nás napadlo – „Jiříku, ty jsi kouřil? 
Na té fotce je kouř!“ Ne, Jirka nekouřil, nebyl to kouř… 
Bylo to Světlo Kristovo, které Jiřík viděl, proto se mu to 
zdálo přesvětlené. 

Tyto nové  fotografie Isabela stáhla do 
počítače a začalo tóčo údivů a překvapení a přímo 
extáze radosti a blaženého štěstí… To, co jsme 
považovaly za dým z cigarety, bylo a je něco úplně 
jiného! Pán Ježíš i Panna Maria se skutečně s námi 
vyfotografovali!!! Na fotografii je i Duch Svatý 
zachycený! Prostě zázrak v přímém přenosu. Dosud se z 
toho nemohu zmátořit a pořád jsem vyjevená jako 
Alenka v říši divů… Pořád o tom přemýšlím, ale je to 
taková hloubka, šířka, výška, že jsem to ještě 
nedokázala zpracovat dokonale a do všech důsledků. A 
zřejmě to nikdy do úplné hloubky nepochopím… Co 
vlastně na té fotografii je? 

Nad námi, jakoby z jednoho bodu jdou světelné 
paprsky a tyto nás zahalují – všechny tři. Já byla 
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uprostřed, na mém svetru tvoří to, o čem jsme si 
myslely, že je dým z cigarety, portrét Pána Ježíše 
Krista. Pán Ježíš se podobá otisku na Turínském plátně, 
ale je to mnohem dokonalejší. Pán Ježíš se šibalsky 
směje, má vysoké čelo, široký nos, vlasy jen po 
ramena… To, co se podobá dýmu, jsou vlasy Pána 
Ježíše. Je to tak geniálně uděláno - vzorek na mém 
svetru vytváří dojem jako na 3D obrázcích… Čím více se 
na Jeho tvář díváme, tím jasnější a zřetelnější je tvář 
našeho Pána Ježíše Krista a tím vzorem na svetru to 
vytváří dojem trojrozměrnosti. 

Na svetru Isabely je vidět Matku Boží, ale její 
tvář (je větší než tvář Ježíšova) se naklání v hluboké 
pokoře a lásce k Synovi. Po zbytek dne, i když jsme se 
bavily, jsme měly počítač na stole s touto fotografií a 
nemohly jsme se vynadívat na Ježíšovu tvář. Prožívaly 
jsme nebeskou blaženost a štěstí, vůbec jsme netušily, že 
Pán Ježíš prosbu o vyfocení splní takhle doslova a do 
písmene… Bez nejmenších pochyb Pán Ježíš s Pannou 
Marií a Duchem Svatým byli s námi, tvořili jsme 
společenství lásky a oddanosti. 

Večer jsme nemohly usnout, jak jsme byly 
naplněné silou Ducha Svatého a radostí. Pán Ježíš nám 
začal dávat skrze Isabelu další informace. Neprozradím 
vám všechno, jen něco málo – není to ani desetina 
informací, kterých se nám dostalo. 

Tak především nám Pán řekl, že tuto fotografii 
nemám dávat na internet, ještě není čas zveřejnění této 
vzácné a zázračné fotky. Protože mnozí lidé nebudou 
schopni sílu toho obrázku ustát, prostě to neunesou, a 
byla bych zase ze všech stran napadána všemi možnými 
křesťanskými skupinami jak katolíky, tak pretoriány, 
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tak rozumáři a neznabohy. Tahle fotografie bude 
poprvé zveřejněna v knize, kterou připravuji 
(Transformační probuzení). Ještě letos bude kniha 
dokončena. Tato fotografie má obrovskou uzdravující 
moc, bude lidem pomáhat uzdravit se ze svých nemocí a 
bude vydatně a téměř bezbolestně napomáhat při 
transformaci těla. Skrze tento obrázek bude sám Pán 
Ježíš Kristus léčit tělo i duši člověka, který tuto 
fotografii bude mít a bude za ni vděčný. Pán Ježíš nám 
řekl, kdo všechno tuto fotografii může v této době vidět 
– tedy komu ji máme ukázat a to až do doby, než vyjde 
knížka. Je to skutečně jen pár lidí… Původně jsem si 
myslela, že snad bych mohla dát na blog alespoň výřez 
z té fotografie, pouze fotografii Ježíše Krista, ale Pán 
řekl, že se nemá stříhat, že má zůstat celistvá. Když 
bychom něco ubrali, odstřihneme působení Ducha 
Svatého – to jsou ty světelné paprsky nad námi. Také 
nám Pán Ježíš řekl, že Jeho Tvář na té fotografii nebude 
vidět každý, kdo se na ni podívá, ale jen ti, kdo Ježíši 
patří a milují Ho celým srdcem. Pán Ježíš nám řekl, jak 
je nesmírně šťastný a jak moc je nám vděčný, že jsme 
Jej pozvaly k fotografování! ON je šťastný!!! ON je 
vděčný nám – bezvýznamným třem ženám!!! Vždyť já 
se považuji za úplnou nulu a za nic v očích lidí. V očích 
Božích je to však jinak – vyznamenal právě nás tři! 

Jak úžasná hloubka této jediné věty… „… Jsem 
šťastný, jsem vám vděčný…“ Budu tím sytit svoji duši už 
napořád. Řekl, že ta fotografie je projevem Jeho 
vděčnosti za Lásku, kterou k Němu chováme. Obrázek 
Matky Boží Panny Marie prý odráží pokoru a lásku nás 
tří k Ježíši Kristu a úctu k Jeho Matce. Proto je větší... 
Mnoho informací nám Pán Ježíš ten úžasný večer dal, 



 195 

ale tyto informace již byly jen pro nás, ne pro širokou 
veřejnost. 

Pane Ježíši Kriste, můj milovaný Pane a 
Spasiteli, jsem navždy Tvá. Moje vděčnost se dotýká 
nebes, skláním se před Tvou Láskou, skláním se před 
velikostí Tvého jména a Tvých Milostí, kterými nás 
obohacuješ. JEŽÍŠI, DĚKUJI.* 

(Fotografii Ježíše najdete pouze ve fyzické 
knížce. Nelze dát tuto fotografii na internet, není mi to 
dovoleno.) 

 

                        MIMOZEMŠŤANÉ. 

Není ani nejmenších pochyb, že toto existuje. 
Vesmír je plný života, je plný různých civilizací, od 
těch nejvyspělejších až po ty nejprimitivnější. Ano, 
mimozemšťané a mimozemská vesmírná plavidla jsou 
naprostou realitou a zanedlouho nebude nikdo, kdo by 
tomu nevěřil. Aktivita mimozemských návštěv roste. 
Já sama jsem tzv. UFO viděla několikrát, a nejen já. 
Na internetu je bezpočet videí s touto tématikou, i když 
mnoho z těchto snímků jsou jen zdařilé podvrhy. Je 
jasné, že ne všechno, co jako UFO vypadá, také tím je.  
I tady existuje spousta podvrhů a nesmyslů. Také 
mimozemšťané jsou jak dobří, tak zlí. Jsou i mezi 
námi, vtělení, nebo jen jako návštěvníci. Je mnoho 
druhů těchto tzv. mimozemšťanů. Dávejte si pozor, ne 
vždy mají dobré úmysly a je mezi nimi mnoho vlků 
převlečených za beránky. Například celá parta A.Š. – 
od těch co nejdál… Ti, co operují na naší planetě, 
nejsou právě ti, o kterouž pomoc bychom měli stát, i 
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když některé skupiny jen „pozorují“. Jisté je zatím jen 
to, že kdyby nás chtěli kolonizovat či obsadit naši 
planetu a nás, lidstvo, zlikvidovat, tak už by to dávno 
udělali. Mají mnohem, mnohem vyspělejší techniku než 
my. Mimozemského útoku se rozhodně neobávám,        
i když jdou internetem takové zvěsti, že se chystá 
přistání jejich lodí, anebo alespoň jejich zviditelnění na 
obloze. Zviditelnění, které budou moci pozorovat 
všichni lidé. Tak od toho se také držme raději dál, není 
jisté, zda tento „první kontakt“ nebude jen kamufláž.  

Jsem vděčná za to, že jsem je mohla několikrát 
spatřit. Poprvé jako lesklou kovovou kouli, která 
„uskočila“ za mrak v tom momentu, když jsem si 
uvědomila, že to rozhodně není letadlo… To, co jsem 
viděla se nejvíce podobá snímkům  mimozemských 
plavidel zachycených na video, které se nejčastěji 
objevují nad Mexikem. V této lokalitě dokonce 
hromadně. Podruhé jsem opět viděla Ufo ve tvaru 
lesklé kovové koule, ale mělo velmi divnou dráhu letu: 
jakoby padalo, ale směrem zprava doleva, jenže ne po 
rovné přímce, ale po vlnovce! Pro naše letadla a vůbec 
i tu nejvyspělejší techniku věc naprosto nemožná! 
Nebudu popisovat všechny svoje pozorování – 
mnohokrát šlo „jen“ o inteligentní světla, někdy se mi 
zviditelnila na moje přání, jindy mi pomohla vlít 
naději do duše a srdce - to když jsem byla zoufalá a 
nešťastná a nevěděla jsem kudy kam… 

Také moje dvě blízké přítelkyně měly možnost 
vidět opravdové UFO. Zviditelnily se jim dva talíře 
nad domem jedné z nich. Byly tři (talíře), ale do plné 
krásy se materializovaly jen dva. Podle jejich 
vyprávění to bylo úchvatné. Obě jim posílaly 
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telepaticky pozdravy a vděčnost za kontakt. Ufa se 
pěkně zhoupla, začala blikat a pak se pomalu vzdálila. 
Později se jedné z nich povedlo natočit kamerou jedno 
UFO , které se zviditelnilo pouze po tu chvíli snímání. 
Lidé kolem neviděli nic, jen moje přítelkyně a na 
záznamu je to také vidět. 

(Fotografie jsou zveřejněny pouze ve fyzické knize.) 

Lidi tato tématika většinou vzrušuje, je to 
úžasná záhada! Ale v podstatě není. Nevíme, kolik 
takových zvláštních pozorování způsobili lidé svou 
nejvyspělejší technikou, která je ale „kmánům“ 
neznámá a je jen pro pár vyvolených, nejbohatších a 
nejmocnějších lidí planety. Nevíme, co mají za lubem – 
jak údajní mimozemšťané, tak ilumináti, kteří techniku 
nejen holografickou mají. V poslední době jsou 
vzrušující také kruhy v obilí, zvané též „agrosymboly“ 
a často jsou také spojovány s aktivitou mimozemšťanů. 
Před nedávnem šel v naší televizi dokumentární film, 
který jistě nadchl mnoho lidí, nejen mne. Jednou jsme 
si tento film přehrávaly u Rony z DVD. Je tam ukázán 
agrosymbol, který vypadá jako mimozemšťan držící 
v jedné ruce CD. Vědcům se prý podařilo text na disku, 
který byl vlastně počítačovým jazykem, rozluštit. 
Kruhy v obilí byly dávány do spojitosti s Mayským 
kalendářem a tolik inkriminovaným datem 21.12.2012. 
Text na disku zněl takto: 

„Střežte se těch, kdo falešné dary přinášejí a 
kdo své sliby           porušují.  Mnoho bude bolesti, však 
stále je čas.  Věřte, že tam venku je dobro. Cesta se 
uzavírá.“ 
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Rony, která je duchovně nejzralejší a má 
nejlepší intuici z nás tří, hned řekla, že tvář toho 
mimozemšťana se jí vůbec nelíbí, že cítí špatnou 
energii. To tvrdila také Isabela. Pak Rony řekla, že i to 
poselství je jakési divné: Jak máme poznat, že jde o 
„falešné dary“? Co znamená „věřte, že tam venku je 
dobro“? Co je to „venku“, co myslí slovem „dobro“? Je 
to zmatek nad zmatek a Pán Ježíš se takto 
nevyjadřuje! Ježíš mluví krátce, ale přesně a jasně.  

Vrtalo mi to dlouho hlavou – o co tu vlastně 
jde? I samotná fixace na rok 2012 není v pořádku! Ta 
hlava mimozemšťana opravdu není pozitivní, ten text 
– no hrůza! Dá se vykládat všelijak, není to 
jednoznačné. Pak jsem s pomocí Pána Ježíše pochopila. 
Opravdu toto není dílem mimozemšťanů. Je to dílem 
člověka. Zřejmě pomocí satelitů a nějakých paprsků 
vtlačují symboly do polí, aby zmátli lidi. Lidé se velmi 
rádi a ochotně budou zaobírat takovýmito záhadami 
místo toho, aby se zajímali o to, co je ve světě špatné a 
o svůj osobní duchovní růst. Nikoho ani nenapadne, že 
by to mohlo být jinak. Když jsem dospěla k tomuto 
závěru, Pán Ježíš mi potvrdil, že tomu tak vskutku je a 
to zcela zvláštním způsobem: snem další z mých 
blízkých přítelkyň, Viky. Zdálo se jí, že ve snu viděla na 
levé straně, dole, kruh v obilí a na pravé straně 
v horním rohu symbol pro radioaktivitu. Určitě ten 
černo-žlutý symbol znáte. Její sen pokračoval, ale pro 
mne byla důležitá tato část. Už ve chvíli popisování 
snu mi v mysli naskočilo: „Kruhy! Paprsky! To je ono!“ 
A byla jsem „doma“. Takto mi Ježíš potvrdil, že je to 
vskutku tak, o žádnou komunikaci s mimozemšťany se 
nejedná. Tak je to možná s většinou mimozemských 
plavidel, které lidé mají možnost pozorovat, ale i 
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s kruhy v obilí. Uměle vyráběné záhady… Nikdy 
nedokážeme rozlišit, co je skutečné a co kamuflované 
zlovolnými silami v pozadí – bez pevné důvěry v Pána 
Ježíše Krista, snadno skočíme na špek…  

Ti „hodní“ mimozemšťané se neukazují, 
zůstávají skrytí. Proč by kontaktovali tak primitivní 
planetu jako je Země a tak primitivní bytosti jako jsme 
my, lidé? Oni respektují nejen hmotné, ale i duchovní 
zákony a do našich záležitostí se nevměšují nijakým 
způsobem. Plně respektují naši svobodnou vůli, jak 
jednotlivce, tak lidstva jako celku.  Zviditelní se jen 
těm, kdo mají dostatečně čistou duši a většinou jen na 
pozvání. Na přátelské pozvání, jen na chvíli. Nelíbí se 
vám, že říkám o naší civilizaci, že jsme civilizace 
primitivní? Ano, jsme barbaři, jsme primitivové. Jsme 
jako malé děti, batolata, které mají možnost hrát si 
s ohněm, ale i se zbraněmi. Pokud existuje jeden jediný 
člověk na planetě, který je bez domova, pokud jedno 
jediné dítě umírá hladem anebo nedostatečnou 
lékařskou péčí – tak jsme barbaři. Pokud není z našeho 
světa odstraněn současný krutě nespravedlivý 
finanční systém, systém ovládání a rozdělení lidí, jsme 
primitivové. Pokud v tichosti vládnou mafie – jak 
finanční, tak politické – jsme slepí a hluší barbaři. 
Pokud je spáchán byť jen jeden jediný zločin na celém 
světě – jsme primitivové a ne civilizovaní lidé. Proč by 
s námi měli vyspělé civilizace navazovat kontakt? 
Copak my bychom chtěli navazovat kontakt třeba 
s mravenci a učit je? Ani náhodou. To by byl karmický 
zásah do rozvoje, porušení vesmírných zákonů. Ti 
dobří mimozemšťané Boha ctí a milují, Jeho pravidla 
znají a s láskou dodržují. To jen primitivní člověk si 
myslí, že je pánem tvorstva.  
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Bohužel – nebo snad bohudík – vidíme pouze 
úzký výsek skutečné reality. Nic, co má vyšší či nižší 
vibrace jako naše 3D realita, nemůžeme vidět, měřit, 
chápat, pozorovat, zkoumat. Ale v těchto nám 
neviditelných dimenzích, existujících v odlišných 
vibracích než na jaké jsou uzpůsobeny naše hmotné 
smysly, skutečně žijí různé bytosti – dobré i zlé. Tyto 
bytosti umí mnoho věcí, které my neumíme. Mohou 
nám promítat holografické obrazy, které pak my, lidé 
uvěznění na jedné frekvenci, můžeme považovat za 
skutečnost. Může to tak být i v případě kruhů v obilí, 
různých UFO fenoménů, zjevení a různých záhad. Pro 
nás je těžké rozlišit, co už je dílem zlovolného, 
mocichtivého člověka (či skupiny takovýchto 
bezzábranových lidí), co je dílem zlovolných bytostí 
z dimenzí naším očím neviditelným a co je opravdová 
skutečnost. Buďme proto opatrní, často se nedá věřit 
ani vlastním očím. Jediný, kdo nikdy nelže a lidi 
nemate žádným způsobem, je Ježíš Kristus. Opírejme 
se o Něho vždy, v každé chvíli, v každé situaci, ptejme 
se Ho na všechno, co nás zajímá a co vzrušuje naši 
mysl. Odpovědi se nám dostane. Za různě dlouhou 
dobu a různým způsobem, ale Ježíš nás tápat nenechá.  

Lidé a bytosti, které se bojí Ježíše Krista a 
snaží se Jeho působení a existenci  popřít či alespoň 
zpochybnit, naznačují, že i samotné ukřižování Ježíše 
Krista bylo       jen holografickou projekcí. Tak to není. 
Ježíš skutečně tímto martýriem prošel, všechny ty 
hrůzy protrpěl jako člověk -  ne jako Bůh, kterým také 
je.   
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KANÁLOVÁNÍ (CHANNELING). 

Toto je další věc, na kterou si dávejte pozor. 
V současné době je to jako lavina – kolik se na nás valí 
různých poselství! Nechybí ani kanálování samotného 
Ježíše (Jošua), archanděla Michaela, Máří Magdaleny, 
Matky Marie… Různí andělé, archandělé, mistři, 
Galaktická federace světla, Kryon, Shala Mata, Seth, 
Sant Germain, Orin, Da Ben, a další a další. 
Kanálování, anglicky právě channeling je vlastně 
napojení se na jiné entity a přijímání poselství, učení a 
zpráv od nich. Předpokládá se, že se duše člověka 
napojí na vyšší světy. Jde tedy doslova o převod 
informací „kanálem“, kterým bývá člověk. Při takto 
získávaných informacích se často jedná o bludy a 
nesmysly. Pravda, něco pravdy se tam také musí 
objevit, jinak by tomu lidé tolik nefandili a neholdovali. 
I v těchto poselstvích – které jsou často protiřečivé, je 
mistrně namíchaná směs pravdy, polopravd a lží. Lidé 
většinou nemají soudnost a považují všechno za 
pravdu pravdoucí a nedokáží si připustit, že jsou 
klamáni. Hlavně ti, kteří úkol  „šanelera“ hrají. Kolik 
už bylo popsáno nesmyslů o probíhající transformaci, 
o navyšování energií, o situaci na Zemi… Nikdo ale 
předem neřekl, že bude například zemětřesení na 
Haiti! Kolik lidí se mohlo zachránit, kdyby je někdo 
včas varoval. Proč tyto „vyšší bytosti“ neřekly nic o 
nadcházejících povodních, požárech, různých 
přírodních katastrofách? Proč se ze šanelingových 
zpráv nic nedovíme o skutečné existenci Ježíše Krista? 
Proč nám tyto vyspělé bytosti neporadí, jak se obejít 
bez elektřiny, jak si vyrobit jiný zdroj energie - čisté 
energie, jak to máme udělat, abychom nebyli závislí na 
obřích společnostech vydělávajících obří zisky 
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z energií, zboží, služeb, a tak podobně? Proč nám 
neprozradí záměry těch skrytých zlovolných skupin, 
proč nám neporadí, jak se bránit vší té 
nespravedlnosti a rozdělenosti, která je všudy 
přítomná a my si bláhově  myslíme, že je to normální? 
Jako bytosti vyšších dimenzí mají ke všem těmto 
informacím přístup. Problém je v tom, že tyto bytosti, 
navazující kontakt s člověkem pomocí kanálování 
nejsou těmi bytostmi, za které se vydávají.  Vždy jsou 
to jen žvásty rádoby duchovního charakteru. Je to 
duchovní past černých triček, oni se baví naší blbostí a 
zaslepeností. Šanelerovi to dodává pocit výjimečnosti 
a lidé prakticky nejsou schopni prohlédnout ty léčky a 
pasti. Často se v těchto zprávách vyskytují návody 
k meditaci a „duchovní práci“ – jak posílat lásku a 
světlo lidem, planetě, všem živým bytostem. Nedělejte 
to. Tím jen vytváříte širší prostor pro působení 
záškodnických černých triček, predátorů z temnoty, 
rozšiřujete pole jejich působnosti, ale nic nezlepšíte. 
Toto je zbytečná a neužitečná práce. Manipulace 
s energií – i když v dobrém úmyslu, je zlá a škodí 
člověku i planetě jako celku. Vašim jediným úkolem je 
jen BÝT a radovat se ze života. Nemusíte ani věřit 
v Boha či Ježíše Krista, pokud nemáte osobní 
zkušenost. Ale musíte být DOBRÝM ČLOVĚKEM, 
nikomu neubližovat (ani sobě samému), být vděčný za 
život a všechny okolnosti svého života a radovat se. 
Rozsviťte svou vnitřní lampu a SVIŤTE. To je všechno. 
Své světlo nikam nesměřujte, tím se otvíráte pro 
snadnou manipulaci s vámi ze strany temných bytostí.  

*Malá vsuvka: Když jsem o těchto věcech 
intenzivně přemýšlela a toužila znát pravdu, Ježíš mne 
navedl na stať v Písmu, ve které se mluví o deseti 
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pannách. Pět bylo moudrých a pět hloupých. 
(Například: Matouš 25, 1-13) Moudré si vzaly 
s lampami i olej, hloupé ne. Ježíš mi ukázal, že tím 
olejem do lampy je ON sám. Panny anebo v jiném 
evangeliu „družičky“, jak moudré tak i hloupé jsou 
symbolem lidí. Kdo není s Ježíšem a „posílá světlo a 
lásku“ je jako ty hloupé panny. Olej dojde a ten pravý 
nemají. Stejně tak i lampa je symbolem člověka (lampa 
je člověk)  a olej je Ježíš. * 

Největší problém vidím v osobnosti toho, kdo 
skrze kanál přijímá informace z „vyšších“ světů a 
dimenzí. Jak tento člověk ví, že právě tato bytost, která 
skrze něho mluví, je tím, za co se vydává? Protože 
žádný z toho obrovského množství šanelerů nemá 
dostatečně čistou duši, aby mohl navázat kontakt 
s bytostmi z páté a vyšších dimenzí.  Pro lidskou 
nedokonalost je možné navazovat kontakty pouze 
s bytostmi čtvrté dimenze, z  tak zvaného astrálu. 
Astrál je dimenze, která je velmi široká a obsahuje 
bytosti světla i temnoty. I ti takzvaní „mistři“ a 
„nanebevzatí mistři“ jsou většinou jen bytosti této 
astrální roviny. Navíc bytosti temnot, černá trička, 
umí vytvořit bytost zdánlivě světelnou, dobrou - 
nějakou technologií podobnou holografickému 
promítání nebo jinak (my nemáme dostatečné znalosti 
a vědomosti, abychom pochopili, jak černá trička 
vytváří umělé – syntetické  „světelné“ bytosti) a takto 
přímo šálit lidi. Také při zasvěcování do šambaly 
působí právě tyto uměle  vytvořené „světelné“ bytosti – 
„mistři“. Pomocí kanálování nejde, opakuji NEJDE 
navázat kontakt s bytostmi žijícími v páté a vyšší 
dimenzi. Rozhodně ne tímto způsobem, protože toto je 
škodlivý způsob komunikace.  Vibrace těchto dimenzí 
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by poškodily nervovou soustavu šanelera. Vždy se 
navazuje kontakt jen z bytostmi z astrálu. I když je 
kanálování většinou ze strany lidí vedeno nezištností a 
touhou pomoci lidem v těchto těžkých dobách, tak je to 
medvědí služba, přináší to jen více zmatku než užitku.  

Pravda, také si občas nějaké šanelingové 
poselství přečtu – jako zajímavost. Ale nevěřím všemu, 
co se tam píše. Některé mi pomůžou najít odpověď na 
otázku, kterou právě hledám, ale jako celek je považuji 
za nevhodné a škodlivé. Ježíš mluví jinak. Nepotřebuji 
být kanálem, abych slyšela Ježíše. Ježíš se mnou mluví 
kdy chce On sám, vždy jasně a krátce. Žádné 
dvojsmysly! Žádné matoucí a „učené“ pojmy!  Slyším 
Jeho hlas někdy v mysli, někdy v srdci a někdy i svým 
hmotným sluchem, jako opravdový lidský hlas. Není to 
kanálování. Ježíš žádné kanálování nepotřebuje. 
Přesto, že je bytostí nejvyšší (12 a 13D), může být i ve 
čtvrté ba i třetí (naší hmotné) dimenzi. Právě proto, že 
se stal člověkem, umřel jako člověk na kříži a VSTAL 
ZMRTVÝCH. Jeho „oslavené“ tělo je tělo 
transformované, které budeme mít i my – po 
dokončení transformace, jen s tím rozdílem, že 
světelné lidské tělo může maximálně do 7D. Ježíš může 
být SOUČASNĚ ve všech existujících dimenzích. Je 
Pánem a Králem jak pozemské, tak i astrální roviny. 
Jedině o Jeho poselství, vedení a pomoc bychom měli 
stát. Zapomeňte na všechna poselství získaných 
kanálovaním. Jsou to jen žvásty, je to jen záludná hra 
černých triček – a my jim svojí důvěrou a touhou po 
širším duchovním poznání jsme jen k smíchu. Oni se 
dobře baví, ale my ztrácíme šanci na vzestup.  
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TRANSFORMAČNÍ 
MODLITBA. 

Asi se budete divit, možná to ani nebudete chtít 
přijmout, ale tou nejdůležitější transformační 
modlitbou je starý, dobrý „Otče náš“. Pojďme s blíže 
podívat na to, proč.  

Oslovením Boha Stvořitele „Otče náš…“ 
uznáváme Boha nejen za Stvořitele všeho, ale hlavně 
za OTCE. On je naším otcem i matkou, protože u Boha 
není rozdělení, není žádná dualita, mužský (otcovský) i 
ženský (mateřský) princip jsou v naprosté harmonii. 
Tím, že říkáme „Otče NÁŠ“ a ne „můj“, uznáváme, že 
Bůh je Otcem každé bytosti a že se k Němu jako 
k milujícímu Otci můžeme vždy utíkat. Uznáváme, že 
jsme všichni DĚTI BOŽÍ, že jsme si všichni navzájem 
sestrami a bratry. Otcovská Láska Boží není jen pro 
někoho, je pro každého a tak prosíme tímto oslovením, 
aby každý člověk mohl tuto jedinou, všezahrnující a 
bezpodmínečnou Lásku poznat a přijmout.  

„…jenž jsi na nebesích…“: Tímto výrokem 
uznáváme, že Bůh je bytost daleko převyšující člověka 
a hmotnou dimenzi. Tím, že říkáme, že Bůh Otec je „na 
nebesích“ tvrdíme, že je fyzickému zraku hmotného 
člověka prostě neviditelný (ale můžeme Ho vnímat 
„očima duše“, vyciťovat). „Nebesa“, to je synonymum 
pro blaho, absolutní a stálé štěstí, trvalou radost a 
zároveň jednoduché vyjádření mnohem vyšší 
energetické úrovně nežli naše pozemská. „Nebesa“ 
vyjadřují také úroveň 13D, kde je „sídlo“ Boha 
Stvořitele, ale také naše srdce, centrum naší duše a 
ducha, tu Boží jiskru v každém z nás. Bez této Boží 
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jiskry by nikdo nemohl žít, má ji každý člověk, je to 
tenoučký paprsek napájející každou lidskou bytost a 
duši energií života a vědomím. Nemusíme hledat Boha 
Otce kdesi daleko a vysoko „na nebesích“, stačí se 
ponořit do svého srdce a najít nebesa v sobě. Bůh je tak 
blízko, blizoučko každému z nás, mluví v tichu našeho 
srdce. Bůh Otec je přímo v nás, v každé duši. 

„…posvěť se jméno Tvé…“(ať je svaté Tvoje 
jméno): Takto vzdáváme úctu jménu našeho 
nebeského Otce, které je Svaté a nevyslovitelné a tím 
vzdáváme patřičnou úctu Otci jako skutečné, živé 
Bytosti. Náš Otec má mnoho jmen: Láska, Štěstí, 
Hojnost, Světlo, Pokoj, Krása, Harmonie… To všechno 
a mnohé další jsou Jeho jmény, kromě toho jednoho 
jediného, které je pro lidské bytosti nevyslovitelné. 
Když prosíme, aby bylo jméno Otce svaté, ctíme 
všechno to, po čem lidská duše touží: lásku, krásu, 
hojnost, štěstí, a tak dále.  

„…přijď království Tvé…“: Má dvě roviny – 
lidskou a nebeskou. V lidské rovině vlastně prosíme o 
„probuzení“ či „osvícení“, abychom prohlédli léčky  
naší hmotné dimenze, aby „království Boží“ bylo 
přítomno v naší duši a srdci a abychom si toho byli 
VĚDOMI. V druhé, té vyšší rovině tímto prosíme Boha 
Otce, aby se navrátil prvotní stav věcí, kdy člověk žil 
plně v „království Božím“, aby se zhroutily zdi našeho 
virtuálního vězení, abychom byli osvobozeni od 
působení temných duchů a jejich ovládání. Aby se 
prostě transformace neboli vzestup uskutečnil… Aby se 
Království Boží k lidem navrátilo, či lépe řečeno: 
abychom se my, lidské duše mohly navrátit do pravého 
Království Božího, Domů, ke svému Otci. 
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„…buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na Zemi.“ 
Bytosti z dimenzí 5D a výše žijí úplně jinak, v radosti, 
neustálém prožívání stavu štěstí, nestárnou a nejsou 
tam nemoci ani žádný jiný nedostatek čehokoliv, což je 
způsobeno nejen tím, že v těchto dimenzích se temnota 
nevyskytuje, ale hlavně proto, že všechny bytosti 
těchto dimenzí s vyššími vibracemi respektují VŮLI 
BOŽÍ. Proto může být v těchto vibračních úrovních jen 
radost, štěstí, věčné mládí, tvořivost, poslušnost Boží 
Vůli, která si přeje jediné: Aby každý člověk jako Boží 
Dítě byl šťastný a naplněný. Ale už i zde, na Zemi, 
můžeme žít svůj život navzdory všem těžkostem 
v radostném stavu štěstí, pokud budeme následovat a 
řídit se vůlí Boží a ne naší.  

„…chléb náš vezdejší dej nám dnes…“: Slovo 
„chléb“ je symbolem všeho hmotného, co člověk ke 
šťastnému a spokojenému životu potřebuje. Slovem 
„chléb“ žádáme Otce o všechno, co ke svému životu ve 
hmotě potřebujeme. Nejen o pokrm a nápoj, které 
potřebuje naše tělo, ale také o příbytky, abychom měli 
pro svá hmotná těla důstojný příbytek, o ošacení, bez 
kterého také nemůžeme být, o čistou přírodu – vodu a 
vzduch… Kromě hmotného „chleba“ zároveň prosíme o 
chléb ducha, potravu pro naši duše, vždyť je psáno: 
Nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které 
vychází z Božích úst.  

„…a odpusť nám naše viny…“ znamená, že si 
uvědomujeme, že nejsme dokonalí, že děláme chyby, že 
jsme uvězněni v systému, kde to jinak nejde, ale 
snažíme se svoje chyby poznávat a přeměňovat. 
Děláme chyby a hřešíme, dopouštíme se zlých věcí a 
často i jen z nevědomosti, bez zlého úmyslu škodíme a 
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ubližujeme sobě i druhým. Jde o to, abychom si své 
chyby a svá provinění uvědomili a nadále se jich ve 
svém životě vystříhali, ze svých chyb se poučili. 

„…jako i my odpouštíme našim viníkům…“ nás 
učí, že stejně jako my, jsou na tom i druzí. 
Uvědomujeme si, jak je odpuštění důležité, 
osvobozující. Prosíme o to, abychom byli jako Kristus, 
který svým katanům bezvýhradně odpustil a to ve 
chvíli, kdy mu způsobovali největší bolest, nejtěžší 
zranění (Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.) Pokud 
máme cokoliv – kdyby to byla jen maličkost – proti 
druhému člověku, tak naše modlitba není upřímná. 
Pokud máme jakékoliv zranění od svých bližních ve 
svém srdci, to znamená, že nám někdo ublížil a my 
jsme neodpustili, tak naše modlitba je lež. A Bůh Otec, 
který čte v lidském srdci jako v otevřené knize, to vidí a 
ví… 

„…a neuveď nás v pokušení…“ neznamená, že 
nás Bůh Otec uvádí do pokušení, ale že nás před 
různými pokušeními chrání a když se do nějakého 
pokušení dostaneme, tak nás jím provází. Pravda, jen 
v případě, že si to plně uvědomujeme - touto prosbou 
vlastně prosíme, abychom si uvědomovali, kdy se nás 
snaží černá trička svést z cesty. Málokdo si uvědomuje, 
že kromě svého anděla strážného máme každý i 
temného průvodce, který nás ponouká ke špatnostem, 
snaží se nás nabádat, abychom byli stále sobečtější a 
jeden od druhého oddělení. Je snadné věřit, že každého 
člověka od narození až po smrt provází anděl, ale je 
těžké uvěřit, že také bytost temná je nám od narození 
do smrti po boku. V této invokaci prosíme o to, 
abychom dokázali rozeznat, co nám vnuká náš anděl a 
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co temnota. Je to právě tato temná bytost, která nás 
uvádí v pokušení, ale s pomocí Boží můžeme jeho 
našeptávání prohlédnout a odmítnout. Pravda, jen 
s Boží pomocí. 

„…ale zbav nás od Zlého…“: Všimněte si, že 
slovo „Zlého“ je s velkým počátečním písmenem. Je to 
jméno. Jméno označující souhrnně nejen všechny 
bytosti temnot, ale hlavně Vládce temnot, vůdce všech 
temných bytostí a démonů. Takže touto invokací 
vlastně prosíme o to, aby nadvláda démonských 
bytostí byla ukončena, aby zvítězilo Světlo a Láska, 
aby vzestup planety i lidstva byl zdárně dokončen.  

„…neboť Tvoje je království, i moc i sláva 
navěky.“ Na tuhle poslední větu se často zapomíná a 
pro mnohé modlitba „Otče náš“ končí výrokem „zbav 
nás Zlého, amen.“ Je potřeba modlit se až do konce, i 
s touto poslední větou. Tím uznáváme, že všechno 
stvořené, včetně naší 3D reality je Božím královstvím, 
že to všechno patří a vždy patřilo Bohu a ne Satanovi a 
vzdáváme tím Bohu Stvořiteli čest a vděk. 
Závěrečnými slovy této úžasné modlitby uznáváme, že 
Boží moc a sláva  trvá věčně, navzdory kolonizaci naší 
části vesmíru temnotou. 

Tuto modlitbu je potřeba modlit se VĚDOMĚ. 
Uvědomovat si co a proč říkám. Nestačí jen 
odrecitovat text, modleme se tuto modlitbu všech 
modliteb tak, abychom si vždy uvědomovali význam 
každého slova. Jinak jsme jen modlitebním mlýnkem, 
ale taková modlitba – jen bezduše odrecitovaná – 
může změnit jen málo.  
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ČIPOVÁNÍ. 

Toto je věc, o které se mi vůbec, opravdu vůbec 
nechce psát, ale musím. Když mně Ježíš učil, toto byla 
záležitost, kterou jsem absolutně nechtěla přijmout. Já 
vím, a věděla jsem vždy, co je o tomto psáno v Bibli 
v souvislosti s číslem 666: 

„A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, 
svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele 
cejch, aby nemohl nakupovat ani prodávat, kdo není 
označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To 
je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té 
šelmy. To číslo označuje  člověka, a je to číslo šest set 
šedesát šest.“ (Zjevení, 13, 16-18) 

V dnešní době už je jasné o co půjde: čipy. To je 
ten „cejch“.  Již jsou v podstatě vyvinuty, RFID čipy. Až 
donedávna se mi to zdálo být neškodné, ale je to ta 
nejzákeřnější věc, která kdy byla a bude! Čipy jsou 
zatím velikosti zrnka rýže, ale pořád se zdokonalují a 
miniaturizují. Již všechno směřuje k tomu, že tato část 
Písma Svatého se beze zbytku naplní. Nejdříve se 
zhroutí celosvětový finanční systém. Toto je uměle 
připravováno, současná krize taktéž, za účelem 
připravení podmínek pro očipování lidstva. Již teď 
jsme v pasti. Ve finanční pasti. Až padne dolar a 
následně euro a pak národní měny, lidé budou zoufalí. 
Přestane fungovat všechno. Žádné supermarkety, 
žádná auta na benzín, žádné teplo v domovech, žádné 
potraviny ani oděvy. Za chleba se bude platit zlatem a 
bude tak drahý, že si to jen málokdo bude moci dovolit. 
Zhroutí se mezinárodní obchod, nebude elektřina. Pak 
Ilumináti, okultní spřeženci a uctívači Satana,  kteří 
tuto situaci již hodně dlouho připravují, přijdou se 
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„spásným“ řešením: virtuální peníze! Každý, kdo si 
nechá vsadit do ruky mikročip, dostane na své konto 
určitou sumu peněz a pomocí čipu bude moci 
nakupovat všechno potřebné pro život. Bude to 
pohodlné, všechno o konkrétním člověku bude na čipu: 
nejen osobní data, ale i zdravotní a finanční a další… 
Budou lidem říkat ,jaká je to úžasná věc: nikdo se už 
neztratí, kriminalita bude okamžitě anulována, bude 
to velká pomoc při zdravotních potížích (hlavně 
karambolech, úrazech a tak), žádné další karty 
nebudou potřeba (vše v jednom) a každý, kdo bude mít 
čip, bude mít zajištěnou práci a vůbec svou existenci.  

Jenže lidé nebudou vědět, že pak už není cesty 
zpět. Lidem nebude řečeno, že tím úplně ztratí 
soukromí, že budou šmírováni permanentně ze 
satelitů, že čipy budou zaznamenávat každý krok, 
každé slovo. Že budou doslova řízení někým zvenčí a 
pokud člověk doslouží, jednoduše čip vypnou a taková 
osoba přestane existovat a bude muset umřít hlady. 
Jako když vypnete elektrický přístroj.  Nebude žádné 
sociální pojištění, nebudou žádné starobní důchody. 
Pak již ani nebudou staří lidé, jen děti a lidé 
v produktivním věku. Nikdo si nebude moci nechat čip 
vyndat: v okamžiku, kdy člověk čip dostane, přestává 
být člověkem a ztrácí svoji duši!!! A to navždy… Toto je 
skutečná smrt duše. Když člověk umře, tak pouze jeho 
duše opustí tělo, pak přebývá ve čtvrté dimenzi, což je 
astrál a odtud se pak opět musí vtělit na zem, do 
hmotného těla. Pouze ta duše, která životem ve hmotě 
se natolik očistí a prosvětlí, že dosáhne na pátou 
dimenzi, se už vtělovat nemusí a kolotoč reinkarnací 
pro ni končí. Astrál je jen zásobárnou duší pro černá 
trička.  
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V okamžiku, kdy je čip vpraven do těla člověka, 
tento se stává biologickým robotem, bez svobodné 
vůle, bez schopnosti vlastního úsudku. Je jen otrokem, 
ale co je nejhorší: nebude o tom nic vědět. Skrze čip 
budou černá trička ovládat a manipulovat lidskou 
mysl. To je něco tak strašného, že jsem Ježíši pořád 
dokola říkala: To ne! Toto nepřijímám, to je tak 
hrozné, že to nemůže být pravda. Ježíši, smiluj se, ať 
toto není pravda, ať se to nestane, prosím…“  

Pán Ježíš mne o této připravované krutosti na 
lidi ujistil takovým způsobem, že už nemůžu 
pochybovat, nemůžu to odmítat, ať je to jakkoliv 
hrozné. Jak to Pán Ježíš udělal? Snem do té doby pro 
mě úplně cizího člověka! Cítila jsem se jako Alenka 
v říši divů, ale nakonec jsem i toto přijala jako hotovou 
věc, i když mi je  z toho pořád těžko, přetěžko. 

Jednou mi zatelefonoval jeden  úplně neznámý 
člověk, muž. Prý si rád čte na mých stránkách  a zdá se 
mu, že jsem člověk duchovní, který hodně ví. Prý zda 
neumím vykládat sny. Že se mu zdál hodně živý sen, 
který mu teď nedá pokoje, pořád na to musí myslet, že 
co ten sen znamená. Řekla jsem mu, že sny 
nevykládám, ale ať mi ten sen převypráví, že mne 
možná něco napadne. Jak mi sen vyprávěl, ihned jsem 
věděla: „To je ono! Čipování!!!“ Když jsem mu pak 
řekla, že ten jeho sen se mu zdál kvůli mně, tak zase on 
byl překvapený a nemohl tomu uvěřit… A jaký to byl 
sen? Pokusím se vám jej převyprávět tak, jak si jej 
pamatuji. 

Tomuto mladému muži se zdálo, že viděl 
silnici, která byla jako tunel – zelená, nějaká alej 
anebo tak něco. A najednou viděl, že se tím zeleným 
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tunelem – alejí valí velikánský oheň. Hnán pudem 
sebezáchovy skočil do nějakého sklepa, kde se před tím 
ohněm schoval. Ve sklepě bylo již více lidí, kteří udělali 
totéž. Po nějaké době vyšel ven a viděl, že všechno je na 
uhel spálené. Viděl i lidi spálené, a v jednom spáleném 
těle poznal svoji kolegyni z práce. Tato osoba 
normálně vstala a přestože byla jako mrtvá, normálně 
s ním komunikovala. Celé její tělo bylo černé, spálené, i 
hlava s důlky pro oči – téměř jako lebka – a přece 
mluvila a smála se, vedla rozhovor jakoby byla živá 
bytost. Pak se znovu odněkud hnal oheň a hrozilo, že 
bude úplně všechno spálené a spálí i tohoto muže. Muž, 
kterému se tento sen zdál se proto opět  rychle schoval 
do nějakého kanálu. Bylo v něm už jen pár lidí, 
opravdu velice málo.  

Ten oheň – to je právě čipovací kampaň a 
čipování lidí. Jací budou lidé po tom, co si nechají do 
ruky vsadit čip, ukazuje kolegyně, která je mrtvá-
nemrtvá. Čipování bude probíhat ve dvou etapách, ve 
dvou vlnách. Jen velice málo lidí se dokáže ubránit 
nátlaku na očipování. Po první vlně čipování se bude 
zdát, že všechno je v pořádku, všechno bude fungovat 
podle slibů. Až při druhé vlně čipování bude spuštěn i 
skrytý program, který udělá z lidských bytostí 
biologické stroje a roboty. Kdyby se hned ukázalo, jaká 
je to zákeřná věc, lidé by to odmítli. No i tak temnota 
ovládne drtivou většinu lidstva. Je mi z toho smutno a 
pořád prosím Pána, aby se toto nestalo, aby se jim to 
nepovedlo, aby všichni lidé prohlédli tuto gigantickou 
past na duše. Válka – třetí světová – není válkou o 
planetu Zemi, ani o nějaká území či ropu a jiné 
přírodní zdroje, není to válka proti terorismu, ba ani 
válka proti údajným agresivním mimozemšťanům to 
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nebude.  Je to válka o duše, probíhá již několik staletí, 
ne-li tisíciletí a vyvrcholí právě v naší době.  

Nevěříte, že je něco takového možné? 
Vzpomeňte si na nedávnou dobu, dejme tomu pouhých 
třicet let. Kdyby vám někdo před třiceti lety povídal 
něco o mobilních telefonech, digitálních fotoaparátech 
a internetu – věřili byste mu? Já ne, zdálo by se mi to 
jako pohádka, jako vymyšlenost. Technika jde 
obrovským tempem vpřed! Jak můžete vědět, co bude 
za deset let, jaká bude technika, jaké vymoženosti? 
Čipovací program na ukradení duše lidem je věc 
naprosto reálná, i když si to dosud moc nedokážeme 
představit. 

Pokud se bojíte roku 2012 – není čeho se bát! 
Co se může stát? Nic tak hrozného než to, co přijde pak. 
Katastrofy obrovského rozsahu se dějí už teď a to se 
stále se zvyšující frekvencí i intenzitou. Nejdříve se 
zhroutí všechny struktury naší civilizace. Energetický 
systém, finanční systém, sociální systém, politické 
systémy celého světa, mezinárodní obchod a doprava, 
prostě všechno. Pak vystoupí „spasitel“ – Antikrist a 
mnozí mu uvěří, budou mu naslouchat a věřit jeho 
slovům. Bude pronásledování křesťanů, hlavně 
katolíků, protože „ nový spasitel světa“ zakáže slavení 
Eucharistie.  

Je také možné, že Zemi zasáhne nějaké záření 
z kosmu. Tak jako kdysi byla planeta očištěna vodou 
(potopa), tak teď bude očištěna ohněm, ale to nemusí 
nutně znamenat fyzický oheň. Může to být nějaký druh 
očím neviditelného záření. Je možné, jak mnozí 
zanícení „tvůrci světla“ že se nám tímto ozářením 
otevřou i vnitřní smysly – spadnou pečetě z našich 
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duší, ale skutečný vzestup, transformace bude možný 
jen pro lidi, kteří mají i své hmotné tělo 
transformováno, což je velmi malý počet, bohužel. 

Mezitím se můžou dít různé „nadpřirozené“ 
jevy – zjevení Boha viditelné pro všechny lidi 
(inscenované, ne skutečné), různé holografické 
projekce, fingovaný první kontakt s mimozemskou 
civilizací, ovlivňování myšlení lidí vysíláním frekvencí 
lásky, a tak dále. Nikdo neví, jaké pikle kují ilumináti a 
všechny ty zlovolné, zločinné skupiny, toužící po 
světovládě a zotročení lidí.  Prakticky je možné 
všechno… Snad do inkriminovaného data v prosinci 
2012 budeme mít relativní klid, snad… Lidé, kteří 
Ježíše odmítají, Ježíše neznají a nechtějí znát, budou 
zmatení (není divu, jsou zmatení už dnes) a spolknou 
háček i s navijákem. Již teď je zřetelná zmatenost 
všech duchovních kruhů, které jdou jinou cestou, jiným 
směrem, než chce Ježíš. Všichni ti moderní učitelé a 
guruové, tvůrci nové Země a šiřitelé světla a lásky 
pokud se nedrží Krista,  jsou oklamáni a dále klamou 
další a další stovky a tisíce lidí. Černá trička rády a 
ochotně sehrají jakékoliv divadlo, třeba projekcemi 
světelných bytostí a andělů, vzkazy a poselstvími skrze 
kanálování, učeními o převibrování a vzestupu a 
navyšování energií a tak dále. Kdo však není plně 
opřen o Krista, nedokáže rozeznat, co je lež podvržená 
temnotou a co pravda. A tak je mnoho pravdy 
v učeních o transformaci a navyšování energií na 
planetě, ale všechno to končí ve slepé uličce tvrzením, 
že téměř všichni lidé na Zemi vzestoupí, projdou 
transformací. Ne, nebude to tak - kdo chce projít 
transformací, musí se snažit už teď, pročišťovat svoji 
duši, žít čistým životem v souladu s  hmotnými a 
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duchovními zákony, v harmonii se svědomím, nikomu 
neubližovat. Nenechat se ovládat a svádět bludnými 
učeními určenými pouze k tomu, aby člověka svedly 
z cesty, která vede do skutečného Světla, do skutečné 
svobody, protože tohle všechno činí člověka absolutně 
slepým nejen vůči vlastní duchovní pýše, ale uzavírá si 
tím možnost skutečného vzestoupení a vysvobození se 
z matrixu. Tím a jen tím, že žijete čistě a opravdově 
duchovně pracujete s Ježíšem, se vám může 
transformovat i tělo. Ptala jsem se na několik v naší 
vlasti velmi uznávaných a ctěných duchovních učitelů, 
jak jsou na tom s transformací těla. Velmi zle. Jen 
málokdo má transformované tělo na víc jako deset 
procent. Ale jsou i takoví lidé, kteří mají tělo 
transformované na 99%. To jedno procento musí 
zůstat, jinak by tito lidé již mohli volně prostupovat 
dimenzemi i se svým tělem. To poslední procento 
odpadne až při druhém návratu Krista, což je – jak 
víme – vyvrcholení transformace. Do tohoto okamžiku 
není nikomu dovoleno přestoupit do vyšší dimenze – 
ani svatým s už transformovanými těly. Lidé, kteří již 
mají tělo dostatečně pro vzestup transformované, jsou 
světu a všem novodobým vůdcům, guruům a učitelům 
a také obyčejným lidem zcela neznámí. K vyvrcholení 
transformace, k samotnému vzestupu může dojít pouze 
v době, co bude lidstvo očipováno a zotročeno a lidé 
ztratí svoji duši. Skutečně, lidé s transformovaným 
tělem na 90 a víc procent nejsou veřejně známí, jsou 
skrytí a velmi skromní a pokorní.  

Čipování, lépe řečeno „značkování“ již nějakou 
dobu probíhá na duchovní úrovni. Ježíš si své lidi 
označil – mimochodem také na čele. Ale Satan nelení a 
označkoval si nesrovnatelně větší množství  lidí. 
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Například různými zasvěceními – reiki, merkaba, 
šambala a všechny ty nesmysly. Také čárové kódy jsou 
jistým druhem označení. Není náhodou, že veškeré 
čárové kódy potravin obsahují číslo 666: na začátku, 
uprostřed a na konci čárového kódu jsou šestky. Jsou 
to ty čárky, které jsou delší než ty ostatní. Možná se 
mýlím - a jak ráda bych se mýlila… 

Od chvíle, kdy jsem pochopila celou záludnost 
s připravovanými čipy, neustále se modlím. Prosím, 
modlete se také, aby tento zrůdný plán iluminátům 
(vlastně služebníkům Satanovým) nevyšel. Není mi to 
jedno, bolí mne z toho srdce. Všichni lidé jsme si 
navzájem bratry a sestrami, je jedno zda je ten který 
bohatý či chudý, moudrý či hloupý, věřící či ateista – 
každý je mým sourozencem. Copak je vám jedno, když 
se něco nepříjemného stane vašim dětem, vašim 
blízkým a známým? Ale z duchovního hlediska jsme 
všichni jedna rodina! Jako tělo tvoří biliony buněk, a 
tyto mají různé funkce, tak i lidstvo. Každý člověk je 
jen buňkou tohoto vyššího „těla“ - lidstva. Někteří lidé 
jsou srdečními buňkami, jiní třeba mozkovými, 
jaterními, buňkami kůže, a tak podobně. Problém je 
v tom, že v těle lidstva, v této mase lidiček bují 
rakovina. Zákeřná, zlá a smrtící rakovina. Jsou jí už 
napadeny všechny orgány. Co můžeme dělat, jak léčit? 
Nemůžeme dělat nic. Jen svítit. Ne posílat světlo a 
lásku – to je manipulace s energiemi a proto je to 
magie. Jen být, cítit a milovat, prosit Ježíše za každého 
člověka, každou osobu odevzdat do Jeho rukou a Jeho 
působení, odpouštět a důvěřovat. Pracovat na 
pročištění své duše a nenechat se zmást tím, co se děje 
a teprve bude dít. V dnešní době se skutečně už nedá 
věřit ani tomu, co vidím na vlastní oči. Bez Krista není 
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možné rozpoznat, zda to či ono není manipulací 
temných bytosti, vždyť se umí převléct i za anděla 
světla – a také to dělají! Může buňka například sítnice 
oka nenávidět buňky, tvořící střeva?  

 

ROSTLINA  PŘEŽITÍ. 

Tou rostlinou je topinambur – hlíznatá 
slunečnice, plevelná zelenina. V podstatě se o ni vůbec 
nemusíte starat. Stačí vysadit nejlépe někde bokem, 
k plotu, protože dorůstá dva až dva a půl metru výšky. 
Na zimu můžete topinambury sklidit a nechat klidně 
venku. Moje známá to dělá tak, že úrodu rozdělí do 
květníků a nechává je venku. Topinamburům neuškodí 
sníh ani mráz. Podle potřeby vezme květník s touto 
úžasnou zeleninou domů a po rozmrznutí konzumuje 
čerstvou zeleninu. Já nechávám topinambury na 
záhoně celou zimu a brzo z jara, když ještě není na 
zahrádce žádná zelenina (ani zasetá, ani ke sklizni), a 
je největší deficit vitamínů a minerálů ze zeleniny, 
mám úžasnou čerstvou zeleninu. Topinambur syrový 
chutná jako kříženec ředkvičky a kedlubny. 
S topinambury ale můžete zacházet jako s brambory – 
dá se z nich dělat úplně všechno co z brambor, můžeme 
je vařit, dusit, smažit, zapékat. Jsou ale zdravější než 
brambory, protože neobsahují škrob, ale polysacharid 
inulin, což je tedy velmi vhodné pro diabetiky – snižují 
hladinu cukru v krvi. Obsahují celou škálu organických 
kyselin, především kyselinu  citronovou, mléčnou, 
jantarovou a jablečnou. Mimo to ještě vitamíny A, B1, 
B2, C a D a z minerálních prvků nejvíce draslík a v 
menší míře fosfor, hořčík, vápník, síru a železo. Navíc 

http://slovnik.vareni.cz/kyseliny/
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je topinambur velmi chutná zelenina jak syrová, tak 
tepelně opracovaná.  

 

 

DUCHOVNÍ  CENTRUM SVĚTA. 

Za duchovní centrum světa považuji 
Medžugorje. Je to místo v bývalé Jugoslávii, nedaleko 
Mostaru (Bosna a Hercegovina). Na tomto místě se 
zjevuje Matka Boží již plných třicet let, a to každý den. 
24. června 1981 ji vidělo několik medžugorských dětí, o 
den později s nimi začala Matka Boží komunikovat. 
V tomto požehnaném místě – „Svatyni Královny Míru“ 
se můžete nejsnadněji setkat s živým Ježíšem Kristem. 
Vizionáři, tehdy ještě děti, jsou už všichni ženatí a 
vdané a mají děti. Žádný z vizionářů se nestal 
mnichem anebo jeptiškou, žijí svůj život jako my, 
obyčejní lidé. V dnešní době je to těžší – starat se o 
rodinu a uživit rodinu. Dnes nám je potřeba takovýto 
příklad – příklad fingujících a šťastných rodin.  

Vizionářů je šest, kdo chce o nich vědět více, 
najde si informace na internetu a proto se mi zdá 
zbytečné popisovat celou jejich historii. Co je důležité 
vědět je to, že každý z vizionářů měl obdržet od Panny 
Marie deset tzv. „tajemství“, které nesmí zatím nikomu 
prozradit. Ten, kdo obdržel všech deset „tajemství“, 
pro toho skončila denní zjevení a Matku Boží mohou 
vídat jen na výročí zjevení, anebo na narozeniny, a to 
až do konce svého života, většinou jednou za rok. 
Pouze vizionářka Mirjana Dragičević Soldo vidí Pannu 
Marii a komunikuje s Ní pravidelně každý měsíc, vždy 
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druhého. Tato setkání s Nebeskou Matkou jsou každý 
měsíc natáčena na video a na internetu si je můžete 
najít a podívat se. Je to, jakoby jste tam byli také. 
Můžete vidět, jak se Mirjana celá promění, jakoby 
„rozsvítí“, když Panna Maria přijde. Mirjana mluví 
úplně normálně a není si vůbec vědoma, že sice otvírá 
ústa, ale lidé kolem ní neslyší ani slůvko… 

Těchto deset tajemství souvisí s budoucností 
světa. Proto každý, kdo se bojí proklamovaného roku 
2012, nemějte strach! To, co je opravdu důležité, nám 
bude sděleno odhalením jednotlivých medžugorských 
„tajemství“. Nikdo na světe, kromě vizionářů 
samotných, neví, o jaká tajemství se jedná, ale je 
známo, že se to týká právě „konce časů“. Některá 
tajemství jsou prý velmi bolestná, jiná ne tolik. Některé 
těžké události se dají zmírnit modlitbou. „Začátek 
konce“ bude až se začnou zveřejňovat a naplňovat tato 
jednotlivá tajemství. Kdy se tak stane – to nikdo neví, 
snad kromě samotných vizionářů.  

Medžugorje zůstává úplně mimo zájem všech 
těch, kteří se zajímají o rok 2012 a mayský kalendář, 
vzestup, tvoření nové země, a tak dále. Medžugorje je 
ctěno převážně katolíky, ale je známo, že tam jezdí 
třeba i muslimové, vždyť v bývalé Jugoslávii žije hodně 
muslimů. V časech kruté, bratrovražedné války na 
Balkáně, si Panna Maria Medžugorje osobně chránila 
a hrůzy války se tohoto místa nedotkly. Vyjet na pouť 
do Medžugorje je snadné, existují i cestovky zaměřené 
výhradně na poutě na toto svaté místo. Je však 
důležité setrvat v Medžugorje nepřetržitě pět až osm 
dnů, aby se projevil plný účinek tohoto milostiplného 
místa, aby člověk byl proměněn a uzdraven, 
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prosvětlen a očištěn. Poutníci, kteří si dělají 
z Medžugorje výlety třeba na Plitvická jezera, 
nemůžou mít z poutě skutečný a plný užitek.  

Nenechte se zmást, že toto místo je skrz naskrz 
naplněno komercí – na každém kroku stánky se 
suvenýry a podobně. Toto si vyžádal nejen duch doby, 
ale hlavně poutníci proudící sem z celičkého světa, 
kteří si chtějí něco na památku odnést a obdarovat i 
svoje drahé doma. Nevadí mi čilý obchodní ruch, 
nevadí mi komercionalizace tohoto svatého místa. 
Všechno, včetně dárkových a upomínkových předmětů 
je Matkou Boží požehnáno. Duch, který zde vládne 
všechno toto vyváží. Lidé jsou zde usměvaví, ochotní 
kdykoliv komukoliv pomoci, vládne tu nádherná 
atmosféra. Toto je vskutku místo, kde se „nebe dotýká 
země“. Zde můžete zažít i různé neobvyklé jevy a 
zázraky, sama jsem byla svědkem několika, například 
rotaci slunce… Poutí do Medžugorje získáte velké Boží 
milosti a ohromné duchovní dary.  Nastartovat lepší 
život a začít s duchovním životem intenzivně a naplno 
a také vytrvale,  je nejlepší začít právě tam. Je to něco 
jako „duchovní životabudič“. Nikdo neodchází 
z Medžugorje bez toho, že by nebyl obdarován 
nějakým nebeským darem. 

Nejdůležitější poselství sdělila Panna Maria 
hned na začátku těchto událostí, přesně 26. června 
1981 a zní: 

„MÍR, MÍR, NIC NEŽ MÍR. JE TŘEBA, ABY SE 
LIDÉ SMÍŘILI S BOHEM I MEZI SEBOU. JE TŘEBA 
VĚŘIT, POSTIT SE A MODLIT, LITOVAT SVÝCH 
SELHÁNÍ A OBRACET SE K BOHU.“ 



 222 

Takže, moji drazí, zůstaňte v klidu. 
Vyvrcholení transformace nezačne dříve, než se 
začnou zveřejňovat tajemství daná Pannou Marií 
medžugorským vizionářům.  

 

 

                        PÁR SLOV NA ZÁVĚR. 

Děkuji ti, milý čtenáři, že jsi dočetl až sem. 
Možná se ti to všechno zdá být nesmyslné, možná jsi 
hledal něco jiného… Je to možné. Vím, že informace 
v této knize vybočují ze všeho, co jsi až doteď četl. 
Pokud je tomu tak, pak DĚKUJI. Je možné, že právě 
teď rozhořčeně tuto knížku odhazuješ a myslíš si, že 
číst to byla ztráta času. A třeba ti toto moje 
písmenkování poskytlo více otázek než odpovědí. 
V tom případě mi klidně napiš. A kdoví – možná že 
jednou vyjde i knížka, která bude sestavena z tvých 
otázek a dotazů dalších čtenářů.  

Tato knížka vznikala dlouhou dobu – dva roky, 
a tak cítím potřebu upřesnit věc, která se týká 
chemtrailsů. Někdy uprostřed června letošního roku 
(2011) toto téměř úplně ustalo. Nevím,  zda jen „oni“ 
používají jinou, dokonalejší techniku – lidským očím 
ne tak zjevnou, či zda „jim“ došly peníze, či ještě něco 
jiného. Jisté je jen to, že čáry na obloze se již tolik 
nevyskytují jako dříve… Možná se o tom už příliš 
mnoho mluvilo, příliš mnoho lidí si té věci všímalo, 
nevím. Ale nakonec – není i toto přece důkazem, že se 
to dělo? Že skutečně příliš velký počet lidí se začal o 
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nebe nad našimi hlavami zajímat a tak jednoduše „oni“ 
museli změnit taktiku?  

Tak, a jsme úplně na konci. Mějte se všichni 
hezky.     S láskou vaše 

Jolka Tominarová 

 

DODATEK K DRUHÉMU VDÁNÍ. 

Milí moji čtenáři, uplynulo tři čtvrtě roku od 
vydání této knihy. V tomto čase se k nám dostaly další 
informace, které nás nutí vydat tuto knihu ne jako 
dotisk, ale nové, druhé, doplněné vydání. Jde o to, že 
Pán Ježíš Kristus nabízí záchranu každé jednotlivé 
duši. Co je pro to potřeba udělat? Nejdříve se obraťte 
na Pána a řekněte mu toto: 

1, Pane Ježíši, prosím Tě, odpusť mi moje 
hříchy. 

2, Pane Ježíši, odpouštím všem, kdož mi 
jakýmkoliv způsobem ublížili. 

3, Pane Ježíši Kriste, do Tvých rukou 
odevzdávám svou svobodnou vůli. 

Nejde o to, že byste nemohli nadále o svém 
životě sami rozhodovat, to vůbec ne. Všechno zůstane 
tak, jak je, váš život se bude odvíjet dále jako dřív. Jde 
o to, že nevíme kdy, který den a hodinu se uskuteční to, 
na co všichni čekáme – náš vzestup a vítězství nad 
Zlým. Než se tak stane, bezprostředně před tímto, musí 
Satan jednat s Pánem Ježíšem. Tehdy Pán řekne: „Tak 
nad touto duší nemáš moc, ta patří mně, odevzdala mi 
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svou svobodnou vůli a za tuto duši rozhoduji já.“ Proto 
je žádost o odpuštění vlastních hříchů, odpuštění 
druhým a odevzdání své osobní svobodné vůle do 
Ježíšových rukou tak důležité. Nic nemeškejte a 
udělejte tak ještě dnes.  

Pán nám ve svém Milosrdenství dává vědět, 
kdy se ten čas těsně přiblíží. Dávejte pozor: Prvním 
znamením bude, že současný papež bude muset opustit 
Vatikán a na jeho stolec se posadí falešný prorok. Ten 
prý už dávno po vatikánských chodbách bloumá… 
Tento poslední „papež“ začne zavádět šokující novinky: 
bude chtít sjednotit všechny křesťanské církve do 
jedné, jediné. Pak se bude snažit všechna světová 
náboženství uzavřít do jednoho, celosvětového 
náboženství, do jedné celosvětové církve. Kostely se 
budou zavírat, bude zrušeno slavení mše svaté a tak 
dále… Je to již blízko, blizoučko. Dalším znamením 
bude, že slunce bude rotovat. Rotaci slunce budou vidět 
všichni lidé na světě. Brzo nato se má stát něco 
velkého, zázračného: VAROVÁNÍ. „Varování“ je aktem 
Milosrdenství, kdy bude lidem – všem lidem na světě – 
podán DŮKAZ o existenci Boha Otce a Ježíše Krista. O 
co asi ve Varování půjde? Podle slov samotného Ježíše 
Krista to bude mystický zážitek, kdy každý člověk uvidí 
Ježíše tváří v tvář a uvidí svůj život a své hříchy a 
provinění Ježíšovýma očima. Navíc bude každému 
člověku ukázáno, kam by šla jeho duše, kdyby v té 
chvíli zemřelo tělo…  

Pán Ježíš opět promlouvá. Od 8. listopadu 
2010 dává poselství skrze paní, která je známá jako 
vizionářka pod jménem „Marie Božího Milosrdenství“. 
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Poselství a Varování Pána Ježíše jsou již známá jako 
„Poselství z Irska“. Tato poselství najdete na internetu: 

http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/poselstvi-

varovani-cesky/ 

Anebo: www.varovani.org 

Na této druhé internetové adrese najdete vždy 
nejaktuálnější poselství. 

 

Tak, to by mohla být poslední tečka za tímto 
dílem. Nakonec ještě uvádím svoji e-mailovou adresu, 
kde můžete, milí čtenáři, psát svoje dotazy. Ráda na 
všechny otázky odpovím.   

jolka.tominarova@seznam.cz 

            

Cesta domů. A nebe se spojilo se zemí a země se spojila s nebem. 

 

http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/poselstvi-varovani-cesky/
http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/poselstvi-varovani-cesky/
http://www.varovani.org/
mailto:jolka.tominarova@seznam.cz
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