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ÚVOD 

 

Milí přátelé, 

 

předávám vám tuto malou knížku coby pozdrav a povzbuzení od našich milujících 

andělů, kteří si přejí, abychom byli šťastní a abychom následovali svou nejvyšší cestu bez 

ohledu na to, co se zrovna odehrává ve světě nebo v našem osobním životě. Vždy jsou nám 

oporou a jsou připraveni nám pomoci, jen jim k tomu musíme dát svolení, a to buď 

vyslovením prosby či modlitby nebo pouhým pomyšlením na to, že si přejeme pomoc. 

Zároveň je však na nás, abychom tuto pomoc, která ne vždy přichází v očekávaných formách, 

rozpoznali, uvědomili si její význam a přijali ji. Odpovědí se nám dostane vždy, je však na 

nás, co s nimi uděláme a jak se podle nich zařídíme. Naši andělé nám nikdy nic nenutí. Vždy 

nám ponechávají svobodu volby. A stejně tak i jejich poselství, které nám poskytli pro období 

roku 2015, je jednou z forem jejich pomoci. Není to předpověď v klasickém slova smyslu. 

Neříkají nám, co bude nebo co nebude. Radí nám však, na co se zaměřit a na čem všem 

zapracovat právě teď, v přítomnosti, tak aby byla naše budoucnost co nejkrásnější a plná 

míru. Vědí, že mír ve světě začíná mírem každého z nás. Avšak i tento mír je naší volbou. Je 

na nás, jak informace, které nám předávají, využijeme, a zda vůbec. Příležitosti k vytváření 

míru nikdy neustanou. Čím dříve si však uvědomíme potřebné souvislosti a pravdy, tím 

rychleji dosáhneme změn, které jsme si často přáli i celý život a které dosud čekaly jen na 

naše zapojení se do akce.  

Události uplynulých let nás mnohé naučily. A všechno to poznání, uvědomění a novou 

moudrost budeme nyní využívat a uplatňovat v praxi. Každá lekce, která přichází do našeho 

života, nám dává možnost rozvinout se o něco víc, dosáhnout zase o něco větší svobody a 

lásky, a tím také i příležitost přispět svým dílem k osvobození a láskyplnosti našeho světa. 

Andělé jsou posly míru a lásky a i my můžeme být takovými anděly na své planetě. I my 

můžeme ve svém osobním i společném světě vytvářet mír vším, co děláme, jak myslíme, co 

vyzařujeme a co tvoříme. Naše role v tomto světě má velký smysl a každý jeden z nás může 

světu významně přispět k vyléčení tím, co udělá sám se sebou a svým životem, jak využije 

dary, které dostal do vínku, a jak se rozhodne využít své vlastní lidské bytí – jak využije svůj 

hlas, své ruce či nohy, svůj pohled, svou mysl, své city, své smysly, své působení a mnohé 

další lidské vlastnosti. Jsme tady jako lidé proto, že jsme tu jako lidé potřební. Vše, co máme 

jako lidé k dispozici, nám má pomáhat a sloužit k vytváření míru a konání dobra. Budeme-li 

mít tuto skutečnost na vědomí, jistě se nám nebude chtít plýtvat časem ani energií na 

negativitu, ale naopak je budeme chtít využít co nejvíce k dobru vlastnímu i dobru druhých a 

našeho světa. Tato knížka nám má pomoci k uvědomění si naší vlastní síly, našich schopností 

a prostředků, které máme k dispozici, i našich ve skutečnosti neomezených možností, které se 

nám nabízejí vždy a všude, bez ohledu na vnější zdání. Přijměte ji tedy prosím jako projev 

lásky a podpory ze strany svých andělů, kteří jsou neustále s vámi a snaží se vám pomáhat za 

všech okolností. Nikdy nebudete sami ani opuštění. Nikdy se neztratíte. Vždy se vám dostane 

všeho, co budete na své cestě potřebovat. Je to krásná cesta a vede ke štěstí, lásce a míru. 

Nechte se po ní tedy vést a bez obav následujte volání svého srdce. Je to volání lásky 

samotného Vesmíru, který spojuje dohromady jednotlivé cesty lásky nás všech a uvádí je 

v jeden celistvý mocný celek, jenž ve světě dokáže vytvářet velké zázraky. A to ve prospěch 

jednotlivců i celého společenství, ve prospěch lidstva i všech ostatních forem života na této 

planetě. 

 

- Magda Techetová 

 

 



OSOBNÍ ZMĚNY A PROMĚNY 

Rok 2015 nadchází ve znamení výstupu z vašich skrýší a chápání svého života v širším 

měřítku. Budete se učit, jak velký vliv má váš „malý“ osobní svět na ten „velký“. Budete si 

více všímat toho, jak se věci, které prožíváte ve svém vlastním vnitřním světě, odrážejí ve 

světě okolo vás. Začnete si uvědomovat, jak velký vliv máte jako jednotlivci na svět i 

společnost. A co víc, budete se učit, jak tohoto vlivu co nejvíce využívat pro to nejvyšší dobro 

vás i všech ostatních. Budete si více vědomi toho, jak ovlivňujete své děti a další generace, co 

předáváte druhým lidem a čím přispíváte do onoho řetězu, který pokračuje dál po každém 

vašem podnětu. Uvědomíte si síť, ve které jste všichni vzájemně propojeni a přestanete do ní 

vysílat tolik negativity, protože vycítíte, že se k vám vždy v nějaké formě navrací zpět. 

  

Přestanete se tolik soustřeďovat na sebe a možná ohrožení, kvůli nimž se neustále blokujete a 

omezujete, a dovolíte si rozšířit své působení do širšího okolí. Vyjdete ze svých schránek, 

které jste přerostli, a začnete se opravdu zabývat tím, co chcete dělat a čím můžete nejvíce 

přispívat světu. Podobně jako housenky, které se ve svých kuklách proměnily na motýly, i vy 

vylétnete z té své, ukážete světu svou krásu a zároveň poznáte tu jeho z jiné perspektivy. 

Prošli jste mnoha proměnami, díky kterým umíte na svůj život a na svět pohlížet jinýma 

očima, z jiného úhlu. To vám dává novou svobodu, která podporuje vaše snahy se rozvíjet a 

růst těmi nejkrásnějšími způsoby. Když budete milovat život a užívat si vše, co vám přináší 

naplnění, půjdete tak po své nejvyšší cestě. Mějte prosím na paměti, že právě tehdy, když jste 

šťastní a spokojení, ať už děláte cokoli, je to ten největší přínos i pro ostatní a pro svět. 

  

Přestože jste si již osvojili mnoho nových pozitivních návyků, stále budete místy bojovat se 

svými navyklými starými vzorci chování, které vás budou lákat zpátky do omezení a 

negativity. Budete si s tím však umět lépe poradit. V každé takové situaci se vám nabízí 

příležitost postavit se k tomu všemu novým způsobem, a tak toho využívejte. Už to, že jste 

schopni si uvědomit, že děláte něco, co vám působí bolest, je velký pokrok! Nečekejte od 

sebe prosím naprostou bezchybnost a neomylnost, protože tím byste si na sebe naložili 

obrovské břemeno přehnaných nároků. Strach z nedokonalosti je právě jednou z věcí, 

které vám brání plně se otevřít a být sami sebou. Máte strach, že projevíte něco, co se 

jiným nebude líbit, co budou považovat za špatné a co budou odsuzovat. Ale z kritiky 

druhých nemusíte mít strach. Je-li kritika na místě, tzn. je-li konstruktivní, pro vás prospěšná 

a může vám v něčem pomoci, můžete ji přijmout jako příležitost k pozitivní změně a 

vlastnímu rozvoji, bude-li to vaše přání. Pokud se vám dostává kritiky nepatřičné, nemusíte ji 

přijímat. Můžete ji odmítnout, nepřipustit ji ani ji nerozebírat. Můžete ji nechat volně 

odplynout. Chápeme, že to pro vás není lehké, když jste vyrostli v přesvědčení, že se hlavně 

musíte líbit druhým, jinak se budete mít špatně, že se musíte snažit předcházet tomu, aby vás 

někdo nepomluvil apod., ale nyní se tato stará omezení můžete odnaučit a my vám s tím 

budeme pomáhat. Nebojte se, že byste to nezvládli. Jste velmi šikovní a i když se vám třeba 

ne vše daří podle vašich představ, vedete si velice dobře! 

  

Lidé, kteří neumí sami sebe ani druhé milovat, budou kritizovat a soudit vždy a kohokoli. 
Je jedno, jak hodní a dobří jste, tito lidé vždy najdou něco ke kritizování a souzení. Neberte si 

to osobně. Jsou v pasti vlastního ega a negativity, cítí se špatně, jsou frustrováni vlastním 

chováním a tím, co si jím zpětně přivolávají do života, a tak vězte, že to nedělají proto, že 

byste byli špatní, ale prostě proto, že si tím ulevují od vlastních pocitů frustrace a absence 

vlastní lásky. Lidé, kteří očekávají naprostou dokonalost druhých, sami na sebe kladou 

přehnané nároky a mají panický strach z toho, že těmto nárokům nedostojí. Žijí v obrovském 

strachu z vlastních nedokonalostí a omylů pod neustálým nátlakem vlastního ega. Žijí jako 

otroci pod neustálou hrozbou trestu. Často také v dětství utrpěli traumata způsobená tresty za 



„chyby“ nebo „neposlušnost“. Tito lidé neumí pochopit, že dělat něco jinak neznamená dělat 

to špatně. Zlobí se na druhé, že si žijí svobodně své životy, a cítí se ukřivdění, že oni za své 

utrpení a naprostou disciplínu nesklízejí žádnou odměnu. Myslí si, že aby mohli mít něco 

dobrého, musí trpět a neustále se kontrolovat, aby se nedopustili chyby. Tento neláskyplný 

přístup jim ale sráží ducha, zpětně v jejich životech vytváří místo odměn jen další negativní 

zkušenosti, a když potom vidí, že ostatní, kteří se nespoutávají a netrestají za své chyby, jsou 

šťastnější, připadá jim to velmi nespravedlivé. Poukazují pak na druhé a na jejich „chyby“, 

aby upozornili na tu strašnou nespravedlnost a alespoň částečně si tím ulevili. To je ale nikdy 

skutečně nenaplní a není třeba na tento druh kritiky reagovat. I když se budou rozčilovat, že 

vás jejich kritika nezasáhla, není to vaše věc. Nenechte se zraňovat zraněnými. To 

nepomůže vám ani jim. 
Představte si lékaře záchranné služby, který přijede ke zraněnému člověku, aby ho ošetřil a 

dopravil do nemocnice. Lékař se přece nezraní také, jen aby se pacient necítil sám tak špatně. 

Lékař musí být zcela zdravý a plný sil, aby mu mohl pomoci. A stejně tak i vy, pokud máte 

pomáhat lidem, potřebujete být sami v pořádku, duševně, citově i fyzicky. Nechat se někým 

nebo něčím zraňovat vám jen znemožní dávat naplno. 

Do těchto zranění přitom nepatří jen kritika, ale také prosby, které nechcete plnit, ale které 

přesto plníte, aby se druzí nezlobili, rozhodnutí, která děláte podle druhých a ne podle sebe, a 

mnoho dalších věcí, jimiž sami sobě ubližujete, jen aby se někdo jiný necítil špatně. Chtěli 

bychom vám připomenout, že jednáte-li ze strachu, pak jediné, co posílíte, je strach a moc, 

kterou má nad vaším životem. Nebojte se odmítnout, když to tak cítíte. Na tom přece není 

nic špatného. Nemusíte se vším souhlasit a na všechno přikyvovat. Nejste zodpovědní za to, 

jak se k vám a vašim volbám stavějí druzí lidé. Oni sami rozhodují o tom, zda se budou cítit 

dotčeni či nikoli. Odmítnout vyhovět jejich očekáváním či požadavkům neznamená, že jim 

něco upíráte nebo že jim ubližujete. Někdy se snaží ve vás tento pocit vyvolat, což však 

vychází pouze z jejich ega a potřeby kontroly nad vámi coby domnělým zdrojem naplnění 

jejich potřeb. Každý je však schopen postarat se o všechny své potřeby, nejedná-li se o 

skutečně nemohoucí osoby (fyzicky či psychicky) nebo malé děti. Nepřebírejte na sebe 

zodpovědnost za druhé. Skutečně zodpovědní jste pouze sami za sebe a svůj život. Dokud 

budete sami sebe utlačovat jen kvůli strachu z reakcí druhých, budete postrádat svou vlastní 

lásku a úctu, což se vám následně bude zrcadlit ve vnějším světě v podobě nenaplňujících 

vztahů, ztrát energie (včetně peněz), neúspěchů apod. Naopak, když sami sobě budete 

projevovat lásku a úctu a budete jednat na základě toho, jak se opravdu cítíte, projeví se tato 

láska a úcta i ve vašem vnějším životě. Budete se cítit dobře, a i když se druzí rozhodnou cítit 

se dotčeně, v konečném důsledku svým štěstím prospějete nejen sobě, ale i jim. Ukážete jim, 

jak vypadá zdravá sebeúcta a sebeláska. A to je velmi důležité, neboť dokud se lidé budou 

opakovaně chytat do pasti strachu, nebudou moci zažívat skutečné štěstí. Nebojte se prolomit 

tento škodlivý vzorec chování a ukažte jim, že se není čeho bát a že věci mohou fungovat i 

jinak a mnohem lépe, když se nebudou řídit strachem, ale láskou. I to je součástí vašeho 

poslání v tomto světě. Aby mohly započít změny ve společnosti, je třeba, abyste se nebáli 

být „prvními vlaštovkami“ těchto změn. Většina lidí se nepoznaného a neověřeného bojí. 

Když však uvidí na vašem příkladu, že to funguje a že jste šťastnější, mohou se vámi 

inspirovat a rozhodovat se také podle svého srdce. Vykročte na cestu vnitřní svobody a 

uvidíte, kolik dobrého tím přinesete do svého života i do životů jiných. 

  

Nečekejte na dobu, až budete „dokonalí“. Často odkládáte své štěstí na dobu, až si budete 

připadat bezchybní, a až si tedy zasloužíte být odměněni. Vaše štěstí ale není odměna - je to 

váš přirozený stav bytí! Podívejte se na děti, usměvavé, zvídavé, s dokořán otevřeným 

srdcem. Takový je váš přirozený stav bytí. Přestože se postupem času rozvíjíte a měníte, učíte 

se a zrajete, tato podstata života se nemění. 



  

Jste-li hluboko uvnitř šťastní, pomáhá to vám i všem ostatním, protože máte nekonečné 

množství síly k tomu, abyste je podporovali a abyste ve světě konali to, čím jste mu sem 

přišli přispět. Dokud budete uzavření ve svém vlastním malém světě plném odsudků, 

sebekritiky, pochybností, sebepodceňování, sebelítosti, stížností, starých křivd a bolestí, 

nikomu nepomůžete a sami sebe tím budete jen ubíjet. Takové setrvávání ve vlastním 

vnitřním „pekle“ vám přímo brání utvářet a prožívat „nebe“ na Zemi. A přitom právě 

to je vaše poslání, právě to je smysl vašeho života. 

  
Když následujete svou nejvyšší cestu, jste zcela přirozeně šťastní. Cokoli vykonáváte s radostí 

v srdci, přináší mír a štěstí celému světu. Právě tím ho měníte a napomáháte mu k uzdravení. 

Ne tím, že se ve svém nitru užíráte nepodstatnými věcmi, které vám však osobně připadají 

jako ty nejhorší problémy ze všech. Víme, že je pro vás těžké odpoutat se od svých problémů, 

a rádi bychom vám tedy připomněli, že na ně nejste sami a že mnohdy stačí velmi málo - jen 

se od nich odpoutat - aby dospěly ke svému vyřešení. My i další vám spřízněné bytosti jsme 

vám nakloněni a vždy připraveni vás podpořit tím nejlepším možným způsobem. Je velmi 

důležité, abyste následovali svou skutečnou, nejvyšší cestu, protože právě ta je klíčem k 

vašemu štěstí a tím i k naplnění vašeho životního poslání. Přejeme si vaše štěstí stejně tak, 

jako si ho přejete vy sami. Uzdravení ve světě začíná uzdravením každého z vás. Jakmile 

začnete žít svůj život naplno, spustíte tím mnoho velkých pozitivních změn, které dosud jen 

čekaly na váš podnět. Nepodceňujte se prosím. Neodsuzujte se za to, že nejste „dokonalí“. 

JSTE dokonalí! I když máte z vašeho pohledu lidské chyby, jsou to jen přirozené součásti vaší 

osobnosti, které je třeba milovat, přijímat a dle vlastního nejlepšího úsudku také smysluplně 

využívat k učení se a vlastnímu rozvoji. 

  

Váš dojem nedokonalosti, nesprávnosti a nezasloužení, i potřeba zavděčovat se druhým, 

vychází nejčastěji z vašeho dětství, kdy vás vaši dospělí blízcí trestali pokaždé, když jste 

nesplnili jejich představy a očekávání. Vnutili vám své názory o tom, jací máte být, a když 

jste se jim nezavděčili, trestali vás odmítáním, neláskou, odpíráním dobrých věcí, 

zakazováním, omezováním, nebo i slovními či fyzickými tresty. Naučili vás, že dobré věci 

budete dostávat jen tehdy, když budete takoví, jaké vás chtějí mít oni, a když budete správní 

podle toho, co za správné považují oni. Naučili vás žít v neustálém strachu o své bezpečí a 

snaze zavděčovat se svým blízkým, neboť v opačném případě vám hrozil trest, nedostatek, 

omezení a nenaplnění vašich potřeb. Naučili vás, že sami nad sebou nemáte žádnou moc - že 

o všem rozhoduje vždy někdo nad vámi. Naučili vás žít podřízeně jiným lidem. Naučili vás 

mít strach z názorů druhých („Co by si o nás pomysleli?“). Naučili vás, že jste bezmocní vůči 

financím, práci, rozhodnutím úřadů nebo komukoli či čemukoli jinému. Naučili vás, že o vás 

rozhodují jiní a že s tím nemůžete nic dělat. Naučili vás si stěžovat, dělat si starosti a žít ve 

strachu z nedostatku a omezování ze strany druhých. 

Oni sami se to však naučili od jiných dospělých! Oni sami nikdy nepřekročili hranice toho, co 

považovali za možné na základě názorů, které přejali! Nikdy si neuvědomili, že MOHOU 

změnit svůj život a že mají moc sami nad sebou! Jste tady, abyste to prolomili, jakkoli se to 

může zdát složité. Ano, je to nezvyklé, neozkoušené, neověřené, ale máte-li si jako společnost 

vytvořit nové, pozitivní zvyky, musíte je zavést a zažít vy sami. Dokud budete pokračovat v 

opakování starých přejatých vzorců chování, myšlení a jednání, budete jen nadále 

posilovat dosavadní omezení. 
  

Nenechte si prosím vnucovat cizí pravdu pod pohrůžkami, že budete nemilováni, odmítáni, 

odsuzováni a kritizováni! Ve skutečnosti vás tyto věci nijak neohrožují. Pokud se druhý 

člověk rozhodne vás nemilovat, odmítat, odsuzovat či kritizovat, ubližuje tím především sám 



sobě, protože v sobě přechovává hněv, odpor, hořkost a zatvrzelost. Sám si brání v lásce i 

štěstí, když si z vlastní vůle brání ve vývoji a prožívání radostných změn. I když vás to možná 

mrzí, protože tím ubližuje vašemu vzájemnému vztahu, nijak vás to neohrožuje a není třeba 

mít z toho strach. Lidé, kteří se takto chovají, se ještě nenaučili opravdu milovat sami sebe ani 

druhé. Tito lidé stále ještě opakují staré vzory chování, jimž se naučili od druhých, kteří je na 

nich uplatňovali. Odpusťte jim toto chování a nenechte se jím ovlivnit. Ponechte si ve svém 

srdci lásku a soucit a pohněte se dál, i když s tím nebudou souhlasit. Když toto učiníte, 

pomůžete tím i jim. Ukážete jim, jak šťastný a spokojený člověk může být, když se nebojí 

svého nebo cizího strachu. Prolomíte tím opakující se řetěz zastrašování a podřizování se, 

který se táhne již nespočtem generací. Ukážete jim, že jsou i jiné cesty, jak dosáhnout 

spokojenosti - a to skutečné spokojenosti. Když je někdo spokojený jen proto, že druhého 

člověka přiměl zastrašováním k podrobení se jeho vůli, není to skutečná spokojenost - je to 

falešný pocit bezpečí a kontroly vycházející z vyhovění vlastnímu egu. Cokoli získáte 

prostřednictvím ega, vám nikdy nedá skutečné štěstí. Ego vám předkládá falešné iluze o tom, 

že šťastní a v bezpečí budete jen tehdy a tehdy, za těch a těch podmínek, a když vyhovíte 

těmto falešným iluzím, pak i váš pocit uspokojení bude ryze falešný. Ego vás nikdy nevede ke 

štěstí. I to se budete v této době učit rozlišovat a uvědomovat si to. 

  

Ego se vás snaží udržovat v neustálém pocitu nejistoty, nemilovanosti, nezasloužení si, 

nedokonalosti, nenaplnění, strachu, pochybností a ohrožení. Žádné z těchto zdánlivých 

ohrožení však není skutečné. Ego vám vyhrožuje, že když se nezavděčíte tamtomu člověku, 

nebude vás mít rád - a to že vás ohrozí. Jak už jsme vám však vysvětlili výše, neláska druhého 

člověka nemá vliv ani tak na vás, jako na něj. Ego vám však vytvořilo iluzi, že na jeho lásce a 

přijetí závisí vaše bezpečí a vaše štěstí. Jinými slovy „Když tě nebude mít rád a nebude s 

tebou souhlasit, budeš v ohrožení! A když mě neposlechneš, skončíš špatně!“ Takovému 

vydírání jste vystaveni dnes a denně. Je však jen na vás, zda se rozhodnete ho poslouchat a 

nebo ne. Můžete ho vzít na vědomí, ale nemusíte ho následovat. Když se naučíte pracovat se 

svým egem vědomě a z vlastní vůle, pomůžete si tak k tomu, abyste neměli tolik pochybností 

a obav. Dokud před svým strachem utíkáte a snažíte se ho nevidět, nabývá na síle a čím 

dál více vás z podvědomí ovlivňuje. 
Představte si, že máte doma tmavou spižírnu, z níž se v noci najednou ozývají podezřelé 

zvuky. Může vás napadnout, že u vás straší, že se k vám chce někdo vloupat a okrást vás, 

nebo že vám dokonce někdo přišel ublížit. To všechno vás však napadá jen proto, že do 

spižírny nevidíte. Kdybyste dveře pootevřeli a rozsvítili, zjistili byste, že to jen vaše kočička 

dostala chuť na něco dobrého a vydala se v noci na výlet. Váš strach však může být natolik 

silný, že se do spižírny posvítit bojíte, jen abyste neviděli, co hrozného by tam mohlo být. 

Stejné je to s vašimi vnitřními stíny. Dokud se jim nepodíváte přímo do tváře (a nezjistíte, že 

vlastně není čeho se bát), budete trpět čím dál větším strachem a nejistotou. Je jen na vás, 

abyste sebrali odvahu a vykročili svým stínům vstříc. 

Hrozí-li vám skutečně nějaké nebezpečí, vaše vnitřní vedení vás vždy důrazně varuje, 

ale nikdy ve vás neprobouzí strach. Pocítíte třeba silný pocit někam nechodit nebo naopak 

někam odejít, ale nikdy nebudete cítit strach, ani si nebudete vymýšlet hrůzostrašné scénáře. 

Vnitřní vedení je jasné a míruplné, a to i v případech, kdy se jedná o varování. Oproti tomuto 

skutečnému a silnému vedení je ego nejasné, mlživé a plné falešného uspokojení, když se mu 

podaří vás nalákat do svých pastí strachu. Strach vás omezuje a paralyzuje. Strach sám vás ve 

skutečnosti ohrožuje. Když následujete strach místo vlastní intuice, uvádíte se do zmatků a 

následně i malérů. Strachem si k sobě přitahujete další okolnosti či osoby, které ve vás tento 

strach posílí. Zákon přitažlivosti funguje vždy bez výjimky, ať jste naladěni na mír a nebo na 

strach. 

  



Mnohdy, když se ve vašem životě začnou věci měnit, abyste mohli žít svobodněji, se ještě 

úzkostněji poutáte ke svým starým omezením a ještě více se změnám bráníte. Strach ze změn 

a z nových nepoznaných oblastí vás ovládá z neprojasněných koutů vaší mysli a vyvolává ve 

vás falešné pocity ohrožení. Ego jako vždy využívá vašich obav k tomu, aby vás vedlo do 

starých zajetých kolejí a přesvědčuje vás, že v nich je to nejjistější a nejbezpečnější, protože 

ty už přece znáte a víte, co od nich čekat. Namlouvá vám, že v bezpečí jste jen tehdy, když 

víte, co a jak bude. To při změnách k novému nevíte - a podle ega to tedy znamená ohrožení 

a nebezpečí. Buď si tedy ve změně přímo zabráníte a začnete hledat důvody, proč ji nedělat, a 

nebo se budete snažit tuto změnu neustále řídit, zasahovat do ní a mít kontrolu nad jejími 

výsledky - nad tím, co a jak bude. Vaše bezpečí a jistota nejsou podmíněny tím, zda všechno 

víte a znáte. V bezpečí jste vždy! Bez ohledu na to, co bude nebo nebude, vždy budete v 

bezpečí! A to díky tomu, že jste vedeni svými anděly, svým vnitřním vedením a intuicí. Do 

nepříznivých situací se dostáváte jen tehdy, když se necháváte mást svým strachem. Když si 

však uvědomíte, že vaše bezpečí a jistota nezávisí na ničem a nikom jiném, ale že jsou 

samozřejmé, pak nebudete strachem ovládáni a nehrozí vám přeslechnutí svého vnitřního 

vedení. Následujete-li své vlastní vnitřní vedení, jdete vždy správně - a bezpečně. 

  

Samozřejmě vás na vaší cestě budou potkávat zkoušky, které vám nebudou vždy úplně 

příjemné. Ale tyto zkoušky vás neohrožují. Nejsou pro vás nebezpečím, na které byste se 

měli připravovat a pořád na něj myslet. Zkoušky přicházejí vždy v pravý čas, a to tak, aby 

pomohly nejvíce vám i vašim blízkým. Tyto zkoušky bývají nepříjemné, když si bráníte 

přijmout jejich dar a poznání, když se zuby nehty držíte pocitů ukřivděnosti a nespravedlnosti, 

berete si vše osobně a odmítáte vidět jejich hlubší smysl. I to však můžete změnit. Sami se 

můžete rozhodnout, že vás tyto zkoušky nevykolejí, ale že je budete využívat nejlépe, jak 

umíte, ve jménu dobra pro sebe i pro ostatní. Můžete se rozhodnout naučit se je přijímat a 

nechat se jimi formovat ve zralejší, moudřejší a láskyplnější osobnosti. Tyto zkoušky z vás 

často jen odlupují ztvrdlé nánosy a krusty, jež vám brání cítit lásku a zažívat štěstí. 

Bolest vám působí jen váš strach vyjet ze zajetých kolejí. Proto máte strach ze změn - kvůli 

bolesti, kterou jste si při nich navykli prožívat. Místo abyste je přijímali jako příležitosti, 

berete je jako ztráty a ohrožení. To vše ale vychází pouze z iluzí ega, nikoli ze skutečnosti. 

Skutečností je, že se vám dostává velkých požehnání, protože každá taková zkouška vám 

pomáhá zbavit se zábran, které vás činí necitlivými, nešťastnými a frustrovanými. Nestěžujte 

si na ně, nebraňte se jim, neschovávejte se před nimi. Otevřete se jim a uvidíte, jak moc vám 

pomohou. I když to třeba nebude úplně příjemné, není to nic zlého ani špatného. Naučte se 

nepovažovat své životní změny za nepřátele. Jediným vaším nepřítelem je váš strach. 
  

Z vašeho strachu vychází také vaše nedůvěra v Boha/Vesmír a jeho vedení. Vaši andělé ani 

Bůh/Vesmír by vás nikdy nevedli k něčemu, co by mohlo vám nebo komukoli jinému ublížit. 

Vaším i naším společným přáním je světový mír, a ten začíná mírem u každého z vás a vašich 

vztahů. Někdy však podléháte logice svého rozumu a začínáte věřit tomu, že mír pro vás ani 

svět v našem zájmu není. Díváte se na svůj život, na věci, které se vám nelíbí, na věci, které 

se z vašeho pohledu kazí a neodpovídají vašim představám... a je pro vás těžké věřit, že 

všechno půjde dobře. „Jen se podívej, vždyť se toho přece tolik pokazilo!! To je důkaz toho, že 

se na dobrou budoucnost spoléhat nemůžeš!!“ říká váš rozum. 

Ale věci, které z vašeho života odešly nebo se změnily jiným způsobem, než jste čekali, 

nesloužily vašemu vyššímu dobru. Vesmír na rozdíl od vaší mysli vidí do budoucnosti. A 

je-li něco v rozporu s vaším upřímným přáním, odvede to zavčas z vaší cesty pryč. I když 

se vám něco zdálo být dobré a chtěli jste si to ve svém životě udržet, později by to pro vás 

dobré nebylo a způsobilo by vám to mnohem více bolesti, než vymizení dané věci z vašeho 

života. Protože ale nemáte žádné srovnání ani důkaz toho, že by to opravdu mohlo být tak 



špatné, myslíte si, že vám Vesmír brání ve štěstí a že vám sebral něco dobrého. Je pak 

přirozené, že se hněváte a zoufáte si. Vesmír však ví, co dělá, a vidí dále, než vidíte vy. 

Důvěřujte mu. Věřte, že dělá to nejlepší, co může, abyste byli šťastní, i když to znamená i 

spoustu změn, které jste si nepředstavovali. Tyto změny pro vás nejsou ohrožením ani ničím 

negativním. 

  

(Prosím, nehovoříme zde o odchodu vašich milovaných na druhý břeh - to je něco jiného. 

Přechod duší do nebeského světa záleží na těchto duších a jejich vyšších plánech, na jejichž 

tvorbě se samy podílely. Tyto přechody mají svůj vlastní smysl, který pro vás nemusí být 

pochopitelný. Když odejde váš milovaný blízký, cítíte žal a chybí vám jeho přítomnost. 

Neberte si však prosím jeho odchod osobně, jako SVOU ztrátu. Neobviňujte za to ani 

Boha/Vesmír. I když ze svého lidského pohledu vnímáte smrt velmi negativně, ve skutečnosti 

se jedná o stejně přirozenou část života jako je narození. Mějte důvěru v život, mějte důvěru 

ve volby duše svého milovaného blízkého a vězte, že vaše láska je věčná a spojuje vás navždy, 

bez ohledu na rovinu bytí, v níž se nacházíte.) 

  

Některým z vás se zdá, jako by byl každý rok náročnější. Jedná se však o zcela přirozený a 

postupný vývoj vás i celého lidstva, který se v těchto letech urychluje. Není to však nic, co 

byste nemohli zvládnout. Kdyby tomu tak bylo, nebyli byste tady, na tomto místě, v tomto 

čase. Přišli jste sem právě proto, abyste napomohli společnosti i světu ke změnám, které 

potřebují. Nevztahujte si prosím projevy tohoto vývoje na sebe. Máte k dispozici všechno 

potřebné, abyste zvládli jak své poslání, tak i naplnění ve svém vlastním osobním životě. 

Co se týká vašeho osobního rozvoje a osobních zkoušek, je to v jistém smyslu stejné, jako 

když chodíte pravidelně do posilovny. Také nebudete cvičit navždycky pouze s 1 kg závažím. 

Když tělesně zesílíte, vezmete si 2 kg závaží, abyste opět zesílili. Posilování probíhá postupně 

a pozvolna, ale pokračuje pořád dál. Jednou můžete dosáhnout síly, která vám postačí a 

nebudete již potřebovat další, těžší závaží. Bude však stále nutné cvičit. Když posilovat úplně 

přestanete, svaly vám ochabnou a tělo ztratí zdravou kondici. A přesně tak je to i s vaším 

životem. Životní zkoušky a výzvy, které potkáváte, vám mají pomoci podobně jako to závaží. 

Mají vás posílit. Když jejich smysl pochopíte a přijmete je, pak zesílíte a získáte nové 

potřebné schopnosti a dovednosti. Mnohé z nich pak budete v životě přímo využívat. 

Například pokud máte blízkého člověka, který vás neustále provokuje, pak se můžete jeho 

prostřednictvím naučit na provokaci nereagovat a zůstat v míru bez ohledu na vnější dění. 

Když se pak v zaměstnání setkáte s „urýpaným“ klientem, už budete umět zůstat klidní a 

vyřídit s ním, co je třeba, aniž by vzniklo zbytečné drama. 

Nebojte, neznamená to, že se vám „nikdy neuleví“. Právě naopak, když se naučíte 

přijímat tyto životní zkoušky a výzvy s lehkostí, využívat je pro jejich smysl a nechávat 

je odplynout, budete žít lehce a šťastně bez ohledu na ně. Když se dostanete do tohoto 

bodu, nebudete se už bát a nebudete cítit tu tíhu, kterou jste vnímali dosud. Není to 

nedosažitelné. Čím ochotnější budete vůči přijímání těchto zkoušek, tím lehčí a radostnější 

pro vás bude váš život. 

  

Mnohdy si do svých životních zkoušek a výzev připlétáte zbytečnou tíhu navíc svým 

přístupem a naladěním. Když zaujmete vůči svým zkouškám obranný postoj a vnímáte je jako 

ohrožení, nemohou naplnit svůj účel a musejí se o to pokoušet znovu a znovu. Potkává-li vás 

nějaká situace stále dokola, jedná se přesně o tu dosud nepřijatou zkoušku, která čeká na 

naplnění svého smyslu a konečné odplynutí. 

Příčinou vašeho odporu je opět strach - strach ze změn. Zde nejvíce figuruje váš rozum a jeho 

paměť, v níž jsou uloženy všechny negativní zkušenosti, které jste za život nasbírali - právě z 

nich vám rozum vyvozuje možné scénáře, důsledky, a také podle nich hodnotí vaše možnosti. 



Srovnává vaši současnou situaci s minulými podle podobností, a pak vám řekne: „Tehdy to 

bylo podobné tomu, co prožíváš teď, a dopadlo to takhle špatně! Připrav se na to!“  

Nasloucháte-li téměř výhradně jen svému rozumu a logice, pak vás velmi snadno chytí do 

pasti vaše ego. Ego ví, že cesta k vládě nad vámi vede přes logiku vašeho rozumu. Ví, že se 

chytíte na jeho argumenty, když budou logické a logikou nevyvratitelné. Přesvědčí vás pak, 

že má pravdu a že se musíte pořád bát. A už se začínáte omezovat a svazovat!  

Člověk, který naslouchá svému srdci, je vůči pastím ega odolnější. Proto bychom vás chtěli 

vyzvat, abyste kladli důraz na vedení vašeho srdce a více mu naslouchali. Naučte se spoléhat i 

na „nelogiku“ vašeho srdce. I kdyby vaše ego nebo váš rozum vřískaly, že vám hrozí to 

nejpříšernější nebezpečí a ty nejstrašlivější události, spolehněte se na to, že je-li vaše srdce v 

míru s nějakým rozhodnutím či během určitým změn, je to správná a bezpečná cesta - i kdyby 

se kvůli tomu měl váš rozum „zbláznit“. 

 



SVĚTOVÉ ZMĚNY 
Vedle vašich osobních změn probíhají samozřejmě také globální a společenské změny. Na 

začátku bychom vás však rádi upozornili na silně negativní vliv, který mají masmédia na vaše 

přesvědčení, naladění... a také vyzařování energie a její následné zhmotňování. Média často 

manipulují veřejným míněním a protože veřejné naladění vytváří velké vlny energie, jež se 

následně zhmotňují a působí na svět, představují zmanipulované zprávy jisté nebezpečí pro 

vaši společnost. Média sledují a monitorují celé národy a jejich naladění, a naladí-li se 

tyto národy hromadně na negativitu, pak ve světě vzejde vlna negativity, která se začne 

zhmotňovat. Nejste to jen vy, ale vy všichni jako celek máte obrovskou moc - kterou však 

využíváte z velké většiny negativně, k vlastní škodě. A posloucháte-li negativně laděná média 

a vstřebáváte hromadný strach, pak se připojujete ke všem, kteří ve světě vytvářejí a posilují 

strach. Média vám často neříkají pravdu a nebo je tato pravda různě překroucená a upravená 

tak, aby určitým způsobem ovlivnila vaše naladění. Média jsou mocným prostředkem, který je 

však v této době hojně zneužíván a je důležité, abyste si to uvědomili. Jakýkoli náznak paniky 

nebo strachu vychází z nečistých informací, které nikdy nejsou důvěryhodné. Informace jako 

takové jsou samy o sobě neutrální, jen je různě vnímáte podle toho, o jaké informace se jedná. 

Když jsou však přikresleny, překrouceny nebo médii jinak podány, mohou ve vás vyvolat 

hněv, strach, bolest nebo jiné emoce, přestože v původním znění by se vás třeba nijak 

nedotkly. 

  

Když se podíváte na naladění národů, zjistíte, že lidé mají hlavně strach z chudoby, bezmoci a 

z ohrožení na životě. Co jiného tedy dát do večerních zpráv než informace o bankrotech, 

zdražování, zvyšování daní, o bohatých „prasetech v žitě“, která si žijí na váš účet, o 

nepřekonatelných omezeních, o nařízeních, s nimiž nic nenaděláte, apod.? Nebo zmínky o 

nedávných či starších vraždách, krádežích a tragédiích? Čím jiným by vás mohla média 

zmanipulovat lépe než zneužíváním vašeho strachu, který je tak silný a který sílí s každou 

další takovouto vstřebanou energií? Obranou proti této manipulaci je váš vnitřní mír. 

Nacházíte-li se skutečně v míru a zůstáváte soustředěni ve svém nitru, pak jakákoli informace 

může proplout vaším vědomím a nedotknout se vás přitom. Pokud cítíte, že toho ještě nejste 

schopni, pak prosím média nesledujte a nenechte se ovlivňovat ani veřejným míněním. To je 

velmi často jen absorbovaná energie a informace z předešlých zpráv překroucených médii.  

  

Zvláště co se týká světového dění, politického a ekonomického, berte tyto informace s 

velkou rezervou!! Nezaplétejte se do diskuzí s tragicky a pesimisticky naladěnými lidmi, 

kteří v každém záchvěvu vidí hned katastrofu a války! To poslední, co potřebujeme, je 

ztratit vaši víru! Právě vaše víra napomáhá tomuto světu přežít a léčit se! Neztrácejte 

svou víru za žádnou cenu! Nepoddávejte se strachu, i kdyby vám vaše ego ukazovalo 

tisíce důvodů, proč to udělat! Tím ničemu nepomůžete! Sami si tím jen přitížíte a 

zablokujete tak léčivou energii, kterou byste jinak mohli světu poskytnout!  
  

Nenechte se prosím vystrašit změnami, které na vaší planetě probíhají. Mají-li být postaveny 

nové základy, je třeba rozbourat ty staré, které se už rozpadají. Na tom se není čeho bát. To je 

úplně v pořádku a přirozené. Jste v bezpečí a my na vás neustále dohlížíme, tak jak si přejete. 

Vždy vás povedeme po bezpečných cestách, jen je třeba, abyste nám naslouchali a dovolili si 

nechat se vést svým srdcem, intuicí, vnitřním vedením. Strach vás vůči tomuto vedení činí 

hluchými, a tak vás snažně prosíme - neposlouchejte děsivé řeči, děsivé zprávy, děsivé 

filmy... místo toho šiřte mír a klid. Tím napomůžete i ostatním se zklidnit a lépe tak vnímat, 

co mohou pro svět i pro sebe samé udělat namísto zbytečného a vysilujícího panikaření. Být v 

klidu neznamená být lhostejní, znamená to být si vědomi situace, ale bez přibarvení 

zbytečnými emocemi nebo zmatení mlživými informacemi. Být klidní vás nijak neohrožuje. 



A podobně být vystrašení vás nijak nechrání. Strach vás jen zbavuje vaší síly a brání vám 

slyšet své vnitřní vedení, které ví, kudy potřebujete jít, abyste byli v bezpečí a abyste naplnili 

vše, co můžete. Nebojte se! 

  

Jste na tomto světě, abyste mu pomohli. A jste tu právě vy, protože právě ve vašich silách to 

je! Prošli jste mnoha proměnami, které vás vnitřně obrnily vůči zastrašování a manipulaci, a 

když máte tyto lekce za sebou, můžete s jistotou a sebevědomím vystoupit a promlouvat za 

vše, co je nutné uvést na vědomí společnosti.  

Přestanete se bát mluvit. Přestanete řešit, co si o vás kdo pomyslí, protože budete vědět, že 

jsou mnohem důležitější věci, na nichž záleží, a pro které to děláte. Nebudete se bát 

promlouvat ve jménu lásky, z vlastního dobrého srdce, mnohdy plného ran způsobených 

lidskou necitlivostí a bezohledností. Nebudete se už bát vést druhé lidi k tomu, aby si 

uvědomili, co je skutečně důležité. Neznamená to vnucovat jim své názory ani působit na ně 

nátlakem. Znamená to vyjít ze svých vlastní ulit, skrze které nemohlo vaše světlo dosud 

pronikat ven, a inspirovat ostatní. Být inspirací znamená být sami sebou a jednat podle 

vlastního srdce, aniž byste se ohlíželi na omezené názory či postoje druhých. Vaše srdce vás 

vede naprosto jasně k tomu, co je třeba dělat i jak, a když se tím řídíte, jste příkladem 

pravé síly a ukazujete těm, kteří se silní být bojí, že na tom není nic špatného, naopak, že 

je to nutnost, ať už pro jejich osobní dobro nebo dobro celé Země. 

  
Síla neznamená násilí. Jsou to dvě naprosto odlišné věci. A přesto si je tolikrát ztotožňujete, 

že si nedovolíte vůbec nic, jen abyste náhodou někomu neublížili. Být silní neohrožuje vás ani 

druhé. Skutečná síla vychází z lásky a pravdy, a ta nikomu ublížit nemůže. Mnozí máte strach, 

že prostě neovládnete své ego. Víte o svých osobnostních stínech a bojíte se, že by nad vámi i 

vaším jednáním převzaly kontrolu. My vás však ujišťujeme, že tento strach je bezdůvodný a 

že k ničemu takovému nemusí dojít. Vždy můžete požádat nás, své anděly nebo jiné vám 

spřízněné bytosti, abychom dohlédli na to, že budete svou sílu využívat správně, pro to 

nejvyšší dobro vás i všech ostatních. Můžeme vám případně poslat do cesty bariéry, které 

vám zamezí v nežádoucím konání, kdybyste snad sešli z cesty, a které vám pomohou vrátit se 

zpátky a uvědomit si vše důležité. Můžeme vám pomoci zbavit se vašeho strachu, který 

vás blokuje a činí vás bezmocnými, aniž byste přitom ztratili ze zřetele, co je skutečně 

dobré a co už není. Nebojte se prosím, že byste svou silou něco pokazili nebo někoho 

zranili. To je nemožné. Vycházíte-li z pozice lásky a pravdy, nikdy nikomu neublížíte. Láska 

vás nikdy nevede ke zlu ani temnotě. I Bůh je láska. A vy, jako jeho odraz, v sobě nesete tuto 

krásnou nepřemožitelnou sílu, kterou můžete (a máte) na tomto světě využít k jeho uzdravení. 

Byli jste sesláni na tuto Zemi proto, abyste jí pomohli, abyste naplnili svůj nejvyšší smysl 

bytí, kterým je zesílení lásky a světla, a to jak prostřednictvím lásky ve svém vlastním 

osobním životě, tak i lásky ke světu, k této planetě a soucitu vůči všem, kteří dosud váhu 

lásky nechápou. Jejich nenáviděním nedocílíte ničeho jiného než posílení nenávisti. A je-li 

posilována nenávist, pak také roste její podíl a projevy ve světě. Nenechte se prosím 

zastrašovat ani rozčilovat světovým děním, neboť tím byste přispěli pouze k posílení strachu a 

hněvu, které za negativním děním stojí. To přece nechcete. 

  

Dokonalým ukazatelem, zda jdete po správné cestě, jsou vaše pocity. Pokud se hněváte nebo 

bojíte, cítíte bolest. To není správná cesta. Proto vás to bolí, proto cítíte tíhu. Zůstáváte-li 

soustředěni v míru a vysíláte tak do světa lásku, soucit a mír, a to i prostřednictvím svého 

jednání, pak se cítíte dobře a uvolněně, i když se děje vše, co se děje. To je známka toho, že 

jednáte správně a že opravdu pomáháte. A tak pomáhejte. Ciťte se dobře díky své integritě a 

jednání na základě lásky a pravdy. Hovořte o tom, o čem je třeba hovořit. Konejte změny, 

které konat můžete. A pokud se vám zdá, že s něčím nic dělat nemůžete, vyšlete pozitivní 



energii lásky a soucitu těm, kteří můžou. Vysíláním hněvu a strachu vůči egoistickým 

vlivným osobnostem jen posilujete jejich egoistické záměry a vůli dál. Ukončete tento řetěz 

nenávisti pro dobro všech. Přeměňte svou nenávist na čistou hybnou sílu, která vám pomůže 

být sami sebou a činit všechno, co budete cítit jako důležité, na základě čisté lásky a pravdy. 

  

NEJSTE SLABÍ!! Pamatujte si to prosím! Nedělejte ze sebe chudáčky nebo chudinky 

oběti, které nic nezmohou! Tímto naladěním pouze přispíváte k tomu, aby to tak bylo! 

Vaše negativní zkušenosti nejsou ničím jiným než vnějším odrazem vašeho vnitřního 

naladění a přesvědčení! Nenechte se jimi tedy odradit! Věřte, že JE to možné! Že je 

možné změnit svět, je možné změnit společnost, je možné změnit budoucnost vaši i 

celého lidstva! To všechno JE ve vašich silách! Je však třeba, abyste svou sílu neskrývali 

ve své ulitě a abyste jí neplýtvali na zbytečné konflikty, hněvání se a strachování. 

Prosím, uvědomte si, že máte velkou moc a že právě proto jste sem přišli. Potřebujeme 

vás a potřebujeme, abyste na tomto krásném velkém díle spolupracovali.  
  

Jsme neustále s vámi, ať už nás vnímáte či nikoli. Představte si, že vás vezmeme za ruku a 

povedeme vás všude tam, kde budete moci něco změnit, a to zcela bezpečně a jistě. Přesně tak 

to totiž děláme. Vedeme vás jako Boží prostředníci přesně po té cestě, která vám pomůže k 

větší lásce, k otevření vašeho srdce, ke schopnosti soucitu a odpuštění... protože právě tyto 

schopnosti jsou klíčem k léčení lidstva a této planety. Procházíte zkouškami, které z vás 

odbourávají staré nánosy, zbavují vás starých omezení a omezujících přesvědčení, pomáhají 

vám vnímat věci z vyššího úhlu pohledu a přestat se soustřeďovat na své ego a jeho 

vyhrožování. Přijímejte prosím tyto zkoušky s láskou, neboť právě ta je jejich podstatou! I 

když se vám vaše prožitky někdy nelíbí, přijměte je jako příležitost změnit sebe samé tak, 

abyste mohli posléze prožívat ty příjemné, s otevřeným srdcem. Když prožíváte lásku a 

krásné energie, jste šťastní - a to je ukazatelem vašeho správného směru. Když jste šťastní, 

posilujete ve světě štěstí. My všichni si přejeme, abyste byli šťastní. A pokud vám v tom něco 

brání, pomáháme vám to odstranit z cesty. 

  

Procházíte důležitým vývojem, který má velký vliv na váš svět, jak osobní, tak i ten společný. 

Bytosti ze všech astrálních rovin se k nám připojují v zahrnování této planety modlitbami a 

energií lásky, která má zázračnou léčivou sílu, a vás žádáme, abyste se k nám připojili také, v 

rovině pozemské. Přestože máte ve svém trojrozměrném světě mnohá fyzická omezení, je ve 

vašich silách konat své poslání bez ohledu na cokoli. Jestliže potřebujete naplnit své 

pozemské potřeby, pak budete jasně přivedeni k jejich zdrojům. V tomto bychom vám však 

chtěli připomenout, že právě tím, že se přestanete soustřeďovat na svůj osobní nedostatek 

a zaměříte se místo toho na své poslání a na to největší, co můžete vykonat, budou vaše 

potřeby naplňovány zcela automaticky.  

Dokud budete své poslání odkládat a mezitím se jen ubíjet ve své malé ulitě plné nedostatku, 

starostí, vzteku a nenaplnění, budete marnit svůj čas i svou energii a jen si tím zhmotníte další 

nedostatek. Taková cesta nikam nevede. Vyjděte ze svých ulit, i když máte sebevětší 

nedostatek, a konejte své poslání. Právě tím si napomůžete ke změně a k zajištění všech svých 

potřeb. 

  

Chápeme, že souvislostí je v tom všem mnoho a že možná nedovedete některé věci ještě 

pochopit. Ale to nevadí. Prostě přijměte skutečnost, že láska a pravda mají velkou moc a že 

vy, když jednáte na jejich základě, konáte své nejvyšší poslání, které přináší dobro vám i 

vašemu světu. Že když se řídíte svým srdcem a láskou, je všechno tak, jak má být, i kdyby to 

tak navenek nevypadalo. Že vaše energie dosahuje mnohem dál, než si myslíte, a že jejím 

prostřednictvím můžete napomoci pozitivnímu vývoji této společnosti i k hojení Země. Že se 



nemusíte bát mluvit a jednat tak, jak je to nutné, když to tak cítíte, protože na tomto světě 

existují mnohem důležitější věci, než se zavděčovat názorům či představám druhých. Od 

zbytku společnosti se nelišíte jen tak náhodou. Vaše citlivost a vnímavost vám pomáhá 

jasně rozpoznat, co je vaším posláním a co je třeba udělat, a vaše síla a odvaha vám pomáhají 

to uskutečnit, i když se vám nedostává pochopení nebo uznání ze strany druhých. Každý 

člověk může dosáhnout pozice lásky a úcty k životu i k planetě. Mnozí však potřebují lidské 

vzory a lidskou inspiraci, potřebují vidět a slyšet, potřebují to přijmout svými smysly. Jako 

lidé jim k tomu můžete napomoci. A stejně tak můžete povzbudit i ostatní pozemské anděly, 

kteří se dosud neodvážili vykročit ze svých skrýší. Může se vám zdát, že vás není mnoho, ale 

to není pravda. Ve skutečnosti je dobrých a citlivých lidí spousta, ale podobně jako vy se 

dosud skrývají ve svých ulitách, protože mají strach z nepochopení a negativity 

druhých. Když uvidí na vás, že JE možné být citliví a laskaví a konat své poslání i v 

takto nemocném světě, vyjdou ze svých ulit ven a připojí se k vám. Nebojte se být 

prvními, kteří to zkusí. Nebojte se vystoupit ze své skrýše. Neodkládejte to jen proto, že 

nikdo jiný to nedělá. Ve skutečností mnozí pozemští andělé pouze čekají na to, až 

vystoupí někdo první - stejně tak jako na to čekáte vy. Takto ovšem všichni pořád jen 

čekáte a nic se neděje, nikdo z vás není vidět ani slyšet. Seberte tedy odvahu a konejte to, co 

jste sem vykonat přišli. Řiďte se láskou a citlivostí svého srdce, které vás dokonale vede po té 

nejlepší cestě. Nic vám nehrozí. Když se přestanete bát věcí jako je nesouhlas, neuznání, 

odmítání, odpor nebo odsudky, nebudou mít nad vámi žádnou moc a vy budete svobodní. 

Když budete žít svůj život na základě vědomí, že má vyšší smysl a že jsou mnohem 

důležitější věci než podvolování se vůli druhých, kteří se dosud nacházejí v pozici ega a 

strachu, pak na vás tyto věci nebudou mít žádný vliv a vy budete naplňovat své poslání bez 

jakýchkoli problémů. I my vám pomáháme projasňovat vaši cestu a zbavovat ji jakýchkoli 

překážek. A i zkoušky, jimiž mezitím procházíte ve svém osobním životě, jsou božskými 

prostředky, s jejichž pomocí se sami učíte žít svůj život naplno a odbourávat všechna 

zbývající omezení. 

  

Věřte, že všechno ve vašem životě má svůj smysl. A to velký smysl! Vaše osobní zkoušky 

vám mají pomoci rozvinout si své schopnosti lásky, soucitu a pravdivosti, neboť právě ty jsou 

základem pro uzdravení světa. A jak víte, uzdravení světa začíná uzdravením každého 

jednotlivce. Začněte tedy sami u sebe. Cokoli uděláte pro uzdravení svého života (v jakékoli 

oblasti nebo formě), děláte i pro svět. Cokoli si rozvinete sami v sobě, pomáháte rozvíjet ve 

světě. Jakákoli myšlenka plná lásky, která vám přináší potěšení, hladí i váš svět. 

Nepodceňujte prosím sílu své mysli. Není nutné ji neustále kontrolovat, je však dobré 

naučit se ji usměrňovat. Kdykoli vycítíte, že jste spadli do pasti svého ega, začněte se z ní 

zase vymaňovat. Už samotné uvědomění a snaha o změnu jsou velmi cenné! Nemusíte 

být dokonalí a bezchybní a ani to po vás nikdo nechce. Je jen důležité naučit se vycházet 

co nejvíce z lásky, a to jak vůči druhým a světu, tak i vůči sobě. Nejste-li láskyplní sami k 

sobě, pak je to totéž, jako byste nebyli láskyplní vůči druhým. I vy patříte mezi bytosti, 

kterých je třeba si cenit a milovat je. Nezapomínejte na to. 

  

Vaše přítomnost na této planetě je zázrak seslaný z Nebes v době nejvyšší potřeby. 

Kdybyste neměli být schopni ovlivnit stav věcí k lepšímu, nepřišli byste sem. Každý 

jeden z vás může vykonat něco dobrého pro tuto planetu, a tím i sám pro sebe.  

Jste velmi schopní, ale dosud jste neobjevili celý svůj potenciál - protože z něj máte strach. A 

právě strach se nyní učíte překonávat. Jakmile se vám to podaří a vy začnete žít svůj život 

naplno, projeví se veškerý váš potenciál a veškeré vaše schopnosti. Když nebudete omezováni 

svým strachem z toho, zda s vámi někdo souhlasí nebo naopak nesouhlasí, budete mít vnitřní 

svobodu, která je k naplnění vašeho života důležitá. Můžete být vůči druhým ohleduplní a 



zároveň se jimi nenechat omezovat a brzdit. Znovu připomínáme, že vycházíte-li při svých 

činech z lásky a pravdy, nemůžete udělat nic špatného. Pamatujte, že nejste zodpovědni za to, 

jak se druzí lidé rozhodnou cítit a přistupovat k vám. To je jejich volba, o níž rozhodují oni. 

Jste zodpovědní za svůj podíl ve světě a za to, čím do něj přispíváte. Je-li to láska a 

upřímnost, pak je všechno v nejlepším pořádku. A pokud se vám to nedaří, Bůh/Vesmír 

vás podpoří prostřednictvím zkoušek, jež vás k lásce a pravdě dovedou. 
  

Už dříve jste si všimli, že některé frustrující situace ve vašem životě se postupně 

vystupňovaly do takových mezí, že jste je nedokázali dále unést, a pokud ano, tak jen s 

největším sebezapřením. Tato frustrace se stupňuje nikoli proto, že by vám Bůh/Vesmír 

nepřál, ale proto, že vám odpovídá na vaše modlitby a žádosti o dobré věci. Cokoli, co vám 

dobře neslouží, i když si myslíte, že ano, z vašeho života odchází. Lpěním na těchto věcech a 

snahou udržet si je v životě za každou cenu, tím vším si působíte mnohem větší utrpení, než 

kdybyste je jednoduše nechali jít a uvolnili tak prostor pro to, co si tolik přejete. Stupňující se 

frustrace je jasným znamením, že vám něco neslouží dobře, ať už je to vztah, situace a nebo 

třeba váš vlastní postoj k nim nebo způsob vnímání. Teprve tehdy, když vaše frustrace 

nabyde takové síly, že se pod její tíhou zhroutíte, necháváte věci jít. Jste to však vy, kdo 

si to takto vyžádal. Přejete si dobro, ale nechcete se pustit toho, co vám stojí v cestě za ním. 

Pak se však musíte rozhodnout.  

Je-li vaše touha udržet si staré a známé věci ve svém životě větší než touha po něčem lepším, 

pak skloníte hlavu a smíříte se s tím, co vám nestačí. Uděláte kompromis, kterým se odsoudíte 

k nesplněnému přání, ale připadá vám to lepší, než se vzdávat něčeho, co už máte. Je-li 

naopak silnější vaše touha po nových, lepších věcech, pak narůstá vaše frustrace v současných 

okolnostech čím dál více, dokud vás nedotlačí k rozhodnutí, které je k přijetí nových dobrých 

věcí nutné, ale které nejste ochotni učinit, dokud nemusíte. Není to tedy nátlak ze strany 

Boha/Vesmíru. Je to nátlak, který vzešel z vaší vnitřní nerozhodnosti, kdy se zmítáte 

mezi touhou a strachem. Tento nátlak je vaším pomocníkem, nikoli překážkou nebo 

škůdcem. Vznikl na vaše přání, i když nepřímo. Vznikl proto, že ho potřebujete. 

Potřebujete ho, jinak byste se nedokázali rozhodnout. A jak víte, když něco opravdu 

chcete, pak vždy také dostanete všechny prostředky, které vám k tomu pomohou. Tato 

frustrace, forma vnitřního nátlaku, je jedním z těchto prostředků.  

Kdybyste byli schopni se rozhodnout s lehkostí a beze strachu, frustrace by nemusela narůstat, 

protože byste už při jejích prvních známkách poznali, že něco není v pořádku a rozhodli byste 

se podle toho zařídit. Frustrace vás ničí jen v případech, kdy se neumíte rozhodnout bez ní. Je 

to velmi podobné, jako když se bojíte jít k zubnímu lékaři, a tak to odkládáte a odkládáte, 

dokud vás nezačne bolet zub a dokud se tato bolest nevystupňuje tak, že uděláte cokoli, jen 

abyste ji necítili. Právě v těchto okamžicích, kdy už nejste schopni snášet svou bolest, se 

rozhodnete osvobodit se. Právě proto se bolest dostavuje - aby vám pomohla. Když se 

neumíte nebo nechcete rozhodovat, dokud vám není opravdu zle, pak přirozeně 

nastanou okolnosti, kdy vám zle bude. Vy sami jste si to takto nastavili. Vy sami jste se 

rozhodli, že potřebujete trpět, abyste se dokázali rozhodnout.  

Vždy to můžete změnit a začít se rozhodovat i bez zbytečné bolesti. Problémem však bývá, že 

si to zatím neumíte představit. Na tento zažitý způsob jste si natolik zvykli, že vám jiný přijde 

až neuvěřitelný. „Rozhodovat se, aniž bych MUSEL/A?!“ Ano. Rozhodovat se, aniž byste 

MUSELI. Dokud se neodvážíte rozhodovat se bez nátlaku bolesti ve svém nitru, pak budete 

při každém takovém rozhodování vystaveni stupňující se bolesti. Chceme vám říci, že to 

vůbec není nutné. Vždy zjistíte, že vaše utrpení bylo naprosto zbytečné a že věci vůbec nebyly 

ve svých důsledcích tak špatné a hrozivé, jak jste si původně mysleli - stejně jako když po 

návštěvě zubního lékaře odcházíte s pocitem úlevy a smějete se tomu, jak jste se báli. Když 

víte, že všechno vždy slouží vašemu nejvyššímu dobru, a že ať už všechno bude jakkoli, bude 



to dobré, pak nemáte vůbec žádný důvod bát se svých rozhodnutí. Když vycházíte z 

upřímných přání svého srdce, nikdy neuděláte chybu a nikdy nic špatného nezpůsobíte. 

To vám slibujeme. 
  

V rámci tématu vaší společnosti a světa bychom vás ještě chtěli požádat, abyste neposilovali 

současný nepříznivý stav tím, že se budete stavět do pozice obětí, které nemohou nic dělat, a 

tak to jen všechno nenávidí. Mnohdy, když vás vyzýváme k zaujetí jiného postoje, začnete se 

bránit a argumentovat, hádat se o tom a ptát se: „Jak nemám nenávidět tuto zemi, KDYŽ...?! 

Jak nemám nenávidět tuto vládu, KDYŽ...?! Jak nemám nenávidět naše úřady, KDYŽ...?! Jak 

nemám nenávidět peníze, KDYŽ...?! Jak nemám nenávidět tamty lidi, KDYŽ...?!“ 

Vnější okolnosti však nejsou příčinou vaší nenávisti a vašeho utrpení. Tou je vaše volba 

nenávisti. Ano, nenávistný postoj si volíte vy sami. A samozřejmý a normální vám připadá 

jen proto, že jste se to tak naučili od svých blízkých již v raném dětství, kdy jste si osvojili i 

mnoho dalších nešťastných návyků, kterými si stále a opakovaně zhmotňujete omezení a 

nespokojenost a kterými tyto věci posilujete také ve světě. Proto se dějí stále dokola, 

proto omezení a negativní situace trvají dál a dál, a proto lidé sami sebe dokola a dokola 

přesvědčují, že nemají žádnou moc a že jediné, co mohou dělat, je současný stav 

nenávidět. 
Prosím, neutvrzujte se ve své nenávisti jejím obhajováním. Rozhodnout se nebýt nenávidějící 

neznamená být pasivní nebo nečinní, nebo si „nechat kálet na hlavu“, jak mnozí s oblibou 

říkáte. Znamená to rozhodnout se, že svou vlastní nenávistí nebudete ještě posilovat to, co se 

vám nelíbí. Znamená to říct: „Ano, situace je příšerná, nelíbí se mi, nesouhlasím s ní, beru na 

vědomí to, jaká je, nic nepopírám ani si nic nenamlouvám, ale nebudu ji přece ještě 

podporovat svou vlastní energií.“ Už touto změnou, kdy přestanete posílat svou negativně 

laděnou energii do světa, své země, vlády, ekonomiky a dalších oblastí, napomůžete k jejich 

pozitivním změnám. 

A samozřejmě, opět v tomto jdete příkladem svým blízkým i ostatním lidem, kteří váš nový 

postoj uvidí. Dojde jim, že mají i jiné, lepší a příjemnější možnosti, než něco nenávidět. Své 

děti tím naučíte pozitivnějším přístupům a nebudete jim dál předávat omezení, která jste si 

osvojili vy od svých příbuzných. Nemusíte to zvládat dokonale ani bezchybně. Nevadí, že se 

vám to nepovede vždy. Učíte se to. Je to pro vás něco nového, dosud nepoznaného. Důležité 

je, že se snažíte a že CHCETE tato omezení překonat a prolomit. Vaše vůle, záměry a snaha 

jsou tím, na čem záleží. Ukážete tím všem ostatním, že i když třeba neumíte nebo nezvládáte 

všechno, co byste chtěli a jak byste to chtěli, tak to JDE. Druhé lidi to velmi povzbudí, když 

tyto počáteční proměny uvidí na vás a vašem příkladu. Nebojte se jím být. Pomůžeme vám se 

vším, co k tomu budete potřebovat. 

  



VZTAHY 
Naplnění, které prožíváte prostřednictvím svých vztahů s lidmi, do velké míry závisí na tom, 

jak moc dokážete milovat sami sebe. To už jistě víte. Přesto však ve vašich vztazích často 

dochází k disharmonii, která je způsobena vaší neláskou vůči sobě samým. Tato neláska může 

mít mnoho forem, například že se před druhým ponižujete nebo že se necháte ponižovat jím, 

že se bojíte říkat pravdu, že odmítáte být šťastní, když druhý šťastný není, že jste nezdravě 

závislí na druhém člověku, jeho názorech nebo jeho uznání, že si necháváte ubližovat, že 

obětujete sami sebe pro něčí povrchní rozmary a podobně. Je velká spousta nezdravých 

vztahových vzorců a mnohé z nich jste přejali od svých rodičů a dalších blízkých v raném 

dětství. Jsou to především ty, které se vám stále dokola opakují v dalších a dalších vztazích, 

přestože je prožíváte s úplně jinými lidmi, na jiných místech a v jiném čase. Narážíte na tytéž 

osobnostní rysy, tytéž typy chování, zacházení a způsoby vyjadřování, jaké měli vaši 

předchozí partneři, přátelé, učitelé a rodinní příslušníci. Tyto vzorce patří mezi hlavní 

překážky ve vašem štěstí v oblasti vztahů. A klíčem k jejímu překonání je právě sebeláska. 

  

Když máte rádi sami sebe, jste také ochotni udělat vše pro své štěstí. Víte, že máte na štěstí 

stejné přirozené právo jako všichni ostatní. Když si vážíte sami sebe, dokážete činit všechny 

ty potřebné změny jako naučit se říkat ne, naslouchat svým pocitům, řídit se vlastním 

úsudkem navzdory většině a jiné, které vám pomáhají zbavovat se toho, co vám škodí, a 

zároveň vám pomáhají k tomu, co vám bude dobře sloužit. Když se umíte milovat, nebojíte 

se, protože víte, co je pro vás dobré, a víte, že se můžete spolehnout sami na sebe, že se o 

své dobro postaráte. Jestliže se však rádi nemáte a podřizujete se druhým na úkor vlastního 

štěstí, pak sami sobě podkopáváte nohy a zároveň v sobě probouzíte strach a nedůvěru, 

protože pak přirozeně nemáte jistotu, že se na sebe můžete spolehnout. Sebeláska a sebeúcta 

nejsou žádným druhem rozmazlenosti nebo sebestřednosti, ale zdravého přístupu k vlastnímu 

životu, který bere ohled i na vás, ne jen na ostatní. Nemusíte mít strach, že začnete druhé 

opomíjet a zapomínat na ně, když se budete dobře starat i o sebe a své potřeby. Naopak, čím 

více posílíte svou schopnost cítit lásku vůči sobě samým a svému vlastnímu životu, tím více jí 

budete schopni cítit vůči druhým a tím více jim jí budete moci dávat. A to je přece krásné. 

  

Mnohdy se vás však někteří lidé ve vašem životě pokoušejí dostat tam, kde vás chtějí mít, 

prostřednictvím citového vydírání. A to je velký problém, nemáte-li dostatečně rozvinutou 

schopnost sebelásky a sebeúcty. Právě on je příčinou vašich pocitů bezmoci, důvodem, proč 

jen trpce snášíte podmínky, které se vám přitom nelíbí, a proč neustále potlačujete své 

skutečné touhy a přání týkající se vztahů. 

Mnozí jste citliví a natolik vnímaví, že dokážete již předem poznat, jakou reakci druhý člověk 

projeví, ještě než něco vůbec uděláte nebo řeknete. Někdy máte takové obavy z toho, že se 

druhý rozzlobí, rozpláče, obviní vás za něco nebo odsoudí, že raději trpíte, než abyste 

náhodou jemu nějak „neublížili“. Berete jeho reakce jako něco, co VY sami způsobujete. Ale 

své reakce na podněty si každý člověk volí sám. 

Protože jste však citliví na nízké energie těchto reakcí a máte z nich strach, jste snadno 

přístupní citové manipulaci. Často nešťastně přihlížíme tomu, jak se necháváte ničit, 

omezovat a ubližovat si, jen abyste nemuseli pocítit něco nepěkného ze strany druhých. Pak 

jste však nešťastní a frustrovaní, protože žijete svůj život podle vůle druhých, nikoli podle své 

vlastní, a nenásledujete svou nejvyšší cestu. Vaše duše pláče, ale vy své jednání omlouváte 

tím, že je alespoň „všechno v pořádku“. Jste soustředěni na vnější okolnosti a kontrolujete, 

kdo na vás jak reaguje, zatímco zanedbáváte sami sebe i svá přání, protože se bojíte konfliktů 

a konfrontací s druhými. Když se však bojíte, dáváte tím druhým do rukou zbraň, kterou 

mohou používat proti vám. Snadno vás mohou přimět, abyste udělali to, co chtějí, i když vy to 

nechcete, tím, že vám pohrozí, že vám nedají své uznání, že s vámi nebudou souhlasit nebo že 



se na vás rozzlobí. A protože jste si osvojili přesvědčení, že na názorech a citech druhých 

závisí vaše štěstí, skloníte hlavu a uděláte to. 

  

Toto citové vydírání jde ruku v ruce s vaší závislostí. Závislost v jakékoli formě je pro vás 

škodlivá. Nejedná se zde přitom o vaše přirozené potřeby jako je jídlo, potřeba fyzické 

blízkosti nebo zdravé sexuality - o věci, které přirozeně potřebujete pro svůj život. Jedná se o 

negativní případy, kdy ubližujete své duši nebo svému tělu, abyste získali dávku toho, co vás 

dočasně uspokojí - a to jen povrchně. Nejsou to přitom jen návykové látky, impulzivní 

nakupování, přejídání se nebo něco jiného, co si pod pojmem závislost obvykle představíte - 

je to i vaše závislost na získávání uznání druhých a jejich příznivých reakcí na vás a vaše 

jednání. A ta opět vychází z vaší nedostatečné sebelásky. 

Když necítíte dostatek vlastní lásky, přirozeně ji potřebujete od druhých. Stáváte se na nich a 

na jejich projevech lásky závislí. Když vás neocení nebo si vás nevšímají, cítíte se nešťastní. 

Když vás pochválí za to, že jste se jim zavděčili (a udělali něco úplně jiného, než co jste sami 

chtěli, jen abyste získali jejich uznání), cítíte se lépe. Takto je však váš dobrý pocit ze sebe 

samých ZÁVISLÝ na reakcích a přístupech druhých lidí. A kdykoli jste jakkoli nezdravě 

závislí na druhých lidech či okolnostech, je třeba začít pracovat na vztahu, který máte 

sami se sebou. 
  

Závislý člověk nemůže světu pomáhat tak, jak by chtěl a jak by mohl, protože se musí 

neustále zavděčovat druhým a pořád se ohlížet na to, zda náhodou někomu nevadí, zda se 

náhodou někomu nepřestal líbit, zda proti němu náhodou někdo něco nemá apod. Pořád musí 

kontrolovat, jestli je všechno tak, aby mu to zajišťovalo dostatek toho, co potřebuje. Neustále 

se musí starat o to, zda se mu dostane další „dávky“. Takto zdržuje sám sebe od svého 

životního poslání a místo toho, aby konal dobro pro svět i pro svůj život (což je vzájemně 

propojeno), marní svůj čas i energii strachem z toho, že se mu nedostane jeho dávky uznání 

nebo přízně ze strany druhých, která alespoň na chvíli umlčí jeho strach. A protože vás 

závislost nikdy nemůže opravdu naplnit, jste nuceni se o to snažit pořád a pořád dokola, dál a 

dál, a tak věčně pokračovat v nezdravých řetězcích omezování a podřizování se. 

  

Závislost je pro vztahy pastí, která je spoutává a která nedovoluje partnerům růst ani skutečně 

milovat. Jste-li nezdravě závislí vy nebo váš partner, pak jste nesvobodní a vaše láska nemůže 

projevit svůj plný potenciál, protože je vaší závislostí či spoluzávislostí omezována. I když je 

láska všemocná a může uzdravit srdce každého člověka, nemůže jít proti vašemu 

rozhodnutí být závislí a stavět se do závislé pozice. Opět se jedná o vaši svobodnou 

volbu, a protože láska je Bohem a Bůh vždy respektuje vaše rozhodnutí, nemůže vám 

ani vaše vlastní láska pomáhat léčit srdce, když jí to nedovolíte a upřednostníte před ní 

svou závislost.   
  

Mnohé z vašich životních situací vás učí schopnosti rozhodovat se jinak, lépe, volit si 

svobodu. Jenže místo abyste je přijali jako trénink a příležitosti, stavíte se do pozice oběti a 

cítíte se danými okolnostmi zraňováni. Každá situace, v níž stavíte práva druhého daleko nad 

svá vlastní, je pro vás příležitostí uvědomit si, jak neláskyplně se chováte vůči sobě samým, 

své duši a také svému tělu. Tato neláska se pak mimo jiné také odráží na všech aspektech 

vašeho života - na vašich vztazích, ale i na stavu vašich financí, na míře naplnění v rámci vaší 

kariéry a na samotné práci, kterou vykonáváte. V podstatě své duši říkáte „Nejsem 

hoden/hodna toho, abych měl/a to, co chci, protože ostatní mě toho hodného/hodnou 

neshledali / protože mě nemají rádi / protože se jim nelíbím.“ 

Sebepodceňování, přizpůsobování se a klanění se druhým však rozhodně není pomoc a už 

vůbec to není láskyplné. Možná vás těší vidět spokojenost druhého, když vyhovíte jeho vůli, 



avšak pokud tato vůle není v souladu s tou vaší a vy se přesto zradíte a přizpůsobíte se té jeho, 

jedná se o projev nelásky a neúcty vůči sobě samým, a ten nepomůže ani vám, ani druhému 

člověku, i kdyby se vám zdál být jakkoli „vděčný“. 

Dokud se nebudete umět mít skutečně rádi a vážit si sebe a svého života, snadno s vámi 

budou lidé manipulovat, protože budete závislí na jejich přízni. To neznamená, že pro 

vás nemá být důležitá vztahová harmonie a že byste na ni neměli brát ohled. 

Ohleduplnost je však něco jiného než podřizování se. Ohleduplnost vychází z vědomí 

hodnoty své i druhého člověka, zatímco podřizování se staví hodnotu druhých daleko nad 

svou vlastní. Ohleduplnost je pozitivní vlastnost, která přináší dobré oběma stranám, zatímco 

podřizování se nepřináší dobro ani jedné straně, přestože se druhá strana může zdát být naoko 

potěšená. Její duše však cítí, že jste provedli nezdravou oběť, a v nitru druhého člověka se tak 

probudí pocit dluhu, který bude chtít splatit. Později tedy také provede nezdravou oběť, aby 

svůj pomyslný dluh splatil a mohl jít dál. Takto však jen pokračuje nezdravý řetěz obětování 

se a vnitřních ztrát, který nikomu neprospěje. Pamatujte si prosím, že vaše štěstí nikdy nestojí 

za to obětovat pro povrchní uspokojení druhých lidí nebo jejich či vašeho vlastního strachu.  

Když někomu nevyhovíte, protože to tak prostě upřímně cítíte, je to dobré. A ví to vaše 

duše i jeho duše. I kdyby se ve své osobnosti druhý člověk vztekal nebo byl nešťastný, ve 

svém nitru bude vědět, že je to tak dobré. A bude vám vděčný. I kdyby to na úrovni chápání 

své mysli neuměl pochopit, na úrovni duše bude mezi vámi všechno v pořádku. Nemusíte se 

bát jednat tak, jak to cítíte, i kdyby to znamenalo něco nebo někoho odmítnout. Ve 

skutečnosti tím pomáháte odstranit ze společnosti nezdravý návyk v chování, který 

mnoho let ubližuje vám i druhým lidem. A i to je součást vašeho životního poslání. 
  

I nadále budou pokračovat přirozené proměny vašich vztahů a vašeho okruhu přátel, 

které vždy probíhají v souladu s vaší vlastní proměnou. To je v pořádku. Tyto změny 

jsou prospěšné všem zúčastněným a nemusíte se jich nijak bát ani se je snažit řídit. Chtěli 

bychom však poukázat na to, že právě na vašem blízkém okruhu přátel a lidí, kteří vás nově 

obklopují, se krásně ukazuje váš vlastní vnitřní rozvoj. Vaše vlastní osobní dobro napomáhá k 

všeobecnému dobru tohoto světa a vaší společnosti. A lidé, kteří se okolo vás shromažďují, 

jsou toho nejlepším důkazem. Někteří od vás odejdou, jiní k vám přijdou. Další se začnou 

jinak chovat. Začnou na vás jinak reagovat. Ale to je v pořádku. Je to všestranný přirozený 

vývoj a není třeba snažit se ho nějak ovládat. Zákon přitažlivosti k vám vždy přivede ty pravé 

lidi, s nimiž si momentálně nejvíce porozumíte, a tak nemusíte mít starosti s tím, že by snad 

mohlo být něco v nepořádku. Nenechte se však brzdit strachem ze ztráty některých 

vztahů a potlačovat kvůli nim své vlastní proměny. Vztahy, které mají ve vašem životě 

zůstat a které vám mohou nadále přinášet dobro, se vždy pozitivně přetvoří podle vás i 

druhých lidí a vašeho vývoje. Vztahy, které skončí a vytratí se, ve vašem životě neměly 

nadále být, protože by vám ani druhým dobro nepřinášely. Věřte Bohu/Vesmíru, že ví, co 

dělá, když vám některé osoby či vztahy odvádí z cesty, přestože vy to možná nevíte. Tato 

důvěra je jednou z důležitých součástí vaší cesty k naplnění. Bůh/Vesmír vás totiž může 

zavést na tak krásná místa, na která byste sami nikdy nepřišli. A tak se nebojte dovolit mu, 

aby vám pomáhal i způsoby, kterým nerozumíte, ale které jsou pro vás přesto ty nejlepší. 

Máte právo jeho vedení nenásledovat, ale pak také nedojdete tam, kam byste jinak mohli. Vše 

záleží pouze na vás a vaší ochotě vyššímu vedení důvěřovat. 

  

Dále bychom vás chtěli požádat, abyste si nepletli své vztahy s pouhou dobročinností. Je 

přirozené si ve vztazích pomáhat, přesto by však neměly být JEN o pomoci a řešení 

problémů. Potřebujete vztahy, které podpoří vaši radost a potěšení, i když se v jejich rámci 

můžete vzájemně dělit o zkušenosti, radit si a pomáhat. Vztahy, v nichž POUZE řešíte 

problémy, nejsou příliš naplňující. Takové vztahy jsou pro vás spíše prací než přátelstvím. 



Dohlédněte na to, abyste kromě vzájemného pomáhání si nezapomínali na radost a potěšení, 

zábavu a smích. Ve vztahu, který má zdravou podstatu, není žádný problém cokoli vyjednat 

nebo se na čemkoli dohodnout. Je jen třeba, abyste si dovolili být k sobě navzájem upřímní a 

říkat si, co opravdu cítíte nebo co byste opravdu chtěli. Tímto vyjasňováním můžete předejít 

mnoha zbytečným nedorozuměním a zároveň si vzájemně pomůžete k osvojení si lekce 

asertivního přístupu.  

  

Pomáhejte druhým lidem a učte je svým vlastním příkladem, avšak nevnucujte jim 

prosím své názory. Můžete jim je nabídnout a oni je mohou přijmout či odmítnout, stejně 

jako to platí naopak. Ponechávejte jim svobodu, i kdybyste viděli, že nemíří zrovna k 

příjemným zkušenostem. Mají své vlastní lekce, jimiž si potřebují projít, a budete-li jim bránit 

ve vývoji, budou je tytéž lekce pronásledovat dál a dál, dokud si jimi konečně neprojdou. 

Takto byste jim pouze prodlužovali a zdržovali jejich cestu. Udělejte tedy sami sobě i jim 

laskavost a nechte jim svobodu volby. Ať se rozhodnou, jak sami potřebují. Ani vy byste 

přece nechtěli, aby vám někdo něco nutil. 

  

Svoboda - skutečná svoboda - je základem pro každý šťastný vztah. Svoboda každého 

jednotlivce i svoboda, kterou si jednotlivci poskytují navzájem. Jen když mohou být oba 

partneři skutečně sami sebou, skutečně svobodní, a nemusejí se bát otevřít a nechat vyjít na 

povrch své skutečné já, pak může dojít ke vzájemnému spojení, přijetí se a ke svobodné, 

ničím nespoutané ani podmíněné lásce. Nepodmiňujte prosím svou lásku. Milovat můžete 

vždy, bez ohledu na okolnosti. 

Také nechtějte od sebe ani od druhých dokonalost. Chtějte dělat to nejlepší, co umíte, chtějte 

vynakládat svou snahu na budování a rozvíjení svých vztahů, ale nežádejte od sebe 

neomylnost. Jako lidé jste tady právě proto, abyste se učili, a to i prostřednictvím různých 

omylů, díky kterým se ohromně rozvinete a přiblížíte se větší lásce. Čekat se svou láskou, 

dokud druhý člověk nebude dokonalý a bezchybný a dokud si vaši lásku nezaslouží, 

znamená odsuzovat se k věčnému potlačování lásky. Žádný člověk na světě neví všechno, 

neumí všechno a nedokáže všechno. Můžete se od sebe vzájemně učit a podporovat se ve 

svém růstu tím, že se budete o své zkušenosti a poznání dělit, ale i tím, že se budete 

bezpodmínečně milovat, i když neodpovídáte svým představám o dokonalosti. Vzdejte se tedy 

svých názorů o tom, jaký by druhý člověk „měl být“, a místo toho se soustřeďte na to, jakou 

lásku k němu cítíte. Vaše láska ho může podpořit v pozitivních změnách, k nimž bude takto 

mnohem svolnější, než kdybyste ho k nim „nutili“ kritizováním nebo i vyhrožováním. 

Vyhrožovat druhému, že ho ztrestáte nebo že vztah opustíte, když nebude dokonalý, bude 

dělat chyby nebo když se vám na něm nebude něco líbit, znamená vztah omezovat a činit 

druhého nesvobodným. Je to forma citové manipulace. Tak ovšem jen utlačujete svou lásku 

a děláte své i jeho štěstí podmíněným.  

  

Naučte se ve jménu lásky respektovat právo každého člověka dělat chyby. Tím si 

pomůžete ke svobodě, která vám pomůže mít k sobě vzájemnou úctu a pochopení i 

přesto, že si všichni procházíte svými lekcemi. Není mezi vámi jediný, který by se takto 

něco neučil. Všichni jste na jedné lodi. Nevyčítejte si, že nezvládáte všechno, a ani to od 

sebe ani druhých nežádejte. Buďte vůči sobě v rámci zdravých mezí tolerantní a 

dopřejte si prostor i pro učení se ze svých chyb. Vaše láska tím dostane svobodu, a 

protože nebude ničím spoutaná ani omezená, bude mezi vámi moci volně proudit a 

pomáhat vám ve vašem růstu. 
  

Co se týká vašich milostných vztahů, velmi vám pomůže, když se naučíte lépe vnímat 

svou sexuální podstatu a přijmete ji. Ženy si takto přestanou plést svou ženskost se slabostí 



nebo podřízeností a muži naopak přestanou zaměňovat svou mužnost a sílu za nadvládu nebo 

násilí. Všichni, kdo máte strach ze své sexuální podstaty, ji kvůli tomu utlačujete do pozadí a 

snažíte se ji překrývat něčím jiným. Ženy skrývají svou zranitelnost za zdánlivou 

neporazitelnost a muži si zase nedovolují být skutečně mužští ze strachu, aby svou sílu 

neprojevili nežádoucím způsobem. Učte se tedy pracovat se svými skrývanými stránkami, 

které jsou vaší vlastní podstatou. Jsou velmi důležité. Opět můžete požádat o vedení, pomoc a 

dohled nad vaším konáním, budete-li mít pochybnosti, zda to zvládnete. Vaše sexualita je vaší 

přímou součástí a jako taková hraje významnou roli ve vaší přitažlivosti i v osobní 

spokojenosti.   

  

Žijete-li v souladu se svou podstatou ženy či muže, pak jste velmi spokojení a přitažliví a 

ve vztazích snadno navážete kontakt s lidmi, kteří tento váš soulad odrážejí. Když se 

zbavíte svého strachu, že vám hned někdo ublíží, když otevřete světu svou něžnou 

ženskou stránku, nebo že naopak někomu hned ublížíte vy, když projevíte svou mužskou 

stránku, napomůžete si tak k důležité vnitřní svobodě, která - jak už jsme zmínili - tvoří 

základy šťastných vztahů.  

  

Je velmi důležité, abyste se ve své energii cítili dobře. Přestože má každý z vás něco z mužské 

i ženské energie, vaše podstata je obvykle buď více mužská nebo ženská. Když se naučíte žít 

v souladu se svou mužskostí či ženskostí, pomůžete si tak k vytouženému naplnění v milostné 

oblasti. Pamatujte prosím, že ženská energie, zvaná pasivní nebo také přijímající, nemá nic 

společného se slabostí nebo podřízeností, a že mužská energie, aktivní a dávající, nemá nic 

společného s násilím nebo nadřazeností. Obě jsou si rovny a jsou rovnocenně důležité. 

Zbavte se svých obav z nežádoucích extrémů, požádejte o vedení, budete-li chtít, a 

začněte si rozvíjet dobrý vztah se svou niterní ženou nebo niterným mužem. Dávejte si 

to, co tolik potřebujete, a vnímejte, jak moc vám to pomáhá. Vztah se svou vlastní sexualitou 

je důležitý pro vaši schopnost sebelásky a sebepřijetí, která je zase klíčem ke štěstí ve vašich 

mezilidských vztazích (a to nejen milostných). Bude to tedy v konečném důsledku opět 

prospěšné nejen vám, ale i vašim blízkým a také lidem, které ještě potkáte při své cestě 

životem v budoucnu. 

  

Vnitřní svoboda je důležitá pro každého z vás. Nejen kvůli vašim vztahům, ale obecně 

kvůli celému vašemu životu. Kdo je skutečně svobodný a nezávislý a přitom je v souladu 

sám se sebou, umí přijímat sebe i druhé s jejich omyly, dokáže milovat bez podmínek 

sám sebe i druhé a koná ve světě od srdce vše, co cítí, že konat má, je skutečně šťastný. 

A toto štěstí je pouze vaší volbou. Není na nikom ani na ničem závislé. Je třeba se pro 

něj jen rozhodnout a podle této volby se zařídit. Nakonec v každé životní zkoušce se 

učíte právě vnitřní svobodě, protože právě její absence je příčinou vašich trápení. Každá 

životní zkouška vám poskytuje příležitost zbavit se dalšího omezení, další pasti, dalších 

škodlivých pout, a dalších překážek, a tím dosáhnout větší vnitřní svobody. Postupně se 

očišťujete a oprošťujete ode všeho, co vás činilo nesvobodnými, a kvůli čemu jste se 

dosud cítili nešťastní. Buďte tedy svým změnám otevření a vítejte je. Přicházejí vám na 

pomoc.  
  



HOJNOST A PENÍZE 
Naše poselství pro vás nespočívá v tom, že vám řekneme „V TOMTO ROCE BUDETE MÍT 

PENÍZE“ nebo „V TOMTO ROCE NEBUDETE MÍT PENÍZE“. A to z jednoho prostého 

důvodu - to, zda máte či nemáte peníze, vždy záleží pouze na vás. Ano, po světě občas 

procházejí vlny energie, které mohou podpořit váš úspěch a nebo které vás mohou naopak 

vybídnout k opatrnosti, avšak váš definitivní stav záleží opravdu čistě na vás a na tom, co 

děláte se svým životem a svým přístupem k němu. 

 

Jedním z velkých problémů společnosti je váš strach z nedostatku peněz. Váš hromadný i 

osobní strach z chudoby je natolik silný, že vám maří zhmotňování vašich přání 

hojnosti. Svým strachem z chudoby a rovněž vztekem na nedostatek a osoby či úřady 

související s rozdělováním prostředků či vztekem na nespravedlnost, tím vším posilujete tento 

nepříznivý stav a nemůžete se pak tedy divit, že k vám nepřichází hojnost, o kterou jste žádali. 

Kdykoli se rozhodnete nadávat, stěžovat si, stavět se do pozice oběti a hněvat se, jedná se o 

vaši svobodnou volbu, kterou respektuje celý Vesmír, navzdory tomu, jak nepříznivé to pro 

vás je. 

Vaše starosti ani strach vám nijak nepomohou. Nijak vás nechrání, ani vás na nic nepřipravují, 

přestože váš rozum si to myslí. Pouze zatěžují vaši mysl i vaše emoce a podle této těžké 

energie strachu a napětí k vám přitahují odpovídající zkušenosti. Jakmile se ale rozhodnete z 

tohoto kruhu vystoupit, Vesmír vás podpoří vším, čím budete potřebovat. Jakmile se 

rozhodnete vzít věci do svých rukou a uvědomit si, že jste schopni se o sebe postarat, třeba i s 

mírnou pomocí, začnete k sobě přitahovat pomoc ve formě věcí, okolností i lidí na základě 

své nové volby. I ta je však pouze na vás. Dokud budete chtít věřit svým omezením, pak si je 

budete stále posilovat, a tím si zpětně potvrzovat svá negativní přesvědčení. 

  

Zbavte se prosím také svého strachu a představ, že byste skončili jako bezdomovci. 

Ujišťujeme vás, že i kdybyste se do takové situace měli dostat, přesto budete mít vždy k 

dispozici vše potřebné, abyste se tomu vyhnuli. Bezdomovci se z vás však nikdy nestanou, 

pokud tak již nesmýšlíte a nevnímáte se tak. Nemáte-li takový program ve své mysli, pak se 

bezdomovci nikdy nestanete. I kdybyste se snad na ulici ocitli, jistě byste se snažili udělat 

všechno proto, abyste si co nejdříve vydělali potřebné finance, vyřídili nezbytné záležitosti a 

mohli tak svůj život rychle vrátit na svůj standard. Obdobně lidé bez domova žijící za ulici 

zase nedokážou žít v bytě nebo domě, i když ho dostanou. Jistě jste slyšeli mnohé příběhy o 

tom, jak tito lidé dostali větší finanční obnos a velmi brzy byli zase zpátky na ulici. Vše je to 

jen o nastavení vaší mysli, a nejste-li již chudými bezdomovci ve svém smýšlení, pak se 

jimi nikdy nemůžete doopravdy stát. Chtěli bychom, abyste propustili svůj strach i 

strašlivé scénáře související s tímto tématem. Chápeme, že pro vaši mysl je přirozené 

analyzovat všechny možnosti a důsledky, ale chceme, abyste brali v potaz i možnosti, které 

nejsou logické, a řešení, která se mohou naskytnout nezávisle na jejich „pravděpodobnosti“. 

Opět připomínáme, že budete-li následovat své srdce, nikoli strach, půjdete správně a všechno 

potřebné na svou cestu dostanete. Nikomu nepomůže, když budete trpět. Ve vašem i 

našem největším zájmu je vaše nejvyšší dobro a dostatek. Potká-li vás nějaká nepříjemná 

zkušenost, vždy má posloužit k vašemu vývoji, abyste se následně mohli dostat nejen zpět na 

svůj původní standard, ale mnohem výš. Nikdy vás neopustíme a nikdy nezůstanete bez 

důležitých prostředků, které potřebujete. Velká část toho všeho ovšem záleží i na vás, na 

vašem přístupu, vašem naladění a přesvědčení, i na tom, jak se sami k sobě stavíte, zda si 

dovolíte přijímat pomoc, když to budete potřebovat a zda budete otevřeni změnám svého 

smýšlení a osobnostním proměnám, které vás dovedou k vašim cílům. 

  



Necítíte-li se v oblasti financí či ekonomiky zrovna jistě, rádi bychom vám doporučili 

rozšířit si své vzdělání v této oblasti. A to jak v oblasti odborné, tak i v té duchovní.  

Určitě jste již slyšeli mnoho moudrých tvrzení týkajících se hojnosti, ale buď jim doopravdy 

nevěříte, nebo si je afirmujete, aniž byste přitom činili změny, k nimž jste na základě svých 

afirmací vedeni. Například když si afirmujete, že máte finanční hojnost, ale mezitím se přitom 

hojně zadlužujete. Takto to nemůže fungovat, i kdyby byla vaše afirmace jakkoli silná a 

upřímná. Když si něco afirmujete, pak jste následně jasně vedeni k aktivním krokům, které 

vám mohou k naplnění dané pravdy pomoci. Velmi často je ovšem ignorujete a dál 

pokračujete ve svém nezdravém přístupu k penězům nebo v nezdravém zacházení s nimi, a 

pak si stěžujete, že vaše afirmace nefungují. Na jednu stranu si zhmotňujete dobro, ale na 

druhou stranu jdete přímo proti němu. A protože víme, že ne vždy si dokážete sami 

uvědomit, v čem je problém, tak vás nyní vedeme k tomu, abyste se více zajímali o své 

finance, dívali se na to, jak s nimi nakládáte, přečetli si moudré knihy, které vám pomohou 

změnit svůj názor nebo přístup vůči penězům, a také k tomu, abyste se přestali cítit jako oběti 

svých peněz. 

  

Již mnohokrát jsme se zmínili o tom, že peníze jsou představiteli energie hodnoty, třebaže 

přisouzené. Abyste mohli přitahovat a udržovat si trvale tuto energii hodnoty, je třeba, abyste 

vy sami tuto energii měli a vysílali. Energii hodnoty však nemůžete vyzařovat, když se cítíte 

neschopní, bezcenní, nemilovaní, bezmocní, když si nevěříte, setrváváte v nezdravých 

vztazích, protože si sami sebe nevážíte... nebo se jakýmkoli jiným způsobem 

PODCEŇUJETE. Je jednoduché na to zapomenout, protože se jedná o na první pohled velmi 

obyčejnou věc. Ale vaše negativní návyky v chování a přístupu vůči sobě samým, které jste 

kdysi přejali od jiných a naučili se je jako své vlastní, vám opakovaně přitahují nedostatek a 

nedovolují hojnosti, aby se u vás usadila trvale. Proto vám bohatství tak často vydrží jen na 

chvíli, a pak zase spadáte do původního stavu. To ale není chyba Vesmíru nebo jeho zdánlivé 

nepřejícnosti. Vaše bohatství musí začít uvnitř. Právě tam leží to jádro, z něhož vychází 

energie přitažlivosti, a právě ta je důležitá pro to, co si přejete zhmotnit. Když nemáte peníze, 

nezaměřujte se na to. Nenadávejte, nevztekejte se, nezoufejte si kvůli penězům. Podívejte se 

sami do sebe. Co tam najdete? Sebeponižování? Sebelítost? Neustálou sebekritiku? Hlasy lidí, 

kteří vás něčím srazili na kolena? Vztahy, ve kterých si necháváte opakovaně ubližovat? 

Potřebu sabotovat každý svůj úspěch kvůli strachu ze změny nebo z pocitu nezasloužení si? 

Může to být cokoli. A ať tam už cokoli najdete, můžete si zatleskat. Jakmile si uvědomíte, 

čím si vnitřně srážíte pocit své vlastní hodnoty, můžete s tím začít pracovat. Když uděláte 

tento první krok a budete ochotni s tím něco podniknout, dostanete k tomu příležitosti i 

podporu. Opět je však třeba vaše přímá spolupráce. Když například zjistíte, že je vaším 

problémem stavění se do pozice oběti, pak je třeba, abyste se snažili se do ní nestavět. Ze 

začátku se vám to asi nebude dařit podle vašich představ, ale to nevadí. S každým dalším 

pokusem se vám to bude dařit lépe. Je k tomu třeba odvaha, vytrvalost a motivace ke změně. 

Jestliže si opravdu přejete změnit svou finanční oblast a obecně oblasti dostatku ve všech 

formách, pak je důležité, abyste svým přáním zůstali namotivovaní, a to i ve chvílích, kdy se 

vám zrovna dařit nebude. Rádi vám pomůžeme a poskytneme vám povzbuzení, budete-li ho 

potřebovat. 

Co se týká vašeho finančního vzdělání, nemusíte mít vysoké školy, abyste penězům 

porozuměli. Existuje několik základních principů, které lze snadno uplatňovat v běžném 

životě a které jsou zcela pochopitelné. Učte se od lidí, kteří se v dané oblasti dobře vyznají a 

mají s ní zkušenosti. Nebojte se také investovat do kurzů, které vás zaujmou, nebo do 

konzultací s odborníky. Pokud máte strach z podvodníků a lidí, kteří vašich starostí nebo 

neznalosti zneužívají, nalaďte se nekompromisně na svou intuici, která vám jasně řekne, zda 

danému člověku či společnosti můžete věřit a nebo nikoli - a nebojte se poslechnout. 



Nebudete-li si jistí, nespěchejte. Nechte si času, kolik potřebujete. I když se vám třeba něco 

opravdu zalíbí, může k vám přijít něco ještě lepšího, přestože to původní nebylo nijak špatné. 

Dejte na své pocity. Vedou vás dobře. 

  

K tématu hojnosti bychom ještě rádi připomněli, jak je důležité nelpět na starých věcech (a 

vztazích, přesvědčeních, návycích apod.) a pozvolna je propouštět, když vidíte, že už vám 

neslouží a mnohdy dokonce i ubližují. Vzdejte se své potřeby shromažďovat nepotřebné 

věci ze strachu, že nebudete mít dost a že se to může hodit, kdyby přišlo něco mnohem 

horšího. Tím se udržujete ve velmi nízké energii, a tou si zpětně posilujete životní 

podmínky, které jsou hluboko pod vaším skutečným standardem.  

Věci, jimiž se obklopujete, mají také svou energii a vzájemně na sebe působíte. Jste-li 

obklopeni věcmi, k nimž nemáte žádný vztah, nebo které jste si pořídili ze strachu z 

nedostatku, pak v sobě zpětně posilujete strach. Pořizujete si je jako takovou útěchu nebo 

náplast na bolístky způsobené vaším strachem a negativními představami. Nebojte se tyto věci 

propustit nebo si je nepořizovat. Když je necháte jít svou cestou, třeba i k lidem, kteří je 

upřímně rádi přivítají, protože přesně takové věci potřebují, dáte těmto věcem nový domov a 

ten svůj zároveň očistíte od staré energie, díky čemuž k vám budou moci přicházet nové věci, 

které budou odpovídat vašim skutečným přáním a budou v souladu s vaším novým já. 

Mezi tyto věci patří mimo jiné i ty, které dychtivě nakupujete během období slev. 
Nemluvíme tady o věcech, které pravidelně používáte a které potřebujete. V takových 

případech je samozřejmě moudré slevy využít a nakoupit si potřebné věci i ve větším 

množství. Hovoříme zde o věcech, které nepotřebujete, ale které kupujete ze strachu, že byste 

je potřebovat mohli a nebo že byste si je jindy nemohli dovolit. O věcech, které kupujete JEN 

proto, že jsou ve slevě. Trpíte strachem z nedostatku, který bývá mnohdy podpořen situací, 

kterou sami zažíváte nebo kterou vidíte ve svém okolí, a o to více se snažíte bojovat o 

slevněné zboží, protože nemáte důvěru ve Vesmír ani jeho nekonečnou hojnost. Vaše 

zkušenosti vám pak nepřinesou nic jiného, než zpětnou podporu vašeho strachu a další 

situace, v nichž se vám bude zrcadlit vaše omezení a nedostatek zdrojů. Zdroje však nejsou 

omezené, třebaže si to myslíte nebo to posloucháte denně v negativně laděných zprávách. 

Odmítněte přijímat za své afirmace typu „Není práce“ nebo „Nejsou peníze“. Vždy máte 

možnost si vybrat. Nedostatek vám nemůže nikdo vnutit. Jste to vy, kdo rozhoduje o 

tom, zda ho přijme za svůj či nikoli. Když se opravdu z hloubi duše rozhodnete být hojně 

zajištěni pro dobro své i svých blízkých, pak vám Vesmír vždy pomůže k tomu, abyste toho 

dosáhli, a to těmi nejlepšími prostředky, které přinesou dobro i ostatním. Nevěřte v omezené 

zdroje. Nesnažte se druhé předběhnout a honem si něco nabrat pro sebe, aby vám to někdo 

jiný nesebral. Soutěživost ve vás jen podpoří strach z nedostatku. Ten z velké části pochází 

ještě z dřívějších dob, kdy váš národ prožíval skutečný nedostatek a kdy se o jídlo a další 

základní potřeby opravdu muselo bojovat. Přestože však ta doba již dávno pominula, strach se 

předával do dalších generací jako návyk a pokračuje takovým způsobem, že si hromadně 

neustále zhmotňujete další omezení a další nedostatek. Je ve vašich silách to změnit - a to tím, 

že začnete sami u sebe. Využijte svých nových informací a poznání a zvolte si změnu. Celý 

Vesmír stojí na vaší straně a je připraven vám poskytnout vše, co vám pomůže k dosažení 

tohoto pozitivního cíle. 

  

K tématu hojnosti bychom rádi ještě dodali pár zmínek ohledně strachu o svůj majetek. 

Přehnané hlídání svých věcí k vám totiž přímo přitahuje nežádoucí okolnosti a osoby. Víme, 

že mnozí lidé nejsou poctiví a okrádají druhé, a nijak se nesnažíme naznačovat, že byste 

neměli být obezřetní. Chtěli bychom však, abyste se přehnaně nestrachovali. Kdykoli budete 

mít strach o sebe nebo o svůj majetek, požádejte nás nebo archanděla Michaela, či jiné vám 

spřízněné bytosti, abychom vás i váš majetek ochránili. Můžete si představit, jak jste vy i váš 



majetek zahalení zářivým světlem, které vás činí neviditelnými vůči všem, kteří nemají na 

srdci vaše nejlepší zájmy a kteří by vám chtěli uškodit. S touto ochranou můžete jakékoli 

starosti vypustit ze své mysli. Bude-li vám hrozit nějaké nebezpečí, vždy dostanete varování a 

jasné vedení k protiopatření. Nemusíte být napjatí a neustále se rozhlížet kolem sebe. 

Uvolněte se. Vaše nová energie bezpečí k vám pak přitáhne i další formy ochrany. Například 

si budete potřebovat vybrat peníze z bankomatu zrovna na místě častých přepadení a jako 

zázrakem se za vás do řady postaví dva policisté. Řešení existuje spousta. Důvěřujte tedy 

Vesmíru, že je s vámi a že vám vždy dá všechno, co budete potřebovat. Nebojte se. 

  

Nebojte se překračovat stará omezení a zažité nezdravé návyky, které pocházejí ještě z 

dřívějších poválečných dob a které vás udržují v neustálém pocitu ohrožení nedostatkem či 

pomluvami vaší majetnosti ze strany druhých. Neplýtvejte jídlem a nenakupujte ho v 

nadbytku jen proto, aby „bylo dost“ nebo „co kdyby přišla návštěva“. Tyto staré společenské 

návyky jsou dnes již překonány. Lidé žijí podle nových hodnot. Rozvíjejí se natolik, že už si 

uvědomují, že důležité hodnoty jsou především ty vnitřní, jako je láska nebo pochopení. A 

ručíme vám za to, že lidé, kteří vás skutečně milují, za vámi rozhodně nechodí proto, aby 

viděli přeplněný stůl a hromady jídla, které nemají šanci sníst, nebo aby pak mohli ve 

společnosti vykládat, zda máte nebo nemáte dost ;) 

  



PRÁCE 
V oblasti kariéry si již mnozí z vás začali zhmotňovat své vysněné zaměstnání, které je pro 

vás potěšením, nikoli povinností. Všichni jste podporováni v naplňování svého poslání 

prostřednictvím kariéry, která vás bude naplňovat a těšit ve všech ohledech. Rádi bychom v 

tomto ohledu nyní promluvili jak k těm, jimž se daří, tak i k těm, jimž se nedaří. 

  

Patříte-li mezi ty, kdo již vykonávají svou práci s potěšením, pak bychom vás chtěli 

povzbudit k tomu, abyste se nenechali zastavovat energií závisti nebo nepřejícnosti ze strany 

jiných lidí. Rovněž bychom chtěli, abyste se netrápili pocity provinění, že se máte lépe než 

někdo druhý, nebo pocity povinnosti těmto lidem rozdávat své peníze či jiné věci. Lidé, kteří 

setrvávají v pasti svého strachu a nechtějí zatím na své situaci nic měnit, jsou přirozeně 

frustrováni a jen se utápějí ve svých pocitech ukřivděnosti. Neuvědomují si, že svou situaci 

mohou změnit pouze oni sami, a tak ukazují prstem na druhé lidi nebo vnější okolnosti, popř. 

Boha/Vesmír a obviňují je za svou nespokojenost.  Tito lidé se někdy snaží úspěšné a 

spokojené lidi ponížit, ubrat jim něco z jejich štěstí, jen aby měli větší pocit „spravedlnosti“ a 

„rovnoprávnosti“. Považují to za „správné“. Protože však vycházejí z ega a jeho falešných 

přesvědčení, nešíří lásku, ale strach a další jeho formy jako např. hněv nebo pomstychtivost. 

Žádáme vás, abyste nenechali tyto lidi mařit vaše dílo. Vy a vaše konání jste velmi důležití 

pro tento svět a v každém okamžiku se vám dostává té nejvyšší ochrany celých Nebes. Pokud 

se však vy sami rozhodnete podlehnout obviňování, kritice, nepřejícnosti nebo pocitům viny 

vůči druhým, pak to bude vaše svobodná volba, proti které se nemůžeme stavět my ani 

Vesmír, a vy upadnete do stejné energie - a obvykle i stejné situace - v jaké se nacházeli lidé, 

kteří se vás snažili shodit. Nebojte se prosím, že by vám někdo mohl něco udělat, když ho 

neposlechnete. Neposlechnout strach je dobré. Nepodlehnout falešnému pocitu viny je také 

dobré. Nejste zodpovědni za to, jak se někdo druhý rozhodl vnímat vaše štěstí. Nemůžete za 

to, že se druzí sami rozhodli se svým životem nic nedělat a jen se trápit. Nemůžete za to, že si 

tito lidé zvolili jinak než vy. Víte sami, že byste mohli pomoci komukoli, kdo by chtěl svůj 

život změnit, a že byste ho podpořili. Můžete být lidem inspirací a můžete být otevřeni jim 

pomoci, když o to budou skutečně stát a budou si toho vážit. To je to nejlepší, co můžete 

udělat. Nikomu však nepomůže, když se necháte vydírat nebo shazovat. Chtěli bychom, 

abyste to měli na paměti, až budete procházet dál svou cestou, budete dosahovat vyšších cílů, 

budete prožívat větší a větší štěstí a budete zářit do okolí. Tento svět potřebuje světlo. I to 

vaše. Nenechte se zastavit tím, že někomu jinému se něco nelíbí. Buďte sluncem svému 

světu a mějte na paměti, že to je to hlavní, na čem záleží, protože chcete léčit svět i 

společnost, a tím také podpořit sebe samé a svůj vlastní život. To je ušlechtilý cíl, který 

vychází ze samotné podstaty vaší duše, a byla by velká škoda, kdybyste své světlo zakryli jen 

kvůli osobnostním stínům některých jiných lidí. Ničeho se nebojte a zůstaňte pevně stát. 

Nikomu tím neublížíte. Budete-li mít nějaké pochybnosti, zavolejte nás na pomoc a my vás 

povedeme, popř. vám zabráníme jít cestou, která by vás dovedla k temnotě. Přejete-li si 

upřímně konat dobro a být šťastní, není pro nás nic radostnějšího, než vás v tom podpořit. A i 

toto poselství je naší formou podpory pro vás. Jste pro svůj svět důležití. Všichni jste důležití. 

Avšak zodpovědní jste pouze sami za sebe. A tak na to prosím nezapomínejte. Nechte se vést 

láskou a pravdou, kterou hluboko uvnitř cítíte, a nikdy neuděláte chybu, přestože se vám 

budou někteří lidé snažit namluvit opak. Nemusíte je poslouchat. Rozhodněte se, pro své i pro 

jejich dobro, že se shazovat nenecháte. 

  

V tomto smyslu bychom chtěli navázat na předchozí sdělení a promluvit k těm, jimž se v 

oblasti kariéry příliš nedaří. Chtěli bychom vám připomenout, že závidění druhým a 

srovnávání se s nimi vám nikdy štěstí nepřinese. Každý máte svou cestu a každý máte 

potenciál naplnit své poslání tím nejlepším možným způsobem. Nikomu není nic odepřeno. 



Často to tak vnímáte, ale není to pravda. Jak se říká, když se jedny dveře zavřou, jiné se 

otevřou. To platí vždy. Existuje nekonečné množství příležitostí, které se vám nabízí, ale vy 

se vůči nim uzavíráte, a to vždy, když nevěříte, že jsou, nebo když jediné, co chcete vidět, 

jsou vaše problémy a překážky. Když se však přestanete soustřeďovat na problém, příležitosti 

se odkryjí. Je to jako kdybyste si svým zaměřením na to, co nejde a nefunguje, zašpinili brýle. 

V takovém případě nevidíte nic jiného než špínu. Když si však brýle očistíte, uvidíte jasně a 

zřetelně, co všechno je před vámi. Tyto špinavé brýle jsou symbolem vašeho pesimismu, a to 

nejen v oblasti práce.   

  

Obecně vám nedůvěra a pesimismus brání vidět všechno to dobré, co se vám nabízí, a 

pak si myslíte, že se vám ničeho nedostává a že jste vydáni napospas svým omezením a 

nedostatku.  

  

Aby se toto vaše negativní zaměření mohlo změnit, je nezbytné, abyste to opravdu chtěli. 

Možná si říkáte, že to přece chcete všichni! Že to je přece naprosto samozřejmé! My však 

často narážíme na ten problém, že když se snažíme vám k těmto změnám pomoci, začnete se 

jim bránit - a to opět ze strachu ze změn a z přání, aby vše zůstalo pěkně při starém. Nikdy 

nejdeme proti vašemu rozhodnutí. To nemůžeme. Když si přejete zůstat ve svých omezeních, 

protože jsou vám známá a cítíte se v nich „jistější“, nemůžeme nic dělat. Je to vaše přání a my 

ho musíme respektovat. A stejně tak pokud se rozhodnete vyšších cílů nedosahovat, například 

ze strachu ze selhání, z kritiky, z chyb nebo kvůli čemukoli jinému, opět je to jen vaše 

svobodná volba, která vás poutá ke starým omezením. Pohybujete se tak na paradoxní 

houpačce, kdy na jedné straně toužíte po změně a splněných přáních, a na straně druhé si z 

všelijakých důvodů v těchto změnách i plnění přání bráníte. Máte-li pocit, že se nikam 

neposunujete, pak se podívejte hluboko do svého nitra a zeptejte se sami sebe, kde ve vás leží 

pocit viny, pocit nezasloužení si, pocit dluhu nebo povinnosti, nebo cokoli jiného, kvůli čemu 

sabotujete sami sebe i svůj úspěch. Vaše neláska vůči sobě samým je nejčastější příčinou 

vašich neúspěchů a zklamání. Přitahujete si takovéto „trestající“ a ponižující zážitky, neboť 

máte někde uvnitř pocit, že přesně takovéto zážitky si zasloužíte - protože jste udělali nějakou 

chybu, protože jste kdysi někoho zklamali, protože jste někdy někomu neuměli vyhovět nebo 

protože jste jednoduše uvěřili, že to tak má být a že trpět a strádat je normální. To vše se však 

dá ovlivnit prostřednictvím vnitřní práce, kterou na sobě můžete vykonat, a to kdykoli, za 

každých podmínek. Pracovat na svém nitru můžete vždy, dokonce i když jste nemocní. I 

pouhá vyslaná modlitba může pomoci vám i vašim životním okolnostem. Modlitba je také 

formou aktivního kroku ke změně. Jste-li v jakékoli oblasti skutečně nemohoucí, pak se 

prosím nezaměřujte na to, co nemůžete udělat, ale na to, co můžete. Vždy něco najdete. 

Vždy něco existuje. Neztrácejte prosím naději ani důvěru ve svou sílu. I když můžete zažívat 

mnohá omezení, je ve vašich silách se s nimi vypořádat. 

  

Nijak se prosím kvůli práci, nebo naopak jejímu nedostatku, nezanedbávejte. Věnujte si 

péči, kterou potřebujete, ať už prožíváte cokoli. Udržujte si rovnováhu mezi oblastmi, na 

kterých vám záleží. Věnujte se své práci, ale nezapomínejte na svou rodinu, na své přátele, 

milostný vztah, záliby ani na péči o sebe a své zdraví - duševní i fyzické. Máte-li pocit, že vás 

tlačí čas, protáhněte se - věnujte chvilku odpočinku. Pocítíte tolik nové energie, že zvládnete 

své úkoly „levou zadní“, a to mnohdy mnohem rychleji, než kdybyste nad nimi hodiny seděli 

otrávení a unavení. Budou mít také mnohem lepší výsledky a vy budete mít mnohem lepší 

pocit ze sebe samých, protože jste se odmítli zanedbávat kvůli práci. To je projev sebelásky, a 

ten se vám vždy bohatě odmění ve spoustě rozmanitých forem. Když se máte skutečně rádi 

a vážíte si života, pak vám život rád projeví zase svoji přízeň a pošle vám mnoho 

důkazů, jak moc si váží on vás. 



Postupně se naučíte, že čas se dá „zkrátit“ či „natáhnout“ a že je možné stihnout i to, co se na 

první pohled zdálo nemožné. Někteří z vás takto pracovat s časem již umí, jiní ještě ne. Tak 

jako tak můžete vždy požádat Nebesa o úpravu času, kterou zrovna potřebujete, tak aby to co 

nejlépe posloužilo vám i druhým. Pamatujte však, že někdy má jisté zpoždění nebo naopak 

urychlení věcí svůj smysl. V takovém případě zde pracuje Božské načasování, které 

zaručuje, že všechno v pravý čas zapadne na to pravé místo, tak aby to všem co nejvíce 

prospělo. Mnohé z těchto věcí nejste schopni svou lidskou myslí pochopit a často je pak 

vnímáte jako zbytečná omezení nebo naschvály. Prosím, odpoutejte se od těchto představ a 

uvolněte se. Když si uvědomíte, že Bůh/Vesmír má na srdci to největší dobro pro vás i pro 

všechny ostatní a že ví o mnohem lepších cestách, o kterých vy vědět nemusíte, budete se 

moci ochotně nechat vést, i když nebudete přesně vědět, kudy půjdete. Jistotu máte v tom, že 

dojdete do toho nejlepšího cíle. A to je přece to hlavní :) 

  

S vaší kariérou souvisí také „kariéra“ pozemských andělů, v jejímž rámci pomáháte 

druhým lidem různými způsoby. Pomáhat a dávat druhým je krásné a přináší vám to velké 

naplnění, avšak mnohdy dochází k tomu, že když nedáváte, začínáte mít pocit viny. Někdy ho 

ve vás vyvolávají i druzí lidé. Můžete třeba projít kolem chudého žebráka na ulici a cítit se 

špatně, protože jste mu nedali peníze. Ale pokud jste k tomu necítili vedení, bylo to v 

pořádku. Některým lidem totiž peníze nijak nepomohou, i když si myslí, že ano. I vy si často 

myslíte, že potřebujete to nebo to, abyste byli spokojení, a ve skutečnosti přitom potřebujete 

něco úplně jiného. Možná znáte lidi ze svého okolí, kteří chtějí od druhých stále dokola 

peníze, rady či jiné věci, ale stále dokola o ně přicházejí a dostávají se zase tam, kde byli. Tito 

lidé nepotřebují peníze - potřebují se naučit, jak s nimi zacházet. To jim můžete vysvětlit. 

Můžete jim poradit. Budou-li ovšem chtít naslouchat a učit se. To je druhá věc. Pomoc nelze 

nikomu nutit a ani není dobré ji rozhazovat „do větru“. Pomáhejte tehdy, když k tomu 

cítíte jasné vedení a když člověk, který vás o pomoc žádá, skutečně stojí o změnu svého 

stavu. Jestliže vidíte, že se vaše pomoc opakovaně míjí účinkem, nemá to žádný smysl. Chce-

li být druhý člověk pouze litovaný nebo na sebe stahovat pozornost, nepomůžete mu tím, že 

mu vyhovíte. Jen byste tím podpořili jeho nezdravý návyk. Můžete mu nabídnout skutečnou 

pomoc ve formě informací, které může využít ke změně svého života, avšak nebude-li mít 

zájem ji skutečně smysluplně využít, jen byste plýtvali svou energií, kdybyste ve svém 

pomáhání nadále vytrvávali. 

  



DĚTI 

Některé děti v této době budou potřebovat najít zdravé způsoby, jak se vyrovnat s 

vlastním vnitřním neklidem. Mnohé z nich si navykly na odpočinek a zábavu u počítače, 

což nemusí být nijak špatné, pokud tím však nezanedbávají vlastní tvořivost a touhu poznávat 

svět. Existuje mnoho programů a her, při nichž se děti mohou rozvíjet, učit nové věci, 

poznávat přírodu nebo se učit nové dovednosti. Vy jim však jako rodiče, popř. sourozenci 

nebo učitelé můžete ukázat i jiné - a zábavné! - způsoby, jak se uklidnit či odreagovat a 

přistupovat ke svému vnitřnímu prožívání soucitně a hravě. Můžete se protáhnout u cvičení, 

zatancovat si na hudbu, zazpívat si, jít na procházku, podívat se do zvířecího útulku, pracovat 

na zahrádce, fotografovat, malovat nebo něco vyrábět. Existuje mnoho způsobů, jak děti 

zabavit a pomoci jim uplatnit jejich tvořivost a fantazii, a tak se jim věnujte a veďte je tak, 

aby se naučily využívat svůj potenciál co nejlepšími cestami. Vývoj a způsoby využívání 

jejich schopností a také rozvíjení jejich názorů a přístupů k vlastnímu životu i k životu jiných 

živých bytostí je zejména v raných letech velmi důležitý. Veďte tedy děti cestou lásky a 

pravdy a sami jim buďte tím nejlepším příkladem. Děti snadno poznají, zda mluvíte či 

nemluvíte pravdu, a zda to, co jim říkáte, že mají dělat, děláte i vy sami. Děti velmi citlivě 

reagují na vaši vlastní integritu, a tak k nim prosím buďte upřímní a nebojte se s nimi mluvit 

na rovinu, tak jak to cítíte jako nejlepší. I jim takto pomůžete rozvinout si zdravý přístup k 

sobě samým, k vlastním nedostatkům či omylům, a také schopnost říkat pravdu, i když se 

vám třeba zrovna neříká lehce. Děti pravdu ocení. Chybí-li vám ze strany vašich dětí určitý 

respekt, může to být způsobeno právě tím, že vaše slova a činy jsou spolu v rozporu a že sami 

nežijete tak, jak byste to chtěli po nich. Vaše děti jsou z velké části vaším zrcadlem, a tak se 

od nich učte. Můžete se o sobě lecos užitečného dozvědět :) 

 

 



VÁŠ DOMOV UVNITŘ I TEN VENKU 

Ve svém domově se prosím vyvarujte energie násilí, a to nejen kvůli svým dětem, ale i 

kvůli sobě samým, svým rodinným vztahům a energiím ve vašem obydlí. Násilné hry 

nebo filmy v televizi a hrubá slova značně narušují domácí harmonii a mnohdy mají 

velký podíl na vašich rodinných konfliktech, nedorozuměních a hádkách.   

  

Zprávy k těmto věcem také patří. Víte-li, že se na zprávy nedokážete dívat nezaujatě, aniž 

byste vybuchovali vztekem nebo se nenaplňovali strachem, zděšením a panikou, nesledujte je. 

Dokud si nevybudujete takovou vnitřní odolnost, abyste zprávy dokázali sledovat čistě 

objektivně a bez narušení vlastní vnitřní harmonie, důrazně vám nedoporučujeme takové 

pořady sledovat. Nemusíte se bát - nic důležitého vám tím neuteče. Informace, které jsou pro 

vás důležité, se k vám vždy dostanou, nezávisle na tom, zda sledujete či nesledujete masová 

média. 

Bude-li si pak někdo z vaší rodiny přát tyto pořady sledovat, můžete se vy mezitím věnovat 

něčemu jinému, nejlépe v jiné místnosti. Po skončení těchto pořadů vám však radíme očistit 

celý prostor svého domova modlitbou, krystaly omytými vodou před i po použití, vizualizací 

a nebo i meditační hudbou, jež oplývá pozitivními a míruplnými vibracemi. (Takto můžete 

mimochodem očišťovat i své vlastní nitro, máte-li v sobě přemíru negativních energií.) 

  

Váš domov do velké míry odráží prostředí vašeho nitra. Svůj domov si zdobíte a 

zařizujete podle toho, co se vám líbí - tedy toho, co odráží vaše nitro. Stejně tak ovšem vaše 

vnější prostředí doma ovlivňuje zpětně vaše niterné prostředí. Nechceme vám říkat, že byste 

měli přehnaně uklízet, avšak radíme vám, abyste si doma udržovali pěkné, čisté a útulné 

prostředí. Vůbec nevadí, že máte na stole vytažené věci, které často používáte a máte je tak 

vždy po ruce. Vše ostatní však můžete urovnat a sklidit do přihrádek a skříní, a tak napomoci 

lepšímu proudění energie vaším domovem. Knihy či přednášky o feng-shui vám v této oblasti 

mohou velmi pomoci, a tak, pokud jste se svým domovem jakkoli nespokojeni, přečtěte si o 

tomto tématu nějaké články nebo shlédněte pořady, které se jím zabývají. Rádi vám pošleme 

do cesty ty pravé pro vás, které vám dají potřebné informace ke zlepšení vaší domácí 

harmonie. 

  

V souvislosti s domovy bychom se rádi také přimluvili za němé tváře, které v nich žijí. 
Zvířata v uzavřených domovech často trpí kvůli lidem, kteří se o ně nestarají tak, jak by 

potřebovala, a kteří je zanedbávají, či dokonce týrají. Vy jako pozemští andělé můžete těmto 

bytostem velmi pomoci. Můžete dané lidi oslovit a nabídnout jim nějaké rady nebo tipy, popř. 

pokud se s nimi jednat nedá, oznámit zanedbávání či týrání zvířete příslušným organizacím. 

Ať už daná situace dopadne jakkoli, budeme vám velmi vděční, když o tom promluvíte, 

napíšete nebo uděláte cokoli jiného pro její řešení. (Obdobně je samozřejmě na místě jednat v 

případě podezření na zanedbávání nebo týrání dětí, seniorů, apod.) Nepřehlížejte prosím to, 

co se v některých domovech děje. Přestože se jedná o cizí záležitosti, pokud můžete něco 

udělat pro ochranu těch, kteří se bránit nemohou nebo neumí, udělejte to prosím. Samozřejmě 

berte ohled na vlastní bezpečí, avšak každý váš krok - i „pouhá“ modlitba - je pro utlačované 

velkou pomocí, a tak se nebojte je podniknout. Děkujeme vám za vše, co pro to uděláte. 

  

Ohledně vašeho vnějšího životního prostředí vás nyní chtějí oslovit andělé přírody, 

duchové stromů a rostlin, krystalů a mnohé další bytosti z přírodní říše. Chtějí vám 

připomenout, že jsou stále tady a že jsou vždy připraveni vám s čímkoli pomoci. Jistě víte, jak 

krásně se cítíte po procházce v přírodě. Dovolíte-li těmto bytostem, aby vás během vašeho 

pobytu venku (či uvnitř v přítomnosti přírodnin) očistily a naplnily léčivou energií, pak to 

přesně udělají. Andělé země vědí, že vyléčení planety spočívá ve vyléčení lidstva. S každým 



jednotlivcem, který vyléčí své srdce, se vyléčí také kousek Země. Každý je důležitý. Bytosti 

země milují všechna pozemská stvoření včetně lidí, avšak trpí zoufalstvím a pocity bezmoci 

stejně jako vy, když vidí ty, kdo plení tuto Zemi, ničí její krajiny i oceány, špiní přírodu svými 

odpadky i svou negativní energií a zabíjejí živé bytosti mnohdy čistě pro samolibé uspokojení 

z jejich ulovení. Andělé přírody s láskou podporují všechny, kterým leží na srdci dobro zvířat, 

rostlin, ovzduší, vodstva, půdy i všech ostatních součástí Země. S láskou vám poskytnou 

všechno, co budete chtít, jen aby vám pomohli konat všechno, co můžete, pro důležité změny 

v oblasti životního prostředí. Dají vám publikum, které bude naslouchat vašim slovům nebo je 

číst, dají vám k dispozici informace, kontakty, finance a cokoli jiného, co budete potřebovat 

pro další kroky a naprosto jasně vás povedou tam, kde budete nejvíce potřební. 

Všichni můžete něco udělat. Každý z vás může například třídit odpad, neplýtvat jídlem, 

vystavět krmítka pro ptáky, navštěvovat zvířecí útulky nebo udělat už to, že nebudete Zemi 

zatěžovat vlastní negativitou. I to se počítá. Na vaší energii velmi záleží, jak už jsme vám 

několikrát řekli. Tím nechceme říct, že byste byli přímo zodpovědní za to, co ošklivého se na 

Zemi děje, ale že když změníte svou energii na láskyplné naladění, napomůžete tak i 

Zemi k odlehčení a k léčení.  
  

Nenechte se prosím brzdit „důkazy“, které vám váš vlastní rozum nebo někteří lidé 

předhazují, aby ve vás vzbudili dojem, že nemůžete nic dělat. MŮŽETE. Vždy! Pokud 

nevíte, co přesně byste mohli udělat, řekněte si andělům přírody o vedení. Velmi brzy se 

dostanete tam, kde budete moci aktivně napomoci ke změně nebo něčemu nežádoucímu 

zabránit.  
  

Duchové přírody jsou rovněž velmi potěšeni, když se rozhodnete změnit svůj jídelníček tak, 

aby co nejméně podporoval utrpení zvířat. Nežádají po vás, abyste se stali nutně vegetariány, 

když to nechcete. Budou však rádi, když se budete více zabývat původem vaší stravy a 

přestanete podporovat bezohledné korporace a velkochovy svými penězi, a když také budete 

projevovat úctu plodinám, které vám Země poskytuje, i zvířatům, která se pro vás obětují. 

Maso, vejce či mléko z bio farem vám mohou připadat drahé, ale rádi vám pomůžeme k tomu, 

abyste si je kupovat mohli. S otázkou financí souvisí mimo jiné i vše, co jsme zmínili k 

tématu hojnosti a peněz v předchozích částech tohoto poselství. Vše totiž vychází z lásky a 

úcty k sobě samým a ke svému životu. Když milujete sami sebe, umíte milovat i druhé a život 

jako takový ve všech jeho formách. A když vycházíte z této lásky, pak k vám hojnost 

přirozeně proudí a máte pak dostatek peněz na všechno, co je třeba. Kromě této vnitřní práce 

se pak můžete také zamyslet nad tím, zda byste mohli spotřebu živočišných produktů trochu 

omezit a nahradit něčím jiným, co vám bude také chutnat a přitom vás to nebude stát zbytečné 

peníze. Na internetu jistě najdete mnoho zajímavých receptů na chutná a zdravá jídla, k nimž 

nebudete potřebovat žádné drahé ingredience. A jste-li nadšení kuchaři či kuchařky, podělte 

se o své nápady i s druhými. Mohou tak dostat přesně ty informace, které potřebovali. 

  

Nakonec vás bytosti přírody od srdce žádají, abyste se někdy, až půjdete po venku v přírodě, 

vcítili do života stromů, rostlin, do zvuku tekoucích potoků a řek, do šumění listů, do zpěvu 

ptáků, do vanutí větru, do tepla slunce... a dokonale procítili, že i vy jste jejich součástí. Že 

patříte k nim, tak jako oni patří k vám. Že i vy patříte mezi stvoření Matky Přírody a že i vy 

jste stejně tak krásní a cenní jako každé její stvoření. A abyste si uvědomili, že jste jako lidé 

dostali rozum, abyste mohli na této planetě žít v souladu s ostatním životem a vést svůj druh k 

poznání a rozvoji, ale také cit, který vám pomáhá rozum krotit, když začne být ovládán vaším 

lidským egem, které vás z přírody vyčleňuje. Máte totiž velkou moc(!) a stejně tak, jako tuto 

planetu někteří lidé ničí, vy jí můžete pomáhat. 

  



Nemyslete si, že na vašem slovu nebo činu nezáleží. Záleží, a velmi! Záleží na vás všech, 

záleží na všem, co děláte, co říkáte, co si myslíte i co cítíte a co vyzařujete do okolí! Na 

tom všem moc záleží! A andělé přírody chtějí, abyste si to uvědomili a nezapomínali na 

to. Protože právě vy, kteří jste citliví a láskyplní, jste těmi, kteří sem přišli, aby přispěli a 

napomohli k vyléčení Země. Právě vy, kteří jste schopni vnímat, jak Země trpí, jste 

těmi, kteří s tím mají něco udělat! 
  

A tak se nebojte a vykročte ze svých skrýší, promlouvejte, šiřte informace, dělte se o své 

názory a učte ty, kteří vás budou chtít poslouchat. I kdybyste zaujali jediného člověka, má to 

velký smysl! Ten jeden člověk se může stát důležitou osobností v ochraně přírody a ani to 

nemusíte na začátku tušit. Stejně tak i vaše děti mohou jednoho dne rozšířit toto učení dál 

mezi své kamarády nebo ho v budoucnu předat zase svým dětem, a tak napomáhat léčení 

světa i nadále. Jste důležití, prosím, věřte nám! Záleží na vás! A ať potřebujete pro své poslání 

cokoli, rádi vám to dáme! Rádi vás přivedeme všude tam, kde se vám dostane potřebných 

věcí, informací či kontaktů, a zcela bezpečně vás povedeme také tam, kde budete moci 

nejvíce přispět k pozitivním změnám. Přizvěte bytosti přírody do svého života, otevřete se 

jim, buďte ochotni léčit skrze sebe i svou planetu, a ony vás zahrnou svou láskou, vděčností i 

podporou ve všech podobách. Je to součást vašeho životního poslání. A ať už máte na tomto 

světě vykonat cokoli, máte k tomu všechno, co potřebujete. A pokud vám něco chybí, vždy se 

to k vám dostane. To je zaručeno již tím, že na tomto světě jste, a žádný váš názor nebo dojem 

na tom nic nezmění. Vždy je vám k dispozici všechno, co potřebujete. To je věčná pravda a 

jediné, co vám ji brání plně přijmout, jsou vaše iluze, které jste si vytvořili na základě svých 

negativních zkušeností. Těchto omezujících iluzí se však můžete zbavit a my i vaše další 

spřízněné bytosti vám s tím velmi rádi a ochotně pomůžeme, jakmile se pro to sami 

rozhodnete. 

  



ZÁVĚR 
Vaše vůle a záměry jsou tím, co udává vašemu životu směr a cíl. Vaše srdce, touhy a pocity 

vás k tomuto cíli vedou těmi nejlepšími cestami, které vždy přinesou to největší dobro všem 

zúčastněným. Kdykoli ze své pravé cesty sejdete, život vás popostrčí zpět, a to všelijakými 

způsoby. Obvykle pocítíte bolest nebo něco nepříjemného. Není to trest ani osud, je to vedení 

života, který se vám snaží pomoci uvědomit si, že jste někde sešli z cesty a že je třeba se na ni 

vrátit. Když ho poslechnete, problémy samy odezní a nebo je uvidíte ze zcela nového 

hlediska, které vám pomůže k hlubšímu porozumění a novým poznáním. Nemějte strach ze 

zkoušek, jimiž v životě procházíte. Nebojte se být jim otevření a nechat se jimi vést tam, kde 

se vám dostane těch největších požehnání. Nebojte se pustit ze svých rukou to, s čím si nevíte 

sami rady, a nechat život, aby vám s tím pomohl. Nebojte se přijmout skutečnosti, které jsou 

nad vaše chápání. Nebojte se zkoušet nevyzkoušené a poznávat nepoznané. Jste tady, abyste 

se učili a rozvíjeli, a abyste svým vlastním rozvojem a léčením pomohli i k rozvoji a léčení 

Země. Máte životní poslání, které se skládá z mnoha různých částí a všechny jsou důležité. 

Nenechte se v něm brzdit názory či nepřízní jiných lidí, kteří o svém poslání dosud neví a 

kteří ho nenaplňují. Netrapte se tím, že se vaše cesta někomu nelíbí, když přitom víte, že je 

pro vás přesně ta pravá. Nenechávejte si namlouvat nic, co vaše srdce nevnímá jako pravdu. 

Kolik existuje lidí, tolik může existovat pravd. Co je pravdou pro jednoho, pro druhého 

pravda být nemusí. Vy se řiďte tím, co cítíte vy sami jako správné, a žijte v integritě. 

Následujte svá slova i činy a ukažte druhým, jak to vypadá, když člověk žije v pravdě. Buďte 

pozitivním příkladem lásky a pravdy svým dětem, svým blízkým, i ostatním lidem, kteří si 

vás všímají. Buďte prvními vlaštovkami změn, které si na světě tolik přejete a které dosud 

nevidíte, protože stejně jako vy, i všichni ostatní stále jen čekají, až někdo vykročí jako první. 

Nebojte se být těmi prvními, kteří to udělají. Nebojte se vyjít ze své skrýše, tak jako mladí 

ptáčci při prvním vylétnutí z hnízda. Věřte si a věřte také Bohu/Vesmíru, že vám dává 

všechno, co potřebujete, tak jako tito malí ptáčci věří ve svá rozvinutá křídla, ve svou 

schopnost létat i v to, že mají dostatek potravy. Nikdy se vám nestane nic, co by vás nemělo 

posunout dál. Je-li vám něco nepříjemné, jedná se jen o odbourávání starých nánosů z vašeho 

života, které vám dosud bránily být šťastní a vydávat ze sebe to nejlepší. Nebojte se být sami 

sebou a jednat tak, jak si to od srdce přejete. Právě to je vaše nejvyšší cesta. Právě tím můžete 

světu nejvíce pomoci. Když se nenecháte svými problémy rozptylovat a stavět se kvůli nim do 

pozice oběti, ale naopak je budete chápat jako pomocníky pro váš rozvoj a zbavování se 

starých, již nežádoucích návyků či vzorců, pak budete změny mnohem lépe přijímat a 

mnohem snáze jimi projdete. Tím také urychlíte cestu ke splnění vašich snů, protože už si v 

tom nebudete bránit svými starými přístupy. To, jak rychle a jak snadno vaše změny a 

proměny proběhnou, záleží pouze na vaší ochotě jimi procházet a brát si z nich to, co vám 

přišly dát. Vězte, že i Božské načasování má ve vašem životě své místo, a že určité pozdržení, 

prodloužení nebo naopak urychlení děje v něm má svůj význam a napomáhá vám rovněž v 

naplňování vašich přání, přestože to mnohdy vidíte jinak. Přejete-li si pomoc Nebes, pak 

počítejte s tím, že Nebesa se neřídí vaší pozemskou logikou, ale vyšším, dokonalým plánem, 

který vás vede ke štěstí vašemu i ke štěstí dalších bytostí. Můžete tedy počítat i s událostmi a 

překvapeními, které zdánlivě nedávají žádný smysl a které se mnohdy zdají být přímo 

protichůdné vašim cílům. Nenechte se mást tím, že váš rozum všechno nechápe. 

Spolupracujete-li s Nebesy, nemůže být všechno logické a pochopitelné, ani předem dané. 

Božský plán se v každé situaci utváří v každém okamžiku a vždy se uzpůsobuje svobodné vůli 

všech, kteří v něm figurují. Přesto všechno vždy najde tu nejlepší cestu pro vás všechny a 

dovede vás ke štěstí a radosti. Pamatujte, že láska a život sám jsou to nejdůležitější, co 

existuje. Nenechte se od této pravdy odvádět "drobnými" problémy ve svém osobním životě a 

nebo projevy strachu a nenávisti ve vašem společném světě. Když se řídíte láskou a šíříte 

lásku, pak napomáháte k léčení sebe i svého světa. A právě k tomu vás vede váš život a 



všechny jeho lekce, všechny jeho události, všechny jeho zvraty a pády, všechna jeho 

požehnání a dary, všechna jeho tvořivost. V cíli vaší cesty není nic jiného než láska a štěstí. Je 

to ušlechtilý cíl a opravdu stojí za všechnu tu práci, kterou vykonáváte pro jeho dosažení. 

Nebojte, nemusí to trvat nijak dlouho a nemusí být nijak těžké ho dosáhnout. Tento cíl je totiž 

zároveň i každým okamžikem vaší cesty. Přestože můžete mít pocit, že váš život ani život na 

Zemi není dokonalý, láska ve vašem srdci přesahuje čas i prostor, a tak vás tento nádherný cíl 

může těšit už teď a můžete už teď být stejně tak šťastní jako v cíli, bez ohledu na to, co se 

děje nebo co prožíváte. Láska je všudypřítomná a všemocná. Láska je Bůh. Láska není ničím 

omezena a nemůže nikdy zmizet. Pokud ji někdy nevnímáte, znamená to jen, že jste se 

přestali dívat jejím směrem. Stačí otočit hlavu. Jen se podívejte. Je jí tu tolik! A tak se nebojte 

ji využívat k těm největším dílům, která jste sem přišli vykonat. Bůh i andělé jsou s vámi. 

Nikdy nebudete ztraceni ani zapomenuti. Konejte to největší, co umíte, a my vám ručíme za 

to, že všechno, po čem tolik toužíte, se brzy stane skutečností. 

  

* * * 

  

(prostřednictvím naslouchání přijala Magdalena Techetová)  



* * * 

 

Budete-li chtít podpořit mou tvorbu finančním příspěvkem,  

s láskou a vděčností ho uvítám ♥ 

 

* * * 

 

Číslo účtu: 2000715953/2010 

 

IBAN: CZ9320100000002000715953 

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX 

 

* * * 

 

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory,  

včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci  


