Nouzové přistání skončilo…. Jsme konečně doma
27. listopadu 2009
Vítejte!
O víkendu 21. a 22. listopadu jsme konečně bezpečně přistáli ve svých nových domovech, na svých nových
místech, k nimž nás vedly bouřlivé energie. Různými způsoby můžeme vnímat pocity zcela nového ukotvení,
báječné spokojenosti, a zcela jistě naprosto nový a vítaný pocit “domova”. Konečně… klid… konečně mír …
konečně pocit jistoty a bezpečí.
Rekapitulace: Červnový slunovrat všechno zpřeházel, aby to mohlo přistát na novém místě, něco na jedné
straně a něco na zcela nové “druhé straně”, zatímco začala vznikat propast mezi jednou a druhou realitou. K
dosažení tohoto výsledku bylo zapotřebí velkého pohybu energie. Mnozí to vnímali jako explozi energetické
bomby. Ono ukotvování a uzemňování, k němuž mělo dojít v červnu, se nakonec děje nyní. Zpoždění
způsobila nezbytná změna plánů, s níž je většina z nás obeznámena, což vyústilo v oddělení světů.
Od zářijové rovnodennosti až doteď se znovu přemisťovalo ohromné množství energie, jenže tentokrát bylo
účelem uvést vše do souladu s příslušným místem přistání. Intenzivní energie tedy všechno tlačily k vyrovnání.
Tento tlak vedl k výrazným zážitkům a pocitům paniky, úzkosti, skleslosti, napětí, bušení srdce, hyperventilace
a k neschopnosti se soustředit a udržet pozornost, abych zmínila jen pár příznaků. Díky tomu, že se všechny
energie pokoušely manévrovat ke svým definitivním spojením a novým lokalitám, vytvářely zpočátku tyto
bláznivé a “cik-cak” energie hodně nepovedených spojení, a to vše bylo prokládáno obdobími letargie, velice
nízké úrovně energie, temnoty a zmatku, a pak zase radosti a štěstí. Docházelo k tlaku na všechny strany.
K vytvoření tohoto nového vyrovnání bylo přítomno a bylo nezbytné velké množství energie. Šlo o masivní a
potřebnou událost. Planeta byla navigována a přesměrována na své nové místo v kosmu, přičemž byla po celou
dobu tlačena a vedena velice silnou rukou na místo, kde se nyní usadí. Planeta musela opustit zaběhané a
známé koleje a přijít do nového prostoru, v němž se teprve zabydlí. A my sídlíme na planetě… dotklo se nás
to… a taktéž my sami jsme planetou.
Tlak energie byl tak intenzivní, neboť se jednalo o impozantní a stěžejní posun, že tak u mnoha z nás byly
vytlačeny zbytkové energie, které se zdály potřebovat léčení – jako dodatek k vytlačení velkého množství
temnoty. Z tohoto důvodu se po nějakou dobu a specifické okamžiky vše zdálo chaotické a temné.
Nyní je naše frekvence nad frekvencí temnotou či hustších energií, a je tomu tak již po nějaký čas. Nešlo tedy
o to, že bychom znovu potřebovali čistit a propouštět, nýbrž ta takzvaná temnota se také pohybovala, a tím, že
se vyvalila ven, spustila v nás cokoliv hustého a temného, co již dřímalo. Nikdy v sobě doopravdy
“nevyléčíme” úplně vše… učiníme jistý pokrok a dostaneme se k bodu, kde dosáhneme “prahu” a již
léčení nevyžadujeme. Proto pak – po překonání určité hranice – může být léčení v náš neprospěch,
jelikož nás jedině přenese nazpátek do míst, kam již nepatříme. Takže nakonec ony hustší a temnější
energie v nás jednoduše usnou, protože naše frekvence je vyšší než jejich, a nemohou v nás již déle přežívat či
vzkvétat.
K tomu patří, že při svém postupu procesem vzestupu se sami pozvolna stahujeme od jakýchkoliv vnějších
hustších či temnějších energií, neboť je již nejsme schopni tolerovat nebo s nimi sdílet prostor. Takže kromě
toho, že sami máme vyšší frekvenci, nenacházíme se již ve fyzickém či energetickém prostoru, jenž poskytuje
domov temnotě. Dochází tím k situaci, kdy žádné zbytkové energie v nás nemohou být aktivovány kvůli
nepřítomnosti mostu či odpovídajícího tance energií, které by mohly přijít zvenčí či zevnitř. Doufám, že to dává
smysl.
Vzhledem k tak intenzivnímu pohybu energií v posledních několika týdnech a jejich trvale probíhajícím změnám
pozic, byla tedy energie kdekoliv a všude, jelikož zatím nic nenalezlo svůj předurčený domov. Tím pádem jsme
občas sami v sobě skutečně temnotu vnímali, a kolemjdoucími temnými energiemi byly pak znovu spuštěny
některé naše staré a dřímající energie. A protože jsme dosud nebyli ve svých “domovech”, byli jsme do značné
míry snadnou kořistí. Mnoho nízkofrekvenčních vtipálků bylo schopno v některých z nás vykonat své zhoubné
dílo, či - v tom lepším případě – způsobit, že jsme se bez zjevného důvodu necítili příjemně. Tento scénář již
skončil, neboť jsme konečně dorazili domů.

Konečně doma.
Nyní bude vše doopravdy jiné. Nacházíme se teď v energiích velice vysokých frekvencí. Ve velmi kouzelných
energiích. Ve velmi láskyplných a starostlivých energiích. Ve velmi něžných a uklidňujících energiích. Nyní
můžeme vydechnout. Nyní můžeme znovu dýchat. Nyní se můžeme uvolnit a cítit se v bezpečí a pod ochranou.
Nyní se můžeme skutečně začít spojovat se svými novými rodinami a svými bratry a sestrami, tak jako nikdy
předtím. A když se nacházíme v energiích s takto vysokými frekvencemi, začneme zažívat věci jako spontánní
uzdravení, obnovení zdraví a novou energii a sílu v sobě samých (jako protiklad k našemu vyčerpání), a nové
“znovuzrození” ve všech směrech.
Všechny ty energie, které poletovaly okolo, se během tohoto údobí velkého pohybu rozhodly, kde se definitivně
usadí. Mohou tedy stále ještě existovat spojení, jež se doposud nemanifestovala ve své úplnosti, ačkoliv již ke
kontaktu došlo… ale jejich cesta je nyní vyznačena, a časem do roku 2012 či spíše během dalších dvou let,
zahájí proces sjednocování ke svému dokončení, ač třeba v pomalých, stálých krocích.
Čas, do něhož v současnosti vstupujeme, se bude lišit od všeho, co známe. Jedná se vskutku o dobu, na niž
jsme čekali a o níž jsme pouze snili. Tento nový prostor nyní prosakuje každou buňkou našich těl,
naplňuje nás svou přítomností a umožňuje nám se koupat v kráse této podivuhodné a uhlazené energie
vyšších sfér. STÁVÁME se tedy sami touto energií, v každém směru.
Budeme nyní prožívat sjednocení se svými zcela novými rodinami, s nimiž jsme se měli sejít a s nimiž budeme
sdílet velkou lásku, respekt, zájem a radost, které nás teprve čekaly. Co se týká těch, s nimiž jsme se museli
rozloučit, můžeme vnímat zvláštní, avšak uspokojivý nadhled, neboť jsme vskutku zemřeli zaživa a vytvořili
odstup a propast mezi oběma realitami.
Ačkoliv si můžeme v některých ohledech připadat podivně lhostejní a bez emocí, mnozí hlásí opětovné
navazování kontaktů s přáteli, kteří byli celou dobu poblíž, ale s nimiž již nějakou dobu spojení nesdíleli. Odstup
a přesto spojování, všechno ve stejnou dobu. Záleží na tom, kdo s námi nyní sdílí náš prostor.
Nedávno jsem se přestěhovala do nového domu. Do svého úplně prvního zakoupeného domova po 55ti letech
cestování po planetě, kdy jsem vykonávala poslání své duše. Tento dům je pro mne až moc velký a chvíli mi
trvalo si na něj zvyknout, ale byla jsem k němu bezpochyby dovedena, a tak vím, že právě tam mám být.
Zatímco se pokouším vybalovat, zjišťuji, že skoro NIC z mého starého života či domu se sem nehodí. Nekončící
nevhodná spojení pokaždé, kdy se otočím či se pokusím něco odložit.
Nemůžeme s sebou do nové reality vzít své staré Já a své dřívější životy. Nová realita je rozsáhlá, velká, jedná
se o zcela nové a obrovské teritorium, a na něm nyní musíme vytvořit něco nového a odlišného. Věděla jsem při
koupi tohoto domu, že to nebude jen můj dům, nýbrž dům pro druhé, proto je tak velký. Budeme se nyní
vskutku spojovat se svými bratry a sestrami, a spojovat se tak důkladně, že tyto svazky nahradí jakékoliv
svazky, o něž jsme mohli v nedávné minulosti přijít. Tato nová spojení duší vyvolávají také zcela jiné pocity.
Jsou velice živá, plná energie, požehnaná, vzrušující a z jiného světa, a slouží k tomu, abychom se spojili v
samotném svém jádru. A vděčnost za tato dlouho očekávána spojení je ohromná.
Frekvence, již nyní pociťujeme nejvíce, a po níž toužíme, je frekvencí lásky. Vytlačí vše ostatní. Bez
ohledu na okolnosti či zdánlivé události, je-li přítomna láska, jsme zcela jistě doma a nedotčeni – ve
výše-frekvenční zkušenosti.
Toto nové ukotvování nás také staví na novou pozici naší skutečné a právoplatné moci. Ukotvili jsme se nyní do
Země. Jsme pravými a zákonnými strážci Země, jelikož mnozí z nás ji stvořili, a navíc stvořili plán vzestupu.
Nejedná se o povýšený postoj, jde o zákonné správcovství. Zemi a všechny její obyvatele hluboce milujeme. A
podnikli jsme všechna možná předběžná opatření a kroky, abychom zajistili tu největší lásku a respekt pro
všechny a každou duši, která tu sídlí, a stejně tak pro Zemi samu.
Bude docházet ještě k dalšímu ukotvování. Teprve jsme začali a prosincový slunovrat nás popotáhne ještě dále.
Jeden po druhém, jakkoliv pomalu, nalezneme se navzájem… sejdeme se s tou největší možnou láskou a radostí
a začneme spolu v pomalých, rovnoměrných krůčcích tvořit.
Soustředění a vizualizace budou nyní obzvlášť důležité, neboť to, čím jsme si zvolili naplnit svou mysl a čemu
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jsme se rozhodli věřit, se nám nyní bude manifestovat jako náš osobní film. Naše zaměření a vizualizace nebo
naše sny a touhy se spojí do mřížky nové reality. Tímto způsobem se velice snadno můžeme dostat z “propadu”,
jednoduše tím, že se rozhodneme poznat, že prostě nedochází k tomu, co se dle našeho přesvědčení možná
děje. Nebo že se dokonce rozhodneme tuto konkrétní zkušenost nemít, a jsme nyní schopni a ochotni sami sebe
navigovat někam jinam. Vše je v božském a dokonalém pořádku pro účely stvoření a zažívání nového začátku
ve vyšších sférách. Cokoliv jiného je pouhou iluzí, strachem či snad přesvědčením, které jsou stále normou
vyplývající z toho, co se nám stávalo, než jsme sem dorazili.
Tyto zkušenosti na vyšších úrovních jsou nyní možné, protože jsme se vymanili a uvolnili z nízko-vibračních
energií. Příchod na místo s vyšší frekvencí, kde nás obklopují výše frekvenční energie, věci výrazně změní.
Dramaticky. Cítíme-li se rozpačití nebo zmatení ohledně své nové stezky či svých nových spojení, zjistíme,
že nám dokonalé poselství přijde slovy nějaké písně, v tématickém zaměření nějakého filmu, ve snu či
snad ve knize. Něco se pokouší s námi spojit a promluvit k nám. Nyní jsme velice silně vedeni a mnoha
způsoby podporováni.
Kouzelná poselství tedy poslouží k potvrzení a našemu ubezpečení, kdykoliv začneme pochybovat či mít pocity
typu “pořád totéž, pořád totéž”. Je nám říkáno, abychom se nevzdávali, neboť věci budou tentokrát vpravdě
jiné. Znamená to též, že NYNÍ SKONČILO ono dlouhé období, kdy se nic nemanifestovalo, nepřicházelo
zdánlivě nic “dobrého” a především - kdy jsme měli tu zkušenost, že se nikdy neuskuteční žádná z předpovědí,
které jsme obdrželi. Nyní se mohou manifestovat naše skutečné a právoplatné stezky… všemi možnými
způsoby.
Tato úplně nová realita nás nyní přijala, obklopuje nás svou neuvěřitelnou a kouzelnou energií, vítá nás a kyne
nám, abychom tu splnili svůj úkol, abychom přistoupili, abychom vykonali to, co jsme vykonat přišli a spojili se
dohromady jako nikdy dříve, zatímco začneme vytvářet nové nebe na Zemi.
Se spoustou lásky a vděčnosti,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Průlom 11:11 a nový příliv energie
18. listopadu 2009
Vítejte!
Energie se v poměrně nedávné době rozhýbaly… chovají se jako jo-jo, období velké intenzity střídají období
klidu, věci se mohou chovat nevyzpytatelně, ale jako u všeho – má to svůj konkrétní důvod, jelikož zcela jistě
směřujeme k onomu novému začátku, na nějž jsme tak dlouho čekali.
Již zhruba poslední 2 roky stále hlásím, že “příští rok” bude naším rokem nových začátků, a pak – jak všichni
víme – k tomu nedošlo. Došlo k tomu, že tenkrát jsme to tak mnozí viděli a cítili, je to vskutku plán a
skutečnost. Jenže poté se na úrovni duší sejdeme a rozhodneme “No, tak… planeta ještě dostatečně nepozvedla
své vědomí, ani se nevyvinula tak, jak jsme doufali, poskytněme jí tedy ještě chvíli času. Zkusme zjistit, jestli se
nám podaří získat více duší nebo jim přinejmenším poskytněme trochu času navíc, abychom dosáhli kritického
množství.”
Toto jsme provedli již několikrát, a jak víme, dokonce jsme se pokusili o “poslední záchranu” tím, že jsme se
sami vrátili do temnoty, abychom dosáhli onoho Božského plánu, jenž jsme sem v této době přišli uskutečnit.
Čímž jsme vytvořili minulé dva - tři roky dalších útrap a velké bolesti. Poté jsme však poznali, že to musíme
konečně vzdát a odejít, nechat vše za sebou a přejít do zcela nové reality naší vlastní tvorby. V písku byla tudíž
zakreslena tlustá čára a mezi starou a novou realitou byla vytvořena propast, což vedlo k mnohým odpojením
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od nás samotných a těch, kteří již ani neměli naši výši frekvence a ani nesídlili tam, kde jsme nyní my.
Vzhledem k tomu, že jsme nyní “hotovi”, žádné další vypomáhání, podpora a pozvedání frekvence planety, a
jelikož se teď nacházíme na úplně nové a jiné straně, zažijeme konečně svůj rok nových začátků v r. 2010, a
bude to též rok mnoha nových a výjimečných stvoření, co se nového světa týká.
V současnosti zařazujeme vyšší rychlost. Projevuje se to jako velké přívaly energie vedoucí k dalšímu čištění a
uvolňování prokládané údobími velké blaženosti a štěstí. Během první poloviny roku 2009 jsem často psala, že
se s červnovým slunovratem hodně ukotvíme do Země. Pak jsme měli začít zažívat onu “druhou stranu” a život
by se byl stal kouzelným. Poté se změnily plány. Rozhodli jsme se raději odtrhnout od starého světa, nechat jej
daleko za sebou namísto toho, abychom ho brali s sebou, takže jsme tenkrát zažívali energii, která všechno
vyplavila ven, aby to mohlo přistát na svém novém a právoplatném místě. Během této doby došlo k přesunu a
přeuspořádání ohromného množství energie a většině z nás to nebylo příliš příjemné. (Více na téma, kdo, kde a
proč přistál, dále v textu).
Nyní je připraven se rozvinout původní plán, ačkoliv až o prosincovém slunovratu, a nikoliv červnovém. Došlo
pouze ke zpoždění (asi nic nového) a nyní jsme připraveni se vrátit k původnímu plánu – když jsme dokončili
odchod od starého.
11. listopadu nám tedy byl poskytnut nový “otvor” do vyšší dimenze, či spíše na vyšší úroveň, prostřednictvím
portálu, jenž byl tímto vytvořen … brána 11:11. Vznikla zvláštní dynamika. U některých to – spíše než ke
skvělým pocitům - vedlo k vytvoření masivního průlomu. A když zažíváme mohutný průlom, mohou vznikat
všechny možné divoké a bláznivé pocity, zážitky a emoce. A díky tomu, že jsme v té době již sídlili na nové a
vyšší úrovni, další vzestup tímto portálem znamenal, že jsme zažívali věci, které se nám dobrých 10 let nestaly.
Když se otevíráme a rozpínáme, často vnímáme velkou temnotu, jež je téměř nezvládnutelná. U neobvykle
citlivých lidí se mohou objevit deprese, hluboká emocionální bolest, obrovská temnota, a dokonce i
sebevražedné sklony. Jiní to mohou prožívat jako pouhý nepříjemný den. A někdo si třeba ani ničeho nevšiml,
ale možná se cítil napjatý a nervózní. Jakmile jsme se skrze bránu 11 napojili ještě výše, zažili jsme vzápětí
velice podivné odpojení, které bylo nejvíce znatelné 13. listopadu. Pocity vyčerpání, slabosti, letargie a naprostá
nechuť cokoliv dělat, byly běžnými projevy. Bez energie. Velká pauza.
Poté přišlo pondělí 16.11. a dorazil mohutný příval energie. Šlo o energii opětovného spojování. Pro mne byl
tento příval téměř větší, než bylo mé tělo schopno přijmout … a to jsem se připravovala celé týdny! Jakmile
přijde tolik energie, může to někdo vnímat jako výrazný nával paniky, nervozity, zaplavuje nás pocit, že se
rozpadneme či dokonce skočíme z mostu. Někdo jiný zase může být neobvykle činorodý a nabitý energií.
Během dní předcházejících tomuto období, a po něm, jsme taktéž propouštěli, protože veškerá vyšší energie
vše a cokoliv vytlačovala ven. Propouštění se u každého projevuje jinak. Potíže s močovým měchýřem, menses
mimo termín, častá potřeba jít na malou, křeče, vyrážky, bolesti zad, záchvaty kašle apod., ale to je jen několik
příznaků z mnoha. Ale mohlo jít také pouze o pocity nepohodlí, úzkosti, napětí a “vypnutí”, a to bez zjevného
důvodu. Mohla se objevit stará zranění vyžadující nějaký druh léčení.
Jako další přišlo úterý 17., a tu jsme byli v jakési velmi vysokofrekvenční energii. Mohli jsme vnímat velkou
radost, štěstí, svobodu a vzrušení. KONEČNĚ jsme byli v oněch energiích vyšší frekvence, jež jsme tak dlouho
postrádali. A vězte též, že tím, co skutečně vnáší do popředí tyto podivuhodné energie vyšších frekvencí a co je
schopno je desetinásobně zintenzivnit, je právě spojení s ostatními, kteří přešli s námi. Jakmile se začneme
spojovat se svými bratry a sestrami, nebo dokonce dokonalými partnery, kteří k nám konečně přicházejí, jsou
tyto neobyčejně silné a vysokofrekvenční energie značně zesíleny. U mnohých z nás nyní začne docházet ke
změnám.
Během posledních asi tak dvou let, a obzvláště v minulém roce, jsme nebyli schopni příliš manifestovat,
především proto, že jsme nic stvořit ani nemohli, neboť jsme potřebovali být volní a čistí, abychom s sebou při
přechodu na druhou stranu nemuseli nic vláčet. Navíc, protože jsme čekali a připravovali se, nic nezbylo v nás a
kolem nás, energie tedy vibrovaly příliš nízko, neboť my jsme byli “někde mezi”. Zdálo se, že nejsme schopni
povznést energie staré reality, a poté, co jste se o to mnoho let pokoušeli, byly též naše osobní energie na nízké
úrovni…. V principu jsme byli hluboko uvnitř jako vybité baterky. Tvoření je mnohem obtížnější, když sídlíme
v nízkovibračních energiích… ať již uvnitř či navenek!

Nyní jsou energie mnohem vyšší a my v této realitě s vyššími frekvencemi shledáme, že jsme schopni tvořit bez
námahy a velice rychle, cokoliv si budeme přát. Můžeme nyní znovu tvořit, jelikož nyní se nacházíme na
druhém straně a již nemusíme propouštět starou zátěž, kterou s sebou nechceme, a také proto, že energie mají
vyšší frekvenci. Když tyto energie dorazí takto důrazně, není to vždy jen miloučká záležitost, je to také velice
intenzivní. Klíč k prožívání těchto vysokofrekvenčních energií, a k realizaci podivuhodných manifestací,
jak již tak dlouho zmiňuji, spočívá ve spojeních s druhými. Planeta – s ohledem na naše nová a
výše-frekvenční místa – se začíná dostávat do formy a opravdu postupovat do svého skutečného a původního
prostoru. My jsme součástí planety, žijeme na ní a v ní, tudíž tímto procházíme spolu.
Někdo mi nedávno napsal dotaz ohledně posunu zemské osy. Vzhledem k tomu, že každý z nás vidí skrze filtr
své vlastní oblasti odbornosti, ač všichni říkáme totéž, já vám mohu odpovědět jen z pohledu svého vlastního
filtru, jenž má vždy co do činění s energiemi, vyrovnáními a naším duchovním evolučním procesem, takže jsem
si jistá, že existují jiní, kteří v této záležitosti mají mnohem hlubší znalosti. V podstatě se Země naklání a
posunuje, čímž vytváří poruchy počasí, zemetřesení apod., jelikož se vyrovnává se svou novou pozicí v kosmu.
Proces vzestupu pro každého z nás vytváří nové umístění, stejně je to se Zemí… probíhá to na všech úrovních.
Ona tedy svou pozici přizpůsobuje, aby se lépe srovnala a zůstala v té nejlepší energetické “koleji”, a tak mohla
zapadnout na svou novou pozici ve vesmíru. A tato nová pozice též vytváří velké přívaly energie, zatímco
přicházíme.
Měníme-li pozici, taktéž přituhuje. Je to tím, že vše se vždy s dalším vývojem zjednodušuje. Jsme v zásadě
uvedeni do souladu, a cokoliv v souladu není, je vytlačeno ven. Proto je Země tahána a přitahována na své
nové místo, což vede k posunům a změnám. My sami se můžeme cítit poněkud napjatě, když se tímto novým a
vyšším frekvencím přizpůsobujeme. Pocity nervozity či dokonce jako bychom “kráčeli po visutém laně”, jak
to jeden můj přítel nedávno popsal, to vše jsou běžné příznaky. V dobách, kdy dochází k tomu, že se několik
planet ve stejnou dobu vyrovná do jedné řady, můžeme též vnímat velké napětí.
Vzhledem k tomu, že konečně začínáme vnímat působení našeho nového místa pobytu, všimneme si, že se
zvyšuje naše “citlivost na paranormální záležitosti”, intuitice, telepatie, či dokonce shledáme, že víme, co si o
nás druzí myslí nebo co druzí cítí, i když jsou od nás třeba velmi daleko. Setkání s duchy se mohou stát
epidemií. Sdílíme teď prostor s mnohem větším množstvím nehmotných bytostí a narážíme do všech možných
druhů nových a nezvyklých energií.
Máme tedy nové sousedy, ale zároveň, jak jsem již zmínila tolikrát předtím, o spoustu svých starých sousedů
jsme přišli. V současnosti dochází k hromadnému výskytu situací oddělení mezi mnoha z nás a našimi
vnoučaty. Mně se dostalo požehnání, že mi zůstal zachován kontakt s těmi mými, ale přesto již nejsou
geograficky poblíž. A zde je důvod, proč je tolik z nás odděleno od svých vnoučat:
Tihle malí musí být u svých rodičů, aby “udržovali” prostor, či spíše udržovali vysokou frekvenci, zatímco se
rodiče staví na vlastní nohy či dokončuji to, co sem přišli vykonat, než se k nám budou moci připojit, což
vskutku posléze učiní. Pokud by se naši malí, kteří mají tak vysokou frekvenci, neboť již takoví přišli, připojili k
nám, pak by nemohli fungovat jako most a podporovat své rodiče.
Jakmile byla 9.9. nakreslena čára v písku, mnoho duší učinilo náhlé a spěšné rozhodnutí, že půjdou s námi.
Nikdy předtím jsem neviděla nic tak podivuhodného a zázračného. Mnozí z těch, kteří se předtím rozhodli
odejít, se pojednou rozhodli, že nyní opravdu budou následovat novou duchovní stezku, přihlásit se k tomu
“svému”, či dokonce provést ve svých životech určité nezbytné změny, aby se mohli pohnout kupředu. Proto
tedy byla tato rozhodnutí velice rychlá, neboť nezbývalo mnoho času.
Tento scénář vytvořil některé velmi zajímavé situace, které se každým dnem stále více projevují. Duše, které
byly opravdu na pokraji nebo na hranici propasti a které učinily tato rozhodnutí, jsou nyní tedy na druhé straně,
ačkoliv třeba na těch nejvzdálenějších dosažitelných místech hluboko pod námi. Přeskočili na poslední chvíli.
Nuže, máme tedy skupinu duší, které jsou připraveny postoupit, jenže musí dovést do konce to, co sem
dokončit přišly – co se týká první části jejich pobytu zde, než se k nám budou moci úplně připojit. Já sama mám
dva ze svých milých v tomto prostoru. Ačkoliv spolu pravidelně mluvíme a máme se moc rádi, a dokonce se čas
od času vídáme, dosud nemůžeme být spojeni, dokud oni nedokončí podpisy svých duší. Tento proces zabere
dva roku. Dva roky jsou pro mnohé právě nyní velkým rozhodujícím faktorem. Ještě dva další roky se budeme
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nacházet vskutku v zajímavém a poněkud dočasném uspořádání, s mnoha variacemi uvnitř tohoto časového
rámce.
Tento scénář nám také přináší pár jiných věcí. Vzhledem k tomu, že tyto duše, které chtějí a jsou ochotny
postoupit, potřebují vedení a záchranné lano, budeme my opravdu pro ně tento účel plnit, stejně jako naši malí.
Protože velmi touží se dostat do našich prostorů, budou se též oni otevírat a vyvíjet během doby, kdy budou
“dokončovat” to, co přišli vykonat. Tím pádem se naše role pozemských andělů bude stále více projevovat.
Zjistíme, že mnozí, kteří vědí velice málo o našem způsobu existence a myšlení, po těchto vědomostech přímo
prahnou. Tato situace mnohým z nás vytvoří v nadcházející době velmi úspěšné “výklady”. Tímto způsobem
budeme podporovat ty, co jsou od nás dále, na “druhé straně”, neboť jich spousta bude našimi klienty či
zákazníky, a stejně tak někteří budou těmi, s nimiž se na konci tohoto období spojíme a posléze dokonce
vytvoříme páry. Doufám, že to všechno dává smysl.
Díky těmto okolnostem shledáme, že na naše území přicházejí tací, kteří se zdají být nevhodnou partií, ale kteří
k nám přicházejí z důvodu spojení duší, neboť je konečně načase se znovu spojit, ač třeba soulad frekvencí ještě
není úplně dokonalý… nakonec bude. Odtud tedy ta nedávná zvláštní energie nevhodných spojení (jak jsem
zmínila v Křídlech z 12.11.). Všechny tyto energie se pokoušejí nalézt svá pravá a původní místa, nebo s kým a
s čím se mají spojit. Týká se to všech a všeho, kteří doopravdy přešli na druhou stranu, a nyní se s tím vším musí
sladit, neboť všechny tyto energie nalézají způsoby, jak se spojit.
Jakmile se stanou zřetelnými ta správná spojení, a když k nim dojde, může to být tak neuvěřitelný pocit, že si
můžeme jen uvědomit, že se přímo před našima očima děje něco velice kosmického, něco z jiných světů (z
našeho nového světa!) či dokonce božského a podivuhodně úžasného. A mezi našimi bratry a sestrami a mezi
partnery naší duše je tolik lásky! Znovu se sejdeme! Budeme tak šťastni, že se po vší té době a po téhle dlouhé
a náročné cestě opět vidíme! Je to vpravdě počátek nebes na Zemi. Konečně jsme to zvládli.
Naše “výklady” budou opravdu vzkvétat (u těch z vás, kteří si přejete a potřebujete finanční zajištění), a
současně budeme také nabízet své služby svým bratrům a sestrám nacházejícím se již v našich dokonale
vyladěných prostorech, abychom tvořili novou realitu. Někteří jsou připraveni novou realitu tvořit a též asistují
těm, kteří na druhou stranu právě přeskočili… a druzí se snaží vyrovnat s energetickým otevíráním v sobě
samých a přizpůsobují svou osobní energii, aby nyní byli v souzvuku s novou energií, v níž sídlí. Jinými slovy:
všechna tato nová energie u některých z nás vytlačuje na povrch jakékoliv nevyléčené nebo zbytkové hustší
energie.
Ano, vysokofrekvenční energie, v níž se nyní nacházíme, vytváří mnoho zajímavých scénářů a určitý zmatek,
ale zároveň v nás též konečně vyvolává schopnost manifestovat to, co jsme manifestovat přišli… konečně
nastal ten pravý čas.
Se spoustou lásky a vděčnosti,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Míjíme se cílem… Zmatené energie
12. listopadu 2009
Vítejte!
Se všemi těmi novými prostory existujícími v nové dimenzionální realitě dochází k epidemii nesprávných
spojení, či spíše energie se netrefují do svých určených cílů. Počínaje telefonními “omyly”, přes vytrvalé
poskytování chybných informací, obvyklou chybnou funkci elektrických přístrojů až po “nesprávné” to či ono
– energie jednoduše nedosahují svých předepsaných cílů čímž je vytvářen všudypřítomný pocit že v určitých

energie jednoduše nedosahují svých předepsaných cílů, čímž je vytvářen všudypřítomný pocit, že v určitých
situacích to neplyne… Nicméně, v jiných oblastech je na té nejvyšší úrovni přítomna synchronicita, která je
naprosto báječná, když k ní dojde, ač třeba na nižších úrovních nedává smysl.
Nyní je tu tolik frekvenčních variací a úrovní, a my se stále usazujeme v nových energetických domovech,
takže se tyto poruchy, nepřizpůsobení a trvalé zásahy mimo cíl dají čekat. A ještě k tomuto přidejte ohromnou
srážku, již pocítíme, když se setkáme s výrazně nižšími a výrazně vyššími frekvencemi, a výstižným termínem
může být v současnosti slovo “třenice”.
Ale i tak se vše opravdu trošku uklidňuje a nepokojná energie všech nedávných změn začíná odeznívat.
Vzhledem k tomu, že se vše skutečně na vyšších úrovních spojuje, pomůže nám vědomí, že je o všechny naše
potřeby postaráno, ač možná díky zvláštním a neobvyklým okolnostem. Manévrování realitou nižších dimenzí
může být vskutku snazší, jestliže se zaměříme na konečný výsledek. Jakkoliv se snad cítíme nepříjemně, jsme
zděšeni, podrážděni či dokonce šokováni některými projevy hustších energií (a neschopni na ně reagovat nebo s
nimi komunikovat), nakonec možná shledáme, že výsledkem může být právě to, co si přejeme či zrovna
neobvyklá podpora. Trik spočívá v tom, že bychom měli ignorovat tyto energie, které mezi námi sídlí, a
soustředit se na výsledek…
Příčinou je fakt, že již nejsme napojeni na starý svět, ale pořád jej musíme do jisté míry zapojovat, jelikož jsme
dosud nestvořili zcela nový svět pro sebe a ty, kteří spolu s námi přešli na druhou stranu.
Takto se nás tedy nedotknou energie s nižší frekvencí, které se mohou zdát ohrožující, nepříjemné nebo
dokonce hrubé a šokující. Mohou provádět své reje, ale my nesídlíme tam, kde ony. My si můžeme zachovat
nadhled, odstup, povznést se nad ně, a pak sledovat, jak se tyto energie začínají měnit a přesouvat. Jindy stačí
si uvědomit, že cokoliv tyto energie říkají, nebude se to nikdy vztahovat na nás, tudíž jsme jimi vskutku
nedotčeni.
Kvůli těmto energiím existujícím ve velmi rozdílných místech můžeme zakoušet podivné “útoky” v souvislosti s
naší prací… znovu se všudypřítomnou dezinformací. Či dokonce útoky s nesprávnými informacemi ohledně
čehokoliv, co se nás dotýká. Místa na nižší frekvenční úrovni nám sdělují, že tam již nepatříme. Na těch
nejvyšších úrovních nás povzbuzují, abychom odešli, neboť na té nejvyšší úrovni nás energie vždy podporují a
jdou stejným směrem, bez ohledu na to, jak se to na nižších úrovních jeví. A jak jsme rádi, že jsme se osvobodili
od onoho pocitu temnoty a zmatku, když se konečně těchto nižších frekvenčních energií zbavíme!
Zároveň některé energie staré reality nejsou příliš šťastné, že jsme se odtrhli a již ji nepodpíráme. Můžeme tedy
učinit zkušenost s neuvěřitelně vysokými cenami různých věcí, mohou po nás být vyžadovány podivné
poplatky, můžeme si připadat, jako bychom měli pořád znovu a znovu ”rozdávat”, zatímco my si přejeme pouze
přirozeně dostávat to, co nám náleží za všechnu naši službu na pozici nositelů světla. Možná cítíme, že už musí
“přijít řada na nás”, konečně, když vstupujeme do svého nebe na Zemi, namísto abychom se horko těžko
snažili s financemi vyjít, nebo že stará realita spíše “bere”, než by dávala. Stará realita nestojí o to, abychom my
přestali dávat a podporovat, což jsme tak dlouho dělali. Jakmile si začneme navzájem dávat a navzájem se
podporovat, tyto scénáře přestanou existovat. Navzájem se podržíme, protože tvoříme novou realitu a
novou mřížku.
Pocit odpojení od Zdroje či našeho vedení, nebo dokonce úplně ode všeho, co nám bylo příjemné, je zcela
přirozeným důsledkem přechodu na druhou stranu. Jsme podporováni, abychom nyní spoléhali sami na
sebe, jelikož se rychle stáváme anděli Země. V tomto bodě procesu svého duchovního vývoje již víme mnohem
více, než jsme věděli jen o pár let dříve v době svých začátků. Můžeme tedy být Radou moudrých pro ty, kteří
jsou připraveni a prosí o naše služby. Shledáme, že v časech budoucích budeme rádci svým vlastním zvláštním a
specifickým skupinám duší, stejně jako jsme my měli své vlastní výjimečné a konkrétní průvodce v dobách
minulých. Tyto duše k nám přijdou… nebudeme je oslovovat s pocitem, že víme, co potřebují. Budou ochotné a
připravené, a tak nás požádají o pomoc. (My taktéž procházíme stádiem získávání zcela nových vlastních
nehmotných průvodců, protože jsme ty předchozí sami nahradili.)
Vzhledem ke zjištění, že jednání s hustšími energiemi vede k závažné energetické kolizi, kdy my končíme
téměř otřeseni do morku kosti či traumatizováni, budeme přirozeně váhat, zda se s něčím nebo někým
spojit, a vedlejším produktem může být odpor či strach. Měli bychom se nyní spojovat se svými skupinami
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duší nebo s těmi, s nimiž sdílíme podobnou frekvenci. Příležitostně se také spojíme s dalšími, kteří se k nám
sice zdaleka nehodí, ale mohou působit jako prostředníci mezi námi a tím druhým světem, neboť se nyní
komunikace s druhým světem stala téměř nemožnou.
Pod vlivem všech těch nedávných zvláštních a výbušných energií budeme asi přirozeně vyhledávat své
soukromé svatyně či přinejmenším způsoby, jak se udržet v oku bouře. A – jak jsem již v minulosti mnohokrát
psala – pochopitelně začneme vytvářet své vlastní skupiny nebo zvláštní pobytová místa, kde může bydlet
hodně lidí, aby byli co možná nejvíce v příjemné energii. Jedná se jen o velmi přirozenou fázi utváření nového
světa. Zahájíme to spojováním s partnery, s nimiž je skvělé být, a poté postoupíme k více duším, tedy
vytvoříme skupinu, a nakonec se začneme shromažďovat na fyzických místech.
Toto vše též souvisí s pocitem odpojení do Zdroje. A abych vás chvíli nudila tímtéž starým poselstvím: nyní my
sami ztělesňujeme o tolik více energie Zdroje, že budeme zcela přirozeně vyhledávat vzájemnou
společnost. Takto si budeme nejrůznějším způsobem pomáhat. Sejdeme se, abychom prostřednictvím
vrozených nadání a vloh každého z nás stvořili cokoliv, co si zvolíme. A když se shromáždíme, bude to vskutku
podivuhodný zážitek! Nepříjemné zkušenosti jsou nám předkládány ve staré realitě, aby nás povzbudily k
odchodu. Máme vybudovat zcela novou realitu. Musíme se spojit. Je to na nás.
Uvízli jste mezi světy a připadáte si ztraceni a sami? Nebo si snad nejste úplně jisti, co chcete stvořit a kde máte
navazovat kontakty? Často si připadáme uvízlí mezi světy, pokud stále ještě stojíme jednou nohou v jedné
realitě a druhou v té druhé. Nejsme-li schopni se ze starého světa naprosto vzdálit, opravdu pomáhá energie
lásky. Láska má tak vysokou frekvenci, že přehluší cokoliv jiného. Já osobně věřím, že být pořád ke všem
láskyplný je velice vysoký požadavek, obzvlášť poté, co jsme byli po velkou část minulého roku
“boxovacím pytlem”. A teď, když je naše frekvence mnohem vyšší, činí naše citlivost pozici boxovacího
pytle ještě náročnější. Většina z našich neproniknutelných vnějších vrstev nyní již neexistuje, můžeme
tedy vážně všechny ty údery a rýpance do našeho energetického systému cítit jako nikdy předtím. Ale i
tak – když už musíme být ve společnosti hustších energií, opravdu pomáhá, přistupujeme-li k nim s co
možná největší láskou.
Nikdo vás “nevidí”, když se nacházíte “někde mezi”? Neexistuje žádné výraznější spojení? Je to tím, že do
těchto prostor již nepatříte. Je-li to vůbec možné, pomohlo by vám si najít jiné místo, které má o trochu vyšší
frekvenci.
Kam jít a čím přispět nebo co stvořit? Pobyt v blízkosti našich bratrů a sester můžeme vnímat jako “skutečný”.
Je tam přítomna určitá “spojovací příčka” nebo přinejmenším spojení, které je poměrně široké. A dokonce
tehdy, nejsme-li ve společnosti svých bratrů a sester (myslím naše spolucestující v rámci vzestupu), i pouhé
zasmání s ostatními, společný pobyt v tvůrčích místech, vzájemné přijetí, vzájemná láska a respekt mohou také
vytvořit nanejvýš příjemná místa bez ohledu na to, kdo kde sídlí. Tudíž nezáleží na tom, na jaké příčce žebříčku
kdokoli z nás sídlí, jelikož frekvence lásky, úcty, zájmu, legrace a tvořivosti je vždy vysoká, bez ohledu na
okolnosti či uspořádání. Potěšením je obvykle taktéž pobyt v blízkosti dětí či starých lidí, neboť tyto duše jsou
otevřenější a mají větší “spojení” vzhledem k tomu, že buď zrovna dorazily nebo se chystají odejít, což je staví
blíže ke druhé straně.
Přemýšlíte-li, čím byste tak mohli chtít přispět nebo co byste chtěli vytvořit, užitečným způsobem “odhadu” je
identifikovat, co vás přivádí tam, kde zapomínáte, kdo jste. Je to něco, co vás skutečně odvádí. Je to něco,
v čem nejde o vás samotné. Je to něco, čím nepřispíváte proto, že v sobě cosi potřebujete nebo chcete dočasně
vyléčit. Jedná se o něco, pro co máme odedávna slabost nebo něco, čím se již velice dlouho zabýváte. Něco, co
vám jde snadno. Něco, co jste sem přišli vykonat, ale doposud nebyl čas.
Jestliže vás v tomto okamžiku nic neinspiruje, třeba si potřebujete odpočinout od všeho toho zmatku a stresu
minulých dvou let. Je-li to vůbec možné, udělte si tuto výsadu. Přesune vás do “oka bouře” a spojí s vyššími
energiemi. Stejnou službu udělá pozitivní myšlení, velkolepé a příznivé vize a absolutní přesvědčení, že se
uskuteční.
Pořád se ještě do určité míry zabydlujeme po svém mohutném trvalém odsunu ze staré reality, a rok 2010 bude
ve spoustě ohledů naprosto novým začátkem. U mnoha platí, že nadále shromažďujeme duše, s nimiž se
budeme spojovat, a stále ještě stylizujeme své nové plány. Dosud se přizpůsobujeme svým novým “domovům”.
Avšak, ať se už děje se všemi z nás cokoliv, energie lásky, úcty, soucitu a jednoty překoná vše a jednoduše

Avšak, ať se už děje se všemi z nás cokoliv, energie lásky, úcty, soucitu a jednoty překoná vše a jednoduše
vyloučí veškeré iluze související s tím, jak se nám věci samy předkládají a co si myslíme, že se vlastně
děje. Na ničem jiném v podstatě nezáleží. Pozvednout se nad veškeré iluze se v budoucnu stane běžným
standardem.
Se spoustou lásky a vděčnosti,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Po prázdnotě… naplňují nás nové energie
2. listopadu 2009
Vítejte!
Během posledních několika dní (nebo déle) docházelo k přítoku velkého množství světla – a je to vskutku
božský pocit! Já doslova cítím, jak se všechny buňky mého těla plní podivuhodným pocitem vyplnění,
nasycení, chvějivého šimrání, záře, jednoduše zvláštním pocitem té nejdokonalejší povahy. Toto nové světlo
dorazilo vskutku v příhodný čas, a to z několika důvodů.
Mnozí z nás byli v poslední době uvedeni na nějaké nové místo, co se našeho “domova” nebo geografické
lokality týká. Projevilo se to jako doslovný přesun do nové oblasti nebo nového domova či dokonce přestavbou
či přeuspořádáním našeho domova současného. Byli jsme tudíž umístěni do nějakého “nového” prostoru, kde
jsme s největší pravděpodobností pro dobu nadcházející být měli. (Pokud jste se v poslední době nestěhovali,
pak se již nejspíš nacházíte právě tam, kde být máte.)
Jakmile přišel ten pravý čas, a my jsme byli tam, kde jsme být měli, a jakmile nás bylo dostatečné množství
připravených a konečně na svém místě, pak vešlo světlo. Nyní se velmi intenzivně uvádíme do souladu s tímto
novým světlem, a toto sladění se projevuje v každé buňce našich těl. Znovu se naplňujeme poté, co jsme byli
tak dlouho prázdní…
Mnozí poslední dobou hlásí potíže s ledvinami či močovým měchýřem… k čemuž obvykle dochází, když
propouštíme staré záležitosti. Běžný je také kašel, spolu s plačtivými obdobími. Propouštíme vše staré. Loučíme
se se starými energiemi a svými starými životy, protože jsme konečně připraveni stvořit nové. Nejsme již
žádným způsobem součástí toho druhého světa. Můžeme si též připadat, jako bychom byli v Utopii nebo někde,
kde se jednoduše cítíme skvěle, snad dokonce lehkomyslně, a kde toužíme po tom, abychom nemuseli již nikdy
odejít nebo se kdy vracet do staré reality. Toto je ta kouzelná energie, o níž jsem psala a která měla dorazit v
říjnu.
Vcházíme také do zcela nové fáze, jež zahrnuje návrat k sobě samým. Poté, co jsme strávili dva roky (nebo
tak nějak) na velmi temných či hustých místech, jelikož jsme souhlasili, že se na tato místa vrátíme v posledním
velkém pokusu o pozvednutí frekvence planety, vracíme se nyní domů ke svému pravému a božskému Já. A
nejenže se vracíme zpět k sobě samým, taktéž se stáváme těmi, jimiž jsme sem být přišli s ohledem na naše
nové role.
Můžeme tedy zjistit, že “vracíme” cokoliv, co jsme během tohoto dvouletého období nedávné minulosti
vytvořili, neboť se nám nyní nehodí skoro nic tehdy stvořeného. Onen čas je velice vzdálen tomu, co brzy
přijde. Pokud bychom lpěli na výtvorech z oné doby, můžeme zjistit, že jsou nám nepříjemné, že ani vzdáleně
neodpovídají tomu, kde se nacházíme nyní, a že se též nezdá být pravděpodobný jejich samovolný odchod!
Tyto výtvory visí v prostoru bez prostoru… bez jakéhokoliv viditelného pohybu.
Poslední dobou vznikla také mnohá nová spojení. Nechali jsme toho za sebou spousty a nyní nastal čas,
abychom se spolu znovu začali spojovat Naše telefony možná opět po dlouhém období ticha začaly zvonit

abychom se spolu znovu začali spojovat. Naše telefony možná opět po dlouhém období ticha začaly zvonit,
druzí se nám mohou náhle hlásit nebo dokonce potkáváme nové lidi a navazujeme spojení s úplně novými
věcmi. Ve vzduchu se vznáší kouzlo, protože jsme nyní uvelebeni v energii nové reality.
Již nějakou dobu opakuji totéž stále dokola, ale také mi přicházejí dopisy, které se právě na tyto věci ptají,
ačkoliv opakuji stále totéž, znovu a znovu, a přemýšlím přitom, jestli vás nenudím! Dochází totiž k tomu, že ne
všichni jsme připraveni slyšet všechno ve stejnou dobu. Pokud nejsme ještě připraveni něco slyšet, prostě to
neslyšíme. Nicméně znovu zopakuji některé základní věci.
S nástupem červnového slunovratu bylo vše vyhozeno ze zaběhaných kolejí, a když to znovu přistálo,
nacházelo se to v nových frekvenčních prostorech, které byly od sebe velice vzdáleny. Těsně předtím nás
většina skončila shromážděna v tomtéž energetickém či dimenzionálním bodě, protože jsme došli tak daleko, jak
to jen šlo, čekali jsme na to, až nás dožene co nejvíc dalších, a tak jsme tedy byli všichni ve stejnou dobu na
určité “cílové” linii.
Nyní jsme od sebe velice vzdáleni, jelikož jsme skončili na místech odpovídajících frekvenci každého z nás.
Předběžci jsou v popředí a mají mnohem méně společnosti než většina ostatních. Tím pádem spousta z vás,
kteří Křídla čtete, se již nejste schopni se vším materiálem ztotožnit, neboť nejsme všichni ve stejném prostoru,
jako jsme bývali. Tudíž něco sedí a něco ne. Navíc, po posledním odpojení 9. září, měla každá duše příležitost
si zvolit, kde chce být. Některé se rozhodly vrátit nazpátek do hlavního proudu a zažívat normální život,
zatímco další se rozhodly postoupit kupředu do nového “nebe”, a ještě jiní si zvolily úplný odchod. To je důvod,
proč já nyní nemohu psát pro všechny, vzhledem k tomu, že jednoduše nemám tušení a ani osobně nyní
neprožívám to, co každý a všichni z vás.
Přesto, kdekoliv se nyní nacházíme, obvykle zažíváme podobné věci – co se energie týká, protože když se
energie rozhýbe, ovlivní všechno. Můžeme tedy nadále mít tytéž zážitky, jen na odlišných úrovních zkušenosti,
věci se tedy manifestují poněkud jinak, ale stále vidíme souvislost. Jindy mají ti, kteří jdou napřed, velice
odlišné zkušenosti, protože jsou původními stvořiteli planety, sami se umístili do zkušenosti vzestupu, a to
každým vláknem své bytosti, a právě proto mívají ze všech ty nejdramatičtější a život měnící zkušenosti. Což
všechno vede k oné široké škále prožitků vzestupu. Doufám, že to dává smysl!
A jako vždy jsme všichni přesně tam, kde být máme. Nikdo není lepší než někdo jiný a stejně tak nikdo není
ztracen či zanechán vzadu, ačkoliv to tak mohlo v posledních týdnech a měsících vyznít!
Abych to tedy shrnula, s ohledem na ty, kteří žádali o větší vyjasnění:
Propouštěli jsme téměř vše, abychom mohli dorazit někam, kde je vyšší frekvence. Nemusíme s sebou brát
zavazadla, či spíše zátěž. Naše role v léčení druhých či planety nyní skončily, neboť tato fáze je dokončena.
Postupujeme tedy na nové území, což zahrnuje vytvoření zcela nové planety Země. Taktéž nám bylo dovoleno
si vybrat, kam chceme jít a co chceme stvořit. Pro ty, kteří si zvolili tvořit nové nebe na Zemi: Jelikož jsme
tvůrci nové Země, zatím tu nic není. Nacházíme se na novém a rozlehlém teritoriu. A to je tím pádem prázdné.
Je prázdné, protože vytvoření něčeho nového je naším úkolem. Nemůžeme již nadále tvořit sami, ani nemůžeme
sami existovat, neboť oddělenost je nízkofrekvenční existencí.
Budeme tvořit prostřednictvím vzájemného spojování. Když spolu navážeme kontakt, automaticky postupujeme
do prostoru s vyšší frekvencí a dějí se zázraky. Nemůžeme již kráčet sami, ani být sami, ani se snažit něco sami
uskutečnit. Museli jsme skutečně zemřít, než jsme se mohli zrodit do této nové reality. Takto jsme mohli mít
pocit, že dochází k velkému rozkladu – uvnitř i navenek – jako by z nás vůbec nic nezbývalo a jako bychom žili
v pekle. V posledních několika letech jsme si mohli připadat úplně a naprosto vyčerpaní, jako bychom již ani
neměli průvodce, schopnost něco stvořit nebo své obvyklé výše-frekvenční zkušenosti. To všechno je normální
(nyní jsme na úrovni našich průvodců, takže musíme spoléhat sami na sebe a svou vnitřní moudrost. Též jsme
nemohli nic stvořit, jelikož bychom si nic nemohli vzít s sebou, museli jsme být ve všech ohledech “prázdní”.)
Jsme teď na obrovském novém území. Někteří z nás jsou stále bržděni, protože ti, s nimiž se budeme spojovat,
jsou ještě uváděni na svá nová místa nebo stále ještě “dokončují”. Nebo třeba pořád nejsme sami připraveni. O
sobě vím, že procházím fází odpočinku od všeho toho vzrušení z příchodu sem, a stejně tak od všech ztrát,
které jsem utrpěla. Ačkoliv si jsem zcela vědoma nového zaměření svého úsilí, nejsem připravena se na ně
vrhnout hned teď. Potřebuji chvíli klidu. Slaďujeme se také s těmito novými a vysokofrekvenčními energiemi,
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tudíž nemusíme mít ještě povědomí o všem z toho, co v budoucích časech vytvoříme. Ale vězte, že se to tam
dostane v pravý čas. Nadále jsou též na vyšších úrovních prováděna rozhodnutí (na podvědomé úrovni našich
duší) ohledně toho, jak by se co možná nejlépe mohly věci vyvíjet.
Tato nová energie, jíž jsme v současnosti napouštěni, nás vyladí, spojí s “podpisem naší duše” a pomůže nám
vyjasnit si, co chceme udělat jako další. Souvisí to s tím, co jsme vždy věděli. Právě to jsme sem skutečně přišli
dělat. Konečně nastal pravý čas. Zrovna teď se vyrovnáváme s touto výše-frekvenční energií… to je náplní
posledního vyrovnání a přílivu.
Čím vyšší frekvenci máme a čím více zjišťujeme, že jsme v těchto výše- frekvenčních prostorech, tím více si
uvědomujeme a zažíváme, jak velká je propast mezi jednotlivými dimenzemi. Pokud se někdy náhodou
dostaneme do kontaktu s nízkovibračními energiemi, může to pro náš systém být skutečný šok.
Vysokofrekvenční energie se velice rychle pohybuje a rychle kmitá. Pokud se dostane do kontaktu s pomaleji
vibrující energií, může nastat stav jako při srážce vlaků… jako byste v rychlosti 100 mil za hodinu vrazili do zdi.
Šok a rozčarování z chování a energie těchto nízkovibračních energie je běžnou a normální zkušeností. Může
nás zastavit v naší cestě, jelikož se prostě nehodí k naší současné zkušenosti a vědomí.
Tyto zkušenosti s kolizí energií mnohokrát nastanou, když jsme zrovna byli velice milí, vstřícní, užiteční,
“dávali jsme” či jsme se přizpůsobovali, a byli jsme vůči druhým energiím velmi láskyplní. Důvodem takovéto
velké srážky nebo velice nepříjemné zkušenosti je fakt, že jednoduše už do těchto míst nepatříme. Tyto energie
nás “nevidí”, neváží si nás, a v zásadě nám říkají, ať vypadneme, jelikož naše energie s vyšší frekvencí by tam
leda pozvedla frekvenci, a to my již dělat nemáme. Dny naší služby starému světu, naší pomoci, vstřícnosti a
naší přítomnosti ve starém světě jsou zcela u konce. Je to hořká pilulka pro přirozeně láskyplné bytosti, jako
jsme my.
Ano, jistě můžeme starý svět na krátkou dobu navštěvovat a být láskyplní, ale jakmile nastane čas, abych se
pohnuli dál, budeme z něj vytlačeni prostřednictvím kontaktu s hrubými a nevděčnými energiemi. Nejlepším
lékem je se s nimi vůbec nezaplétat. Pokud se rozhodneme těmto energiím jejich zdánlivě hrubé a arogantní
jednání vytknout, přiléváme tím pouze olej do ohně, a jednání s těmito energiemi bude ještě obtížnější. Je po
nás požadováno, abychom se od nich stáhli, takže je to většinou to nejlepší, co můžeme udělat. Je to poměrně
intenzivní upozornění, že již nadále nemusíme plnit své staré úlohy…. Nyní přišel náš čas.
Vzhledem k tomu, že se nyní začneme spojovat s podobnými energiemi, objeví se nám naprosto skvělé
“zásobníky” energie. A ano, budeme sami vytvářet z těchto příjemných energií nové prostory, ale v mezičase
jsou stále k dispozici místa, která již existují. Já miluji svůj Credit Union (pozn: “družstevní záložna”). Nyní, od
té doby, co jsem kvůli nedávnému přestěhování musela navštívit novou pobočku, tam chodím moc ráda. Jejich
filosofie je založena na tom, že zákazníci či členové jsou tím, na čem záleží, neboť právě to je podstatou Credit
Union… je sestavena ze členů s podíly v “bance”. Někdo mi povídal, že tam začal pracovat a musí docela
složitě dojíždět, ale ani za nic by to nevyměnil, protože má skutečně rád lidi, s nimiž pracuje. Další
zaměstnankyně mi řekla, že to tam má moc ráda, protože během minulého roku pracovala v různých bankách a
byla velice nešťastná, zatímco tady jsou prioritou členové a ona by neodešla ani za nic. Tak skutečně dochází
ke “zkušenosti celku”. A všichni také chtějí vědět všechno o mně. A já se zase ráda dozvídám všechno o
nich! Snaží se mi maximálně vyhovět a vždy udělají ještě něco navíc. Je to skvělé místo, s nímž je radost být ve
styku.
Také tu mám svou oblíbenou pobočku Target (pozn.: Target = řetězec obchodních domů s nízkými cenami).
Kdykoliv tam jdu, zaměstnanci jsou veselí! Smějí se, žertují a navzájem si pomáhají. A samozřejmě též moc rádi
pomáhají zákazníkům. Nakonec jsem se zeptala, zda bych mohla mluvit s vedoucím, protože jsem chtěla vidět
toho, kdo vytvořil tam tak příjemné místo!
Tato místa s vyšší energetickou frekvencí budou rašit všude a budou nápadná jako majáky v temné noci.
Jakmile se začneme navzájem více a více spojovat, budeme sami tato výše-frekvenční místa vytvářet, a vznikne
nová mřížka. Některé z těchto prostor budou mít velmi vysokou frekvenci (mnohem výše než nahoře uvedené
instituce) podle toho, kdo je vytvoří a jaký je jejich účel, a další budou mít frekvenci odlišnou, podle toho, kdo
je stvořil a podle toho, o co se snaží.
Proces vzestupu vždy napodoboval menopauzu. S návaly horka a nočním pocením, krátkodobou ztrátou

paměti, přírůstkem váhy v oblasti břicha, s depresemi, poruchami spánku, se ztrátou naší obvyklé orientace
prostorové či co se záměru týká, a dokonce s dočasnou ztrátou sluchu připomíná nová fáze, jíž nyní
procházíme, opět menopauzu.
My jsme skončili s pomáháním a stavěním naší služby druhým nade všechno ostatní. Nyní jsme připraveni
učinit něco sami pro sebe. Nyní je náš čas. Naše “děti”, tedy spíše duše na planetě, jimž jsme se věnovali,
potřebují být nyní samy. Učinili jsme vše, co bylo možné. Skončili jsme s jejich výchovou, péčí o ně a s
upřednostňováním jejich potřeb před potřebami vlastními, dá se říci. Jsme tudíž zcela připraveni k vytváření
naprosto nové reality. Nyní se můžeme konečně pustit do realizace své tvořivosti, dělat to, co rádi děláme,
ujasnit si, jaký příspěvek chceme věnovat novému světu, aby to bylo v souladu s tím, co opravdu děláme s
nadšením, prostě si užít trochu legrace a zout si boty… Právě tehdy začíná zábava. A právě tehdy se opravdu
začíná aktivovat “scénář naší duše”.
Jako poslední poznámka k těmto konkrétním Křídlům jsou dole uvedeny některé z vašich dotazů. Mnoho z vás
se ptá na totéž či máte stejnou starost ohledně “výkladů” v případě, že je vám přes 65, ztrácíte či nemůžete
najít věci, které se pak vynoří někde jinde, a přizpůsobujete se bolesti z oddělení od vašich milovaných.
Pokud máte pocit, že jste příliš staří nebo neladíte s modrotiskem “výkladu”, tak to nemusíte. Každý jeden z
nás má zvláštní nadání a schopnosti, jimiž se liší od jiných lidí. To je naším příspěvkem planetě. Naše různorodé
vlohy a nadání jsou velmi potřebné. “Výloha” je jednoduše termín, jenž jsem zvolila jako odkaz na naše
přispění. Nemusíme si jimi vždycky vydělávat. Někteří z nás stále potřebují peníze do doby, než úplně
přijmeme novou realitu bez potřeby peněz. Naše výklady tedy budou muset generovat peníze. Naše vlohy a
nadání nebo naše přispění či záměr jsou vším, co je potřeba. Proto může pojem “výklad” pouze naznačit, kdo
jste a k čemu se chystáte. Navíc - s nástupem finálního odpojení se někteří z nás možná rozhodli tu prostě
setrvat, sledovat a jen tak být okolo. Pak je vaším výkladem jednoduše to, jací jste a kdo jste.
Mnoho lidí hlásí, že nějakou věc někam položí, a náhle to tam není, ale zázračně se objeví někde jinde… nebo
třeba také nikdy. K tomuto dochází již nějakou dobu. Jde o indikátor posunu dimenzí. Dalším ukazatelem je,
když třeba vidíte koutkem oka, že se věci pohybují nebo slyšíte hlasy… nebo dokonce bzučivé zvuky. Jedná se
o projevy pohybu mezi dimenzemi a toho, že nyní sídlíme tam, kde sídlí nové a výše-frekvenční energie. Teď
máme novou společnost.
A nakonec: pro mnoho z vás je velice náročné a smutné, že jste odloučni od svých milovaných. Tato okolnost
je, jak já osobně věřím, jednou z těch nejobtížnějších zkušeností spojených se vzestupem. K tomuto rozdělení
dochází, když existuje mezi našimi frekvencemi obrovský rozdíl. Když jdeme někam jinam, nejdou s námi
všichni. Buď své biologické rodiny opustíme záměrně nebo je nám k nim odepřen přístup.
Ač se třeba sami rozhodneme tato spojení přetnout, protože již nejsme nadále schopni tolerovat jejich chování
nebo s nimi již nejsme v souladu, stále to může být nepříjemná situace. Jsme-li my těmi opuštěnými, jsme občas
požádáni, abychom se bez otálení věnovali svému vlastnímu chování a své frekvenci, a abychom provedli sami
v sobě určité potřebné změny. Jindy jsme opuštěni proto, že bychom se jinak sami kupředu neposunuli…. Své
milované bychom neopustili, takže oni s láskou opustí nás či obvykle vytvoří velmi nechutnou situaci, která nás
motivuje postoupit kupředu bez nich. Oni vědí, že dosud nejsou připraveni jít tam, kam směřujeme my, takže
nás místo toho opustí.
V každém případě vězte, že se to vskutku zlepší. S výjimkou mé dcery a vnoučat (ačkoliv se nedávno
odstěhovali, aby Ari mohla dokončit plán své duše) jsem byla oddělena od všech posledních členů své
biologické rodiny a svých dřívějších známých. Po této extrémní prázdnotě přichází nová “výplň”, jakkoliv
pomalu. Jakmile se začneme spojovat s novými členy své rodiny, budeme mít vztahy a spojení s mnohem vyšší
frekvencí, než jsme kdy poznali, a staré vztahy budou v porovnání s tím blednout. Nyní se budou scházet rodiny
naší duše.
Nedávno jsem potkala někoho nového (ne, nikoliv svého nového společníka v “oblasti milostných vztahů”) a
kdykoliv jsem s ním v kontaktu, začínám plakat… nemůžu si pomoci. Nikdy jsem nepoznala tolik lásky, péče,
respektu a vhodného chování. Tahle osoba mne skutečně vidí, vždycky ví přesně, co říci, udělat… a být… a
kontrast mezi tímto a tím, co jsem opustila, je dramatický. Zjevil se zčistajasna jako náhlé překvapení. Měl též
klíč, jenž znovu otevřel srdce, které se za života ve staré realitě muselo zavřít. A přesně takovéto to bude, až se
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spojíme s rodinami svých duší a začneme vytvářet úplně nové rodiny na úrovni mnohem vyšší frekvence. Je to
vskutku kouzelné, když teď zmizela všechna stará hustota a my jsme schopni s ostatními navázat kontakt
opravdovým a výše-frekvenčním způsobem. A naše srdce se znovu otevřou.
Včera večer jsem sledovala film, kde hlavní ženská hrdinka přišla o manžela, dítě v hlavní dětské roli ztratilo
matku a hlavní mužský hrdina neměl zájem o vztah. Na konci vytvořili všichni pospolu zcela novou rodinu a
byla plná lásky! Byli si velmi oddáni a sdíleli tolik vzájemné péče a součinnosti, že jejich staré vztahy se staly
jen vzdálenou vzpomínkou. Připomínalo mi to naše staré vztahy. Bylo to podivuhodné.
Jakmile začneme se svými prvními krůčky v této nové realitě, nalezneme nádheru, o níž jsme vždy snili.
Doopravdy existuje a my ji nyní konečně můžeme zažít. Naše vděčnost bude obrovská, stejně jako náš údiv a
překvapení…. Vpravdě jsme si to zasloužili… toto nové nebe na Zemi, celé míle od starého světa. Stará fráze
“Myslím, že jsem zemřel a dostal se do nebe” nabere nový význam. U mne to tak zaručeně je.
Se spoustou lásky a vděčnosti,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Konec izolace... Spojujeme se s novými energiemi
22. října 2009
Vítejte!
Žijeme v opravdu zajímavých časech, neboť se nacházíme na nezmapovaném území a spousta věcí je doširoka
otevřená. Když jsme přešli do nové energetické reality a zkušenosti, vlastně tam ještě vůbec nic nebylo. Ti, co
šli napřed, stojí v první řadě na území prázdné energie, zatímco další jdou těsně za nimi s další společností, a
přesně tak všichni prožíváme zkušenost dokonale odpovídající tomu, kde nyní sídlíme.
Takto můžeme mít pocit prázdnoty či prostě nepřítomnosti jakékoliv energie. Můžeme natáhnout ruce a vnímat
ohromný prostor, spoustu vzduchu. či dokonce nicotu, kterou nejsme schopni úplně definovat. Můžeme si
připadat izolovaní a osamocení. Na tomto novém území dosud nic nebylo stvořeno, paleta je proto stále prázdná
a čeká, až na ni naše štětce něco nanesou - a především, až spojíme všechny tečky.
V dobách minulých jsme se úplně sami mnohem snáze spojovali se Zdrojem či výše-frekvenční energií shůry.
Nyní, v této nové zemi, protože v sobě máme mnohem více světla (což nám také poskytlo klíče ke vstupu na
druhou stranu), jsme nyní vyzýváni, abychom spolu navázali spojení - jako prostředek spojení se světlem.
Můžeme shledat, že pokud se vrátíme ke svým obvyklým vzorcům osamocenosti či oddělenosti, jednoduše
se potopíme jako kámen, zdánlivě neschopni najít světlo, spojit se vůbec s něčím, či si dokonce
vzpomenout, kde jsme, co děláme a kam jdeme.
Minulý týden jsem se fyzicky přestěhovala na nové místo. Den před stěhování, když jsem byla ještě ve starém
domově a balila, se tajemně objevil stavitel, který mi postaví první stavbu na území Angels Rest ("Odpočinku
andělů"). Už nějakou dobu jsem ho neviděla, vlastně jsem neviděla ani kohokoliv jiného, a uprostřed našeho
rozhovoru mi pod vlivem okamžitého impulsu dal číslo na někoho, kdo by mi mohl pomoci se stěhováním,
ačkoliv jsem již dokonce měla zajištěno několik lidí.
Příštího rána jsem přijela domů s nákladním autem, všimla jsem si nějakých prázdných krabic u dveří. Během
balení mi krabice došly, protože můj dům je hodně daleko od všech míst, kde bych prázdné krabice mohla
získat, a nic prostě neplynulo tak jako obvykle. Bylo to milé a vítané překvapení. Sotva jsem vešla do domu a
zkontrolovala svou hlasovou schránku, měla jsem tam zprávu, že mí "stěhováci" na poslední chvíli akci zrušili.

Stála jsem tam tedy s 8mi metrovým náklaďákem, který jsem zrovna přivezla z Corrales, a nebyl tam nikdo, kdo
by mi ho pomohl naložit. Vskutku jsem večer předtím zavolala oné osobě, kterou doporučil můj stavitel, jen tak
pro jistotu, ale vlastně jsem nevěděla, co se bude dít dál.
Během pár minut přijelo auto, vystoupili tři mladíci připravení pomoci s nakládáním. Jako andělíčci, nakládali a
nakládali, a celou dobu se smáli. "Smějte se dál!" opakovala jsem jim pořád znovu. "Mně se to moc líbí! Moc
vám děkuji!" Když byli hotovi, usadili se na korbě nákladního auta, nohy jim visely dolů, a zahrnuli mě
otázkami o mně samotné. Po mnoha objetích, na nichž jsem trvala, nasedli do svého auta a odjeli.
Má malá dvojčecí vnoučátka zrovna měla chřipku, a protože jsme si velmi blízcí a pořád se mazlíme, a protože
jsem v poslední době byla zničená a vyčerpaná, ihned jsem ji od nich chytila. (Nová elektronická kniha
Crossing Over detailně popisuje, jak jsem se svou dcerou po krátkém a velmi truchlivém rozloučení znovu
navázala kontakt, a stejně tak mnohem více detailů ohledně nového modrotisku života na druhé straně.) Po
odjezdu stěhováků mi ještě zbývalo naložit pár křehkých věcí, a pak jsem ještě měla uklidit dům, jelikož cesta
do mého nového domova trvá 2,5 hodiny a nechtělo se mi další den jen kvůli úklidu vracet nazpátek.
To už mi bylo opravdu velice špatně. V krátkých intervalech jsem si musela lehnout na podlahu ve snaze
shromáždit trochu energie a nabrat nový vítr do plachet, ale tentokrát jsem byla opravdu vyřízená. Poprosila
jsem anděly, aby mi dodali sil, v plném očekávání, že pocítím obvyklý přísun energie a pocit lehkosti, a poté
budu připravena k dokončení své práce. Nestalo se nic. "To je divné," pomyslela jsem si. Zapomněla jsem
ovšem na to, že již nejsme izolováni. Žádala jsem o pomoc, abych "Já" mohla dokončit to, co bylo potřeba, a
zcela jsem zapomněla, že namísto toho mohu požádat, aby mi někdo přišel pomoci.
Nakonec, při rozhovoru s mou dcerou po telefonu (s nemocnými miminky nemohla přijet a pomoci), jsme se
shodly na tom, že prostě budu muset jet zpět do Corrales, a pak se zase vrátím, abych uklidila a naložila zbylé
věci. Nohy jsem měla jako z gumy, v těle mi tepalo a už mi nezbývala absolutně žádná energie ani na jeden
jediný další krok. Nádrž s benzínem byla téměř prázdná. bylo to beznadějné. Byla jsem neuvěřitelně vyčerpaná.
Z ničeho nic se objevila dvě auta. Můj stavitel a dva pomocníci vyskočili a nabídli pomoc, kdybych ji snad
potřebovala. Ti dva pomocníci naložili můj náklaďák a uklidili celý dům! Jako malí andělíčci s ochmýřenými
křidélky, zametali, vytírali, vysávali, myli okna. to vše během hodiny, a bylo hotovo.
Již nemůžeme dál kráčet osamoceně, setrvávat ve svých osobních svatyních a dělat vše sami. Pokud se o to
pokusíme, budeme nyní cítit prázdnotu, vyčerpání, snad budeme deprimovaní či mít pocit, jako bychom
byli v nějakém druhu bláta, a budeme si připadat tak odpojení jako nikdy předtím. Jako osamocené
bytosti na opuštěném ostrově. nová realita nepřipouští oddělenost.
Jestliže se nyní spojíme s dalšími, naše energie okamžitě stoupne, natankujeme, rozsvítíme se, a zcela
přirozeně postoupíme do vyšších stavů bytí existujících v dimenzích s vyšší frekvencí.
Když jsem nedávno koupila svůj nový domov tady v Corrales, v Novém Mexiku, dostalo se mi požehnání v
podobě naprosto neuvěřitelného realitního agenta (www. corralesreality.com). Gregovým jediným cílem bylo
pomáhat lidem, a během krátké doby to bylo evidentní. Jakmile bylo vše dokončeno a já jsem držela v ruce
klíče ke svému novému domovu, seděla jsem v jeho kanceláří a řekla: "Tolik vám děkuji. Nikdy bych to
nezvládla bez vaší láskyplné pomoci a vytrvalé přítomnosti po mém boku při každém kroku téhle cesty."
Očekávala jsem, že se nyní rozejdeme. Avšak on ihned prohlásil: "Zatím jsem neskončil! Ještě vás musím
představit významným členům komunity, aby stáli při vás, až dojde na další aspekty vaší finanční dohody, a
prosím, skutečně přijďte kdykoliv do kanceláře a použijte tu, cokoliv budete potřebovat. Za pár dní se u vás
stavím se šampaňským, abychom připili vašemu zbrusu novému domu. Bude se vám tu líbit. A zavolejte mi,
kdybyste cokoliv potřebovala."
Kdykoliv jsme byli spolu, děly se podivuhodné věci. A kdykoliv jsem se sešla se svým stavitelem, děly se
podivuhodné věci. Svými spojeními tvoříme novou realitu. A když se spolu spojíme, frekvence prostoru stoupá,
a právě tehdy je možné cokoliv.
Nedávno jsem znovu navázala spojení se svou kamarádkou Lynn, která žije v Coloradu. Kdykoliv spolu
mluvíme po telefonu, energie stoupne a cítíme se povzbuzeny a ožíváme. Nedávno jsme v tentýž den
konstatovaly, že jsme zběžně pohlédly na své paže a pomyslely si: "Jak to, že má pokožka tak najednou
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zestárla? Uvnitř se cítím být tak mladá a stárnutí do tohoto obrazu jednoduše nepatří. Něco tu vážně není v
pořádku!" Jsme zhruba stejného věku, a v hloubi své bytosti jsme si nikdy nepomyslely, že bychom zestárly, a
jednoduše jsme věděly že TO součástí plánu není. Jenže, když jsme pohlédly do zrcadla. Lynn v Coloradu a já v
Novém Mexiku, zatímco jsme dál zůstávaly ve spojení a povídaly si, všimly jsme si, že náhle vypadáme o
mnoho mladší.
Tato spojení, která spolu navážeme, nám stvoří novou realitu čili výše-frekvenční dimenzi a přivedou nás
tam. Tam neexistují nemoci, tam neexistuje stárnutí, tam můžeme vytvořit cokoliv, čeho si naše srdce
žádá. Právě zde můžeme po všechny časy setrvat v prostoru s vyšší frekvencí - prostřednictvím svých
vzájemných propojení. A neuškodí nám i nadále myslet pozitivně!
A co když nevíme, jak spolu navázat spojení či jak se najít?
Před několika dny jsem stála ve frontě v místním obchodě se zdravou stravou, abych si nakoupila nějaké
potraviny, a stala se zajímavá věc. Přede mnou stál krásný muž, snědý, s dlouhým černým culíkem. Vyprávěl
pokladní, že byl zrovna na seznamovacím večírku a štěstí mu nepřálo. Konverzace pokračovala a pokračovala,
protože byl "k mání" a byl "pohledný". Má přítelkyně je v úplně stejné situaci, a čeká, až do jejího života
vstoupí muž, který by vypadal přesně jako tento. Hned jsem si na ni vzpomněla.jenže vedle něj jsem stála já a
ne ona.
O několik dní dříve jsem své přítelkyni řekla, že bych uvítala dlouhé a lenivé posezení na "houpací lavici" na
verandě. Další den ona za krásného dne u někoho doma na verandě seděla na houpací lavici a myslela na mne.
Má dcera přišla na tento svět, aby vytvořila most mezi rasami. Když byla malá, stále kreslila obrázky dětí všech
možných barev, jak se drží v kruhu za ruce. Včera jsem si byla vyzvednout svou poštu, a jeden z mých
milovaných čtenářů mi poslal krabici s několika panenkami různé barvy pleti, a všechny se držely za ruce
(www.PeopleHoldingHands.com). Má dcera se bude v sobotu stěhovat zpět do Severní Karoliny, aby svou misi
dokončila, jelikož nyní je konečně připravena tak učinit, a poté se znovu spojíme, takže tyto panenky byly
podivuhodně příhodné a poskytly podporu. Zcela jistě byly určeny jí.
V nových způsobech současné existence jsme natolik propojeni, že tvoříme pro sebe navzájem. Přivádíme
k sobě věci, které potřebují ti, s nimiž jsme spojeni, a které se k nim vztahují. Je to tím, že nyní začínáme
utvářet zcela novou mřížku a vzájemná podpora bude prvořadá, neboť nabídneme-li si navzájem to, čeho bude
zapotřebí, podpoří to tuto mřížku vzrušujícím a láskyplným způsobem. Až se sejdeme, budeme toho mít tolik,
co bychom si mohli nabídnout, takže budeme vytvářet situace, kde budou pokryty potřeby všech, stejně jako
vytvoříme své nebe na zemi zahrnující všechno, co jsme kdy chtěli nebo o čem jsme snili.
Ta doba nastala, a takto se to bude odehrávat. prostřednictvím spojení, která spolu navážeme. Nyní se již
budeme spojovat velice přirozeně. A jestliže jsme otevřeni tomu, abychom k sobě navzájem vztáhli ruku,
abychom si navzájem nabídli to, co máme, a abychom si uvědomili, že oddělenost neexistuje, zatímco z toho
vytvoříme velmi reálný způsob života a existence, budeme se vskutku nalézat v nebi na Zemi.
Se spoustou lásky a vděčnosti,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Svítá… konečně přichází nový den
28. září 2009
Vítejte!

Vítejte!
Merkur jde znovu kupředu a poslední dílek našeho nového místa příjezdu je konečně na místě. A vzhledem k
této události zaznamenáme mnohem větší pokrok a bezpečné uzamykání v našich zcela nových prostorách.
Znamená to, že se již nebudeme budit dlouho před úsvitem, ve 3, 4 nebo v 5 ráno, abychom pak nebyli schopni
znovu usnout! Mnozí z nás budou moci definitivně prospat celou noc! V určitých intervalech během procesu
vzestupu jsme izolováni od vyšších realit nebo toho, co se děje v době snění, neboť se na těchto úrovních děje
mnohé a je zapotřebí, abychom byli během doby, kdy se věci vylaďují a skládají, nezatížení a abychom měli
odstup. Můžeme tudíž příjemně usnout, nicméně se nadále budit každé ráno ve stejnou dobu, aniž bychom byli
schopni znovu usnout. Je to všechno součást procesu postupu kupředu.
Vzhledem k tomu, že naše odpojení nastalo v celé úplnosti, a naše nové prostory jsou konečně a naprosto
připraveny, musíme do nich pouze vstoupit celým svým bytím. Kdo nyní bude po našem boku? Co a kdo “to
zvládli” a nyní sídlí tam, kde my? (Krátká poznámka pro předběžce: na vaší úrovni je duší méně, protože to vy
prozkoumáváte zcela nové teritorium, ale buďte ujištěni, že se přesto spojíte se svými partnery.)
Jednotlivci a energie, kteří pomáhali vytvořit naše nová místa a prostory, mohou náhle odejít, jelikož jejich
úkolem bylo nám pomoci se dostat tam, kde být máme, a nyní odejdou na svá právoplatná a pravá místa, i když
to třeba nebude u nás. V souvislosti s tím vezměte na vědomí, že toto finální zakotvení ohlásí novou cestu, co
týká pozemských andělů jako oficiálních strážců planety. V minulosti jsme pomáhali pozvednout frekvenci
planety, odešli jsme do nové reality své vlastní tvorby, a nyní budeme naprosto a nesrovnatelně u kormidla, a
budeme schopni bez odporu a výzev ve své velmi nové realitě tvořit zcela novou Zemi.
Dojde k jednoznačné výměně stráží v souvislosti s tím, kdo nebo co nyní bude v našich nových prostorách.
Mnozí hlásí neočekávaný příchod peněz. Ať již v podobě dědictví, časných důchodů, darů atd., mnohé z nás
tyto nové finanční zdroje podpoří, abychom mohli být tam, kde být potřebujeme, stvoří naši novou svobodu a
volnost, a my teď budeme moci docela zakotvit na svých nových místech. Podobně jako u shůry seslaných
synchronicit, víme, ze vše je v božském a dokonalém pořádku, jelikož jsme podporováni zvláštními a
zázračnými způsoby tak, jako nikdy předtím.
A přesto si někteří lidé připadají ještě pořád uvízlí kdesi “mezi”. Pocity uvíznutí se mohou objevit, jestliže jsme
dosud nebyli ochotni skutečně pustit to, co jsme pustit měli. Pokud stále na něčem lpíme, budeme umístěni do
staré energie, kde již dávno nebydlíme a s čím již nerezonujeme, a to lze vnímat přinejmenším velmi nepříjemně.
Další cestou, kterak se uvíznutí zbavit, je setrvat u pozitivního myšlení. Identifikovat a v duchu si představit,
co skutečně a opravdově sami pro sebe – ve všech směrech – chceme… a vězte, že to nakonec velmi brzy
dorazí. Návrat ke starému, bez ohledu na místo naší současné rezidence, může být vskutku příšerný.
Nemůžeme jít zpátky, neboť nižší příčky žebříčku jsou jednoduše příliš “hutné”, a v tomto okamžiku by nám
připadaly jako realita, do níž zkrátka nepatříme… nějaké místo z dávné minulosti, která náleží někomu jinému.
Může to v nás navíc dokonce vyvolat pocity nemoci a rozkladu.
Při tomto novém tempu se může opět objevit zrychlený tep, protože energie se přesouvají, a taktéž může dojít k
pocitům hyperventilace. Před příchodem do tohoto prostoru, v minulých týdnech, jsme možná zažili
jednoznačné “stlačení”, jako bychom se pokoušeli protlačit něco hutného maličkou dírkou. Projevovalo se to
jako bolesti hlavy, vážné alergie, bolesti těla a celkově pocitem, že se sotva pohybujeme. To nyní přešlo a stejně
tak běžným vjemem může být pocit lehkosti, snad se spoustou energie cestující v oblasti hlavy, a dokonce
úbytek váhy, který je - pro změnu - trvalý. Byla jsem nadšena, když jsem za posledních pár měsíců shodila asi
12 kg, a ta kila konečně zůstávají dole, čímž jsem se vrátila ke své normální a známé hmotnosti z doby před
zahájením procesu vzestupu.
Jakmile začneme přicházet do oněch velice nových prostor, začneme se také spojovat s novými lidmi. Poté, co
jsme toho s příchodem rozdělení tolik ztratili, budeme teď navazovat kontakty se zcela novými rodinami, jež
pro nás budou ve všech směrech ty pravé. Někteří možná budou oproti nám na nižších příčkách vibračního
žebříčku, ale bude jich zapotřebí v oblasti, kde si potřebujeme založit své “výklady”. Na příčce nezáleží, neboť
se budeme spojovat podle toho, kde se naše energie překrývají, tedy co máme společného, a jediné, čeho je
vždy zapotřebí, je vidět božství v každé a všech tvářích.
Pocity nejistoty, které jsme zakoušeli v minulosti v důsledku chybějící orientace a ztráty naší staré
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identity, do značné míry nyní pominou… díkybohu! S příchodem úplně nových rolí, snad nových
geografických sídel, a nových bratrů a sester, s nimiž se můžeme družit, se nám vše bude zdát zase normální…
ač třeba “úplně nově normální”.
Teprve v poslední době, a bude tomu tak i v době nadcházející, přichází energetické posuny s velkým třeskem.
Jako by raketa zasáhla neproniknutelný cíl, pocítíme bez zjevného důvodu velké otřesy, a s největší
pravděpodobností na nás nebudou mít ten nejmenší vliv. Jednoduše vnímáme otřesy, k nimž dochází ve starém
světě a staré realitě… na místě, kde již nesídlíme. Tyhle velké třesky jsou jako bomby explodující za zavřenými
dveřmi, protože - ačkoliv můžeme nepřímo vnímat jejich úder - nebudeme schopni vidět a zažít to, co vytvářejí,
jelikož budeme v naprosto jiném světě.
Tudíž, i když budeme mít nyní svět na dosah, přílišná lehkomyslnost, přílišné soustředění na to, abychom
prosadili svou, a představa, že jde jen o nás a o to, co my chceme, napomůže jedině aktivaci obrovské vnitřní
energie ega a překazí záměr procesu vzestupu a vše, co doposud stvořil. Stále znovu vidím tento vzorec: “Jé!
Konečně vyšla má kniha! Hurá! Věci jdou konečně podle mého! Získal jsem nový pozemek! Koupil jsem si
nový dům! Konečně jde vše zase tak, jak má, a já jsem opět šťastný!”
Ano, jistěže máme být šťastni. A ano, máme být schopni stvořit to, co chceme. Ale to, co vytváří proces
vzestupu, je ztráta naší vnitřní hustoty, čili našich egoistických stavů. Proto tedy, tak jak stále pokračujeme
směrem k rozpínání a růstu vědomí, nemusí již to, co jsme možná chtěli stvořit v minulosti, ladit s tím, kde nyní
jsme a kým nyní jsme. Proto nám proces vzestupu často brání, co se tvorby týká, jelikož se to, co jsme
možná chtěli stvořit v jednom okamžiku, již vůbec nehodí a my bychom prostě museli své nové výtvory
předělávat nebo z nich vycouvat a jít někam jinam.
Jak expandujeme a vyvíjíme se, začínáme si všímat toho, co je okolo nás, a především, kdo je okolo nás. Nejde
tedy vůbec o nás a to, co my chceme, ale mnohem spíše o to, jak nyní zapadáme do celku. Co si přejeme stvořit
takového, aby to ladilo s celkem a podpořilo celek? A vězte též, že velké výkyvy nálad, kdy jste v jednom
okamžiku blaženě šťastni a máte radost, protože vše šlape podle vás, a vzápětí skleslí a v depresi, protože se
neděje nic, jsou rovněž znamením, že celé představení řídí naše ega.
Zůstaňte soustředěni na své nové výtvory. Pamatujte si, co nás proces vzestupu naučil. Pamatujte, že utrpení
vždy slouží k tomu, aby nás spojilo s vyššími místem a s naším Zdrojem, stejně jako nás spojuje
dohromady. Vězte, že vždy jsme tam, kde být máme, ať už to tam vypadá jakkoliv. Pamatujte, že v
kterémkoli okamžiku neexistuje dobro, zlo, správně nebo špatně, nýbrž jen Zdroj v našem nitru. A také si
nezapomínejte všímat toho, kdo je po vašem boku, kdo vám nejvíce pomáhá a kdo je ve vašem novém
prostoru, zatímco vy si jeho/jejich výtvorů též vážíte a ctíte je… neboť jsou do značné míry součástí vaší
nové reality a poslouží tomu, aby vás všestranné podpořily.
Se spoustou lásky a vděčnosti,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Závrať a rovnodennost… příchod nové energie
22. září 2009
Vítejte!
V minulých týdnech jsem psala, že ke konci září a obzvláště na začátku října znovu dosáhneme onoho pocitu
Boží milosti, zázraků, neuvěřitelného světla, a že věci nám budou předkládány zázračným způsobem.

Tato energie nyní přichází prostřednictvím rovnodennosti a bude pokračovat i nadále.
Při každé rovnodennosti existuje příležitost postoupit kupředu a stejně tak příležitost velkého světla a
manifestace. Slunovrat je vždy strůjcem příležitostí, abychom mohli proniknout hluboko, dolovat a vyzvedávat,
neboť všechny hluboko pohřbené věci jsou vytlačovány a vytahovány na světlo. Já se občas skoro začínám
slunovratů obávat, jelikož začínají být velice stresující, protože vytvářejí tolik otřesů těm, kteří mne obklopují!
Energie se stále zintenzivňují, protože jsme došli na konec dlouhé cesty. Poslední dva roky nebo tak nějak, s
každým slunovratem a rovnodennosti, či dokonce s planetárními vyrovnáními a kosmickými událostmi, se
vůbec nezdálo, že by se toho dělo tolik, jak by člověk čekal. To vše má svůj důvod. Věnovali jsme ony 2 roky
navíc, aby dostatek duší dostal příležitost se nalodit. Nikdy tedy nenastala doba postupu, protože jsme byli
zdánlivě v módu “čekání”. To vytvářelo vysokou hladinu energie a mnoho pohybu, co se týká podpory energií
v opouštění jejich starých kolejí (tj. slunovraty), ale zdaleka ne tolik v souvislosti s postupem kupředu. Doufám,
že vám to všechno dává smysl.
Jakmile byla konečně v písku zakreslena dělící čára, když to konečně a úplně skončilo (s ohledem na jakoukoliv
spoluúčast z naší strany ve starém světě či staré realitě), když jsme konečně provedli svá rozhodnutí ohledně
toho, kde si nyní přejeme být, pak nastal s konečnou platností čas postoupit do silnějšího světla a do mnohem
výše-frekvenční reality. Poslední rovnodennost 22. září nám více než kdy jindy pomohla se přesunout do naší
nové reality a nových míst. Vzhledem k tomu, že jsme nyní všestranně připraveni na to nové (po všech těch
zvratech a obratech a onom novém přeuspořádání hierarchií!), pak nás rovnodennost významně podpoří.
Hlavním tématem nyní bude postup kupředu, rychlý a důkladný.
Jestli existují nějaké projevy toho, že ztělesňujeme nové světlo? Pocity točení a závrati mohou být znovu
přítomny, protože naše světelná těla námi doslova víří do nové, výše-frekvenční reality a zkušenosti.
Všudypřítomný je také zrychlený tep a bušení srdce, neboť se přizpůsobujeme mnohem většímu množství
světla a musíme ho pojmout do svého nitra. Běžná je také nespavost, protože nyní odchází k mnohem většímu
pohybu energie. Celková slabost, pocit, že jsme velice lehcí a vznášíme se, jsou též obvyklými projevy, jelikož
vskutku nyní vtělujeme nové světlo.
Znovu se mohou dostavit pláč a silné emoce, neboť je tu energie vděčnosti. Vděčnost má skoro tak vysokou
frekvenci jako láska a je jednou z mých oblíbených emocí. Pro tolik z nás to byl dlouhý zápřah a dlouhá cesta.
Jako poprašek andělského prachu nás během října pokryje tato nová energie lásky a světla, protože
shledáme, že jsme dorazili do této naprosto nové reality, kráčíme po novém území, a teď je můžeme
prožívat všemi smysly a každým vláknem své bytosti.
Před příchodem do prostoru s vyšší úrovní frekvence často zažíváme něco temného. To je opravdu časté,
nicméně to trvá jen po krátké údobí a prostě je to součást procesu. Před několika dny jsem se probudila na
podivném a nepříjemném místě a připadala jsem si také zranitelná po ošklivém snu z předchozí noci. Zdálo se
mi, že se mého domova a mého prostoru zmocnili duchové a strašidla. Má vnučka měla po dvě noci v té době
stejný sen. Když narazíme na “vyšší” prostor, je tomu vždycky tak. Každému z nás se to může manifestovat
odlišně, ale v zásadě je to stejné, co se týká nepříjemných energií, které se s námi spojují, i když je tento
zážitek vždy velmi krátký.
Rovnodennost však pomohla ve starém světe vytvořit pár pěkných věci. Vzhledem k tomu, že jsme stáhli
veškerou svou energii, jsou starý svět a stará realita odkázány samy na sebe, s výjimkou těch, kteří požádají o
naše služby a jsou připraveni nás “vidět”. Pamatujte, jsme nyní v mnoha směrech novými anděly Země. Velké
pozdvižení vzniklé ztrátou našeho světla (jé, no, nejsme báječní a výjimeční? úsměv) a díky červnovému
slunovratu konečně vedou k jistým změnám. Některé z těchto níže vibrujících energii si do určité míry hledají
svou vlastní cestu, mají své vlastní výtvory, a rovnodennost jim vnáší dary v podobě těchto změn. Nejsme tudíž
těmi jedinými, kdo má prospěch z nedávných nově příchozích energií. Velké odročení jistě potřebovali všichni,
bez ohledu na to, kde sídlí.
Nadále se budou vyskytovat přírodní katastrofy, nemoci se budou šířit v epidemiích, stejně tak budou
pokračovat kalamity a ničení. Ale těm, kdo stále pobývají ve starém světě a staré realitě, a kteří nyní provádějí
sami v sobě potřebné změny, budou v nadcházejících časech tam, kde je to potřeba, asistovat rovnodennosti a
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další kosmické události, a pomohou jim postoupit do pohodlnějších prostor, právě tak, jak to dělaly i pro nás v
dobách našeho pobytu tamtéž.
Stezky těch, kteří si dosud nezvolili expanzi a růst, budou vroubeny velkými zmatky a nepohodlím až do té
doby, kdy se rozhodnout pro odlišnou cestu nebo planetu docela neopustí.
Jak již bylo zmíněno tolikrát v příspěvcích Křídel, ti z nás, kteří se konečně a úplně, všemožnými způsoby,
odpojili od staré reality, tolik toho nechali za sebou, budou prožívat zcela nové zkušenosti lišící se od
předchozích zážitků z první fáze procesu vzestupu… a skutečně od všeho, co jsme dosud poznali.
Nyní se nacházíme na zcela novém teritoriu, s novými rolemi a cíly. Vytvoření nového světa a nové reality bude
naším společným úkolem a tématem, jakož i pokračující služba prostřednictvím našich výkladů na hranici
dimenzí, protože budeme nadále v budoucnu potřebovat peníze až do doby, kdy naše komunity budou zcela
celistvé, což nám posléze umožní žít bez potřeby peněz.
Naše příští kroky tedy zahrnují navazování spojení s těmi, kteří se nyní nalézají v našich prostorách, neboť si
navzájem pomáháme vytvořit to nové. A co se týká těch z nás, kteří byli svlečeni do čista, připraveni k
přechodu na nové území, dostane se nám toho daru a potěšení, že skutečně “uvidíme” jeden druhého a radostně
se budeme spojovat se svými bratry a sestrami, neboť toho víme tolik o “vyšších” způsobech, a stejně tak
známe běžné zážitky procesu vzestupu.
Ti, kteří nás “nevidí”, prozatím bydlí někde jinde, dokud nedosáhnou oné dimenzionální hranice a nebudou
ochotni a připraveni se podvolit, dokud nedovolí našemu vedení, aby jim ukázalo cestu, a nebudou nám za naši
podporu nesmírně vděčni.
Ohniskem naší pozornosti tudíž bude vytváření nového světa na druhé straně, stejně jako si musíme udělat jasno
ohledně svých výkladů a toho, jakým způsobem budeme nabízet své služby těm na hranici dimenzí. Budeme
poté plně sídlit na té druhé straně – kromě občasných návštěv hranice, kde budeme pokračovat v našich
službách pro ty, jež jsou připraveni, abychom získali potřebný příjem až do doby, kdy ho nebude třeba.
Vše nám teď bude plynout… Bytosti, které již docela dlouho žijí na tomto novém území, nás vezmou za
ruku a budeme lehce a bez námahy vedeni do svých zcela nových rolí a do nových sídel. Vyprávím vám o
tom, protože mně se to děje. Jsem v současnost v trvalém doprovodu světelných bytostí, a ony vše zařizují a
do ucha mi s každodenní pravidelností šeptají vše, co potřebuji vědět. Sedí v mém autě, stojí po mém boku a
vedou mne mým novým územím, dokud nebudu zcela usazena a nebudu to moci převzít sama jako v minulosti.
(Nemáte-li tytéž zážitky jako já, vězte, že přesto budete vedeni, a to způsobem, jenž je dokonalý pro toho, kým
jste.) Existuje tu mnohem více lásky a podpory, než jsem kdy věděla. A právě toto budeme také my dělat pro
druhé, protože světlo se šíří dolů po příčkách žebříčku a jedna bytost pomáhá druhé s láskou, laskavostí, jistotou
a obzvláštní péčí.
Naše stezka je nyní jasná… své nové role máme přímo před nosem… naše nové místo určení je nablízku. A
kvůli těm z vás, kteří si přejete, aby vaše “jasnost” byla potvrzena a ověřena, budu já pokračovat ve své roli,
své stezce a svém záměru, budu vám poskytovat tyto informace tak dlouho, dokud jsem na této Zemi v lidském
těle… a bude se mi líbit každá minuta!
Se spoustou lásky a vděčnosti,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

15. září 2009
Odděl

í
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Oddělení světů
Vítejte!
Na této informaci sedím už nějakou chvíli, jelikož raději píši o věcech, které prožíváme v současnosti, protože
to všemu dodává širší význam a poskytuje lepší porozumění. Mým úkolem je pouze potvrzovat, a tak udržovat
energii v každém z nás.
Pro mnohé bylo 9. září termínem definitivního dokončení. Znamenalo to, že jsme absolutně a naprosto
skončili se starou realitou a nižšími dimenzemi. Bylo tedy přeseknuto silné lano a my jsme nyní odříznuti
od všeho starého… svých předchozích životů, svých předchozích rolí, a našeho předchozího všeho…
opravdu.
Může se nám zdát, jako by bylo téměř vše velmi vzdálené a pobývalo nyní v jiném světě, můžeme mít pocit, že
jsme byli náhle odklizeni od mnohého a od jedinců, s nimiž jsme byli dříve propojeni, může být téměř
nemožné komunikovat s těmi, kteří sídlí někde jinde… buď v důsledku problémů v komunikaci či dokonce
kvůli technologiím (a retrográdní Merkur k tomu přispívá).
Ano, byli jsme na určitou dobu “odklizeni”, když se tento proces rozvíjel, ale tentokrát je to odlišné v tom, že
zbývající úponky jsou přeseknuty velice náhle. Jako by nůž z našich životů jedním velkým mávnutím vyřízl a
odstranil níže vibrující energie, a nyní jsou odřezávány zbývající vlákna, zdánlivě bez ohledu na to, zda se
nám to líbí či nikoliv. Jestliže jsme přešli na druhou stranu, nemáme již povolena tato spojení k těm ve
staré realitě, takovým způsobem, jako jsme mívali dříve.
To, k čemu tu dochází, je oddělení světů. Ohromná propast mezi příčkami žebříčku vzestupu je zcela jistě
nablízku. V období kolem 9.9. jsme byli požádáni, abychom se rozhodli. Byli jsme dotázáni, zda chceme
postoupit kupředu do nové reality či zůstat pozadu a zažívat utrpení, nebo zda nechceme opustit planetu úplně.
Uplynulo dost času, aby každá jedna duše na této planetě mohla přistoupit na palubu, aby se otevřela Zdroji,
prozkoumala své vzorce a přesvědčení a provedla změny, a aby byla ochotna růst. Čas vypršel. Rozhodnutí
byla udělána, a nyní se důsledky těchto rozhodnutí začínají projevovat.
Oddělení světů nebude v mnoha ohledech příjemné, ale všechno to závisí na tom, jak se rozhodneme věci
vnímat. Ti, kteří zůstali pozadu či kteří si zvolili setrvat ve staré realitě a starém světě, neochotni provést změny
a otevřít se, mohou nyní zažívat velké množství trápení a rozkladu. Já za normálních okolností nerada píši o
zkáze a ničení, ale musím se držet toho, co se děje, a – bohužel – takto bude vypadat nový scénář.
K “budíčkům” skoro vždy dochází skrze utrpení či v důsledku dopadu na tvrdé dno nebo skrze zoufalství.
Takový bude tedy scénář pro ty, kteří žijí na “druhé straně” – pohlíženo z místa, kde jsme my. Nicméně pro ty,
kteří se rozhodli postoupit kupředu, bude existovat zcela jiný scénář. Ti, kteří si zvolili setrvat na Zemi a
důvěřovat a otevřít se novému začátku a nové zkušenosti, kteří ochotně opustili téměř vše a kteří byli skutečně
připraveni, nyní konečně zahajují první fáze vytváření svého vlastního nebe na Zemi.
Jsme-li schopni si zcela a detailně ujasnit, co chceme sami pro sebe stvořit, a jak to přesně bude vypadat,
pak je nyní s konečnou platností čas to zažít. Budou se dít zázraky, budeme v bezpečí a pod ochranou,
budeme v novém světě a nové zemi, a naprosto nepochybně budeme prožívat nový začátek bez bojů,
negativity, ztrát a spousty jiných věcí, s nimiž jsme se mohli setkat v dobách minulých.
Co se mne týká, jde o bolestný proces s ohledem na ty, které jsem nechala za sebou. Ztratila jsem otce, matku a
nyní svou dceru a vnoučata. Tyto oddělující energie se zařízly tak silně a tak hluboko, že to vypadá, jako by
došlo k nějakému tragickému úmrtí, ale pro mne je nejhorší, když vidím své milé trpět. Jenže už vím, že všichni
z nich mají svou vlastní cestu… a tyto cesty jsou při pohledu z úrovně duší nádherné.
Všichni měli dost času se sladit s tím novým – až do tohoto okamžiku završení. Jednou muselo dojít k bodu
zlomu, a ten čas přišel teď. Ale samozřejmě, všechno není ztraceno. Stále existuje prostor pro změnu, růst a jiná
rozhodnutí. Nikdy není příliš pozdě. Pro starý svět není nic ztraceno. Dochází k oddělení světů, velká propast
mezi nimi se bude v budoucích časech rozšiřovat a dojde k výraznému omezení jakéhokoliv způsobu
interakce mezi oběma světy. Jedná se o obrovské odloučení, s velice pevnou hranicí.
Tudíž budeme odklizeni a nebudeme schopni se spojit s onou “druhou stranou” s frekvencí nižší, než je ta naše.

Nemůžeme tam nadále pobývat, neboť nyní úplně žijeme a dýcháme na onom místě, které pro nás tak dlouho
bylo “druhou stranou”. Takže – jak se nyní spojíme se starým světem, pokud budeme chtít, zvláště, když tam
nesmíme?
Teď se nacházíme na té “druhé straně”, kde tak dlouho sídlili naši průvodci. Stáváme se vpravdě pozemskými
anděly. Jsme tedy nyní anděly Země pro ty ve starém světě. A přesně takto budeme navazovat spojení,
pokud se tak skutečně rozhodneme a budeme to potřebovat. Znamená to nezachraňovat, tedy dělat něco
pro druhé, kteří tam sídlí, a nepomáhat. Jako pozemští andělé pomůžeme, budeme-li požádáni,
prostřednictvím svých schopností a odbornosti. Umožníme těm ve starém světě, aby našli svou vlastní
cestu, stejně jako jsme to dělali v minulosti. Když jsme potřebovali pomoc, naši průvodci a andělé nám
poradili apod., a to budeme nyní provádět i my.
Naši průvodci nepřicházeli do našich prostor (přinejmenším ne ti s vyšší frekvencí) bez pozvání, neříkali
nám co a jak máme udělat (pokud jsme je nepožádali), všechno za nás nedělali a ani nežili tam, kde my,
aby pozvedli frekvenci planety. Zůstali na druhé straně, umožnili nám pozvednout naši vlastní frekvenci a
udržet naše vlastní světlo, a pomohli nám se naučit, jak toho dosáhnout, do té doby, než jsme posléze
získali frekvenci tak vysokou jako je ta jejich, a poté odešli a uvolnili nám místo.
Kdybychom dále pobývali ve starém světě, obsáhli bychom veškerou energii vyšších frekvencí, takřka bychom
je zhltli, čímž bychom bránili těm, kteří dosud svou cestu hledají, aby se sami otevřeli. Oni musí najít své
vlastní výše-frekvenční Já a svá vlastní spojení – právě svým vlastním otevřením. My nyní můžeme jen z
dálky přihlížet, pomoci, jsme-li požádáni dušemi, které zůstali pozadu a které teď o to stojí a dovolují to,
a tímto způsobem se snad budeme cítit o trochu lépe v souvislosti s trápením a rozkladem, k němuž bude
brzy docházet ve staré realitě. Jako vždy všechno toto utrpení a destrukce poslouží jako podnět k probuzení,
stejně jako naše přítomnost ve výjimečných okamžicích.
Dalším způsobem navazování kontaktů je věčná vysoká frekvence lásky. Ale tento způsob má jiný háček.
Ačkoliv jsme nyní v nové realitě, budou jistým způsobem naše spojení s těmi, kteří o pomoc nepožádali, s
ohledem k normálním vztahům jednoduše stále nezbytná. Během těchto krátkých okamžiků návštěv starého
světa nám pomůže udržet vyšší frekvenci míst, z nichž jsme přišli, udržíme-li si láskyplný odstup.
S během času bude oddělenost čím dál tím výraznější. V současné době mají duše na hranici větší šanci tuto
hranici překročit, protože k oddělení zrovna došlo a linie je stále poněkud nevýrazná. Přímo na tomto okraji či
hranici stojí stále mnoho lidí, kteří se ještě rozhodují. Veškerá nová místa nemohou být zaplněna a nová
spojení navázána, pokud se každá a všechny duše nerozhodnou, co teď chtějí dělat, čím chtějí být a jaká
by měla být jejich realita. Až budou tato rozhodnutí udělána, začnou se duše spojovat a taktéž začnou
přetínat provazce k jiným duším.
Takže co všichni ti nově příchozí? Jak budou přežívat a jaký život bude? Jak jsem již zmínila tolikrát v
předchozích Křídlech, budeme vzájemně navazovat spojení, a veškeré naše potřeby budou tedy naplněny,
získáme kouzelnou podporu, a budeme se báječným způsobem vzájemně podporovat při tvorbě nové reality.
Nejprve však musíme vědět, kým jsme, jaké je naše pravé a skutečná Já, a čím tu máme přispět. A též se
musíme rozhodnout, jak by měly vypadat naše nové začátky. Jakmile budou tato rozhodnutí jednoznačně
provedena, bude vyhozena kotva a vše se začne urovnávat.
Horlivě pracuji na psaní nové mini e-knihy, kde je pro vás množství těchto informací, než by se vešlo do
krátkého příspěvku Křídel, a snad vám poslouží k potvrzení toho, co již víte a také jako “mapa”, která vnese do
této nové situace a procesu větší jasnost a smysl. A začínám na novém místě budovat kemp, kde budu
nějakou dobu pobývat a budu nabízet setkání pro ty, kteří dorazili do nového.
Jestliže jsme schopni sami sobě dovolit být pozitivní, otevření a důvěřovat, že tu již skutečně je naše nebe
na Zemi, a jsme-li schopni se držet dál od starého světa, bude se naše nebe manifestovat mnohem rychleji,
protože tyto vyšší stavy bytí nás tam vskutku udrží. A pro ty z vás, kteří se dosud nebyli schopni posunout
kupředu: vaše současné místo se může rychle a snadno přeměnit v nebe na Zemi, úplně samo, v ten pravý čas.
Jsme velmi ochraňováni a je na nás dohlíženo, jsme drženi v bezpečí a jistotě, bez ohledu na to, kde se
nacházíme, neboť vše je vždy božsky řízeno.

Se spoustou lásky a vděčnosti,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

8. září 2009
9-9-09 definitivní dokončení
Vítejte!
Blížíme se poslednímu úseku, a tak stále existují určité výzvy - ale vzhledem k tomu, že nové uspořádání je
nyní v posledním stádiu, alespoň nyní víme, kde jsme a jak vypadá cesta… což všechno naznačuje, že vše
zapadlo mnohem bezpečněji do svých nových kolejí a nových pozic. Po otřesu v červnu byly kousky naší
bytosti uvolněny a rozházeny na všechny strany, a nyní, když tyto dílky začaly pozvolna přistávat, konečně
nalézáme své nové základy a nové směrování… kousek po kousku.
Možná jsme měli do určité míry před koncem června jasný směr a cíl, ale v důsledku oněch silných otřesů a
přeuspořádání, k nimž došlo, se nám naše vize na nějakou dobu mohly ztratit a snad jsme se divili, co se od nás
nyní očekává, že budeme dělat a kam asi tak máme jít.
Náš předchozí jasnější směr se teď také mohl poněkud změnit… a to všechno kvůli přeuspořádání, k němuž
dojít muselo. Když jsme opravdu přistáli ve zcela nových prostorách, tak daleko jeden od druhého, byli jsme
umístěni tady a onde, podle toho, kdo jsme a co budeme dělat. Tak, ačkoliv náš záměr a plán byl stále nedotčen,
naše cesta tam a nové základy se trochu změnit mohly.
Před několika dny, když jsem jednou v noci pokládala na postel rozečtený román a chystala se zhasnout světlo,
se v nohách mé postele objevila obrovská nehmotná bytost. S touto konkrétní hvězdnou bytostí jsem během
svého života mluvila zřídka, neboť stojí na vršku žebříčku, je hlavou kmene, a zcela jistě má nejvyšší postavení
konkrétně v mé hvězdné rodině. Při její až hrozivé přítomnosti, větší a silnější, než jsem byla zvyklá ve své
ložnici potkávat, jsem věděla, že musí jít o něco velice významného.
“Je načase, aby ses rozhodla,” bylo vše, co řekl. Již jsem věděla, kam jdu a co udělám jako příští věc, tak jsem
byla zaskočena touto naléhavou zprávou. “Úůů, óó,” pomyslela jsem si tehdy. Snad přišel čas, abych tento svět
opustila, protože jsem věděla, že - až všichni úspěšně dorazí v pořádku do nové reality – budu se svým
dosavadním úkolem hotova. Možná tu tedy nezůstanu a nepůjdu do nové fáze, a při tom co se děje na planetě,
se třeba jedná o “oponu” pro nás všechny… ačkoliv jsem si byla docela jistá, že vím, co se děje a co se stát
má… Nebo třeba jen skončila má cesta. Nicméně, protože ani já nevím všechno, a nikdy jsem nevěděla, co
když se plán znovu změnil, a já se teď nacházím v jakési smyčce nebo kde…nebo jsem jednoduše dost nedávala
pozor. Občas jsem překvapená stejně jako kdokoliv další a někdy i já tápu v temnotě. Tudíž jsem poprosila o
další objasnění.
V poslední době jsem psala, že si během této specifické fáze musíme ujasnit, po čem skutečně a opravdově
toužíme, ujasnit si, kdo jsme a čím máme v úmyslu přispět, a ujasnit si, kde chceme být. Takto jsem si tedy
nebyla moc jistá, co má toto poselství od mé hvězdné rodiny znamenat, a to jsem si již nějakou dobu myslela, že
mám ve všem jasno. S přísunem dalších informací se ukázalo, že jednoduše nyní jsme ve finálním stádiu
“přepnutí” a v novém procesu restrukturalizace, jenž vyvrcholí 9.9.2009. A vězte též, že kolem jakéhokoliv
zvláštního data vždy existuje energetické “okno” – pokud se týká toho, kdy k něčemu dojde… nemusí to
pokaždé být v konkrétním datu a čase.
Naše nové prostory procházejí závěrečnými pracemi v rámci příprav, potřebujeme tedy vědět, kde být chceme,
aby pro nás tyto prostory mohly být vyčištěny… a především, stvořeny. Toto je ona poslední minutka, poslední
požadavek “shůry” na provedení kontroly a překontrolování Na vyšších úrovních se nyní nové prostory

požadavek shůry na provedení kontroly a překontrolování. Na vyšších úrovních se nyní nové prostory
rozdělují, což jsou opravdu dobré zprávy a potvrzení. Já si tyto zřídka přicházející okamžiky obzvláště užívám,
protože neprovádím channeling, ani většinu svých informací nezískávám od nehmotných bytostí. Proto si tudíž
nejsem nikdy ničím naprosto jistá, jelikož se pouze dívám svýma očima a podávám hlášení o tom, co vidím a co
zakouším… a věci se vždy – vzhledem ke svobodné vůli a svobodné volbě – mohou změnit, a často tak činí.
Naše nové prostory jsou teď zcela jistě vytvářeny a naše “skulinky” jsou nám zaručeny, jakmile se rozhodneme,
kde chceme být… je to na nás. Váháme snad s rozhodnutím ohledně toho, co chceme a kde chceme být,
protože se zdá, že nikdy nevíme, co se stane v příštím okamžiku, a proč si tím lámat hlavu? To jsme natolik
ztratili důvěru ve vesmír a v celý proces, že se již neodvažujeme vůbec v nic doufat? Je obtížné si zjednat jasno,
protože všechno, co jsme značnou dobu znali, se teď de-manifestuje a je planetou hrůz a temných, hutných
energií? Kdybychom byli věděli, že se naše přání, cíle a plán budou manifestovat všemi způsoby a budou lepší,
než jsme si kdy představovali, změnilo by se pro nás něco? Odvážíme se kdy znovu věřit?
Máme-li pocit, že jsme hotoví a vše skončilo, je to zkrátka proto, že jsme hotovi a vše skončilo. Pokud si
připadáme izolováni, je to jednoduše tím, že jsme na chvíli “odděleni”, zatímco jsou pro nás stlány nové
postele, a my bychom se zatím ještě nemohli úplně spojit. Též jsme přistáli ve velké vzdálenosti jeden od
druhého, když se prach usadil, a nebudeme navazovat spojení, dokud nepoznáme, kým jsme a jak se
budeme spojovat. Cítíme-li se vnitřně mrtví, vyčerpaní, unavení a opotřebení, je to tím, že tomu tak je, až
na to, že se znovu zrodíme.
V Heaven’s Gate se odvolávám na náš proces omlazení, k čemuž dochází před naším znovuzrozením.
Vzhledem k tomu, že jsme skrze sebe po tak dlouhou dobu transmutovali tolik energie, jsou mnozí z nás vskutku
opotřebení. Měli jsme příležitost a mohli jsme využít tohoto omlazujícího procesu během dubna, května a
počátku června, a mnozí z nás tak učinili, jelikož jsme se připravovali na nové znovuzrození (a vězte též, že
každý je jiný a může tato stádia zažívat v rámci svého vlastního procesu v různý čas). Pak přišel konec června,
vším otřásl, museli jsme přeuspořádávat – s novou dimenzionální hierarchií a plánem – a nyní tento proces
znovu zahajujeme, ale tentokrát jen krátce.
Proto znovu můžeme cítit tělesné nepohodlí, další symptomy, neboť se uvádíme do souladu s těmito novými
prostorami. Nový proces zahrnuje určitý zármutek a žal kvůli ztrátě původního plánu, ale to časem přejde (já
sama stále ještě občas podlehnu emocím kvůli tomu, jak se věci vyvinuly, ale již dělám pokrok), točení hlavy a
závratě, extrémní krátkodobé a dlouhodobější bolesti v těle, bolesti v dolní časti nohou, alergie, bolest v partii
krku a horní části zad, ospalost a vyčerpání, vjem širšího prostoru a podivné deformace času, zvláštní
neschopnost číst či psát nebo dokonce chápat, co slova znamenají, celkovou prázdnotu, pocit stažení, smáčknutí
a přetížení, nervové bolesti, nadýmání a křeče v útrobách, což je jen pár z mnoha. Hm, existuje nějaký tělesný
či emocionální příznak, který nemáme? Ale jako vždy platí, že není dobrý nápad usuzovat, že vše je spojeno s
procesem vzestupu, protože opravdu může být občas zapotřebí medicínské péče.
Znovu se plníme světlem a energií, a to vždycky způsobuje trávicí problémy, nadýmání a říhání, a připadáme si
jako právě nafouknuté balóny, plni vzduchu. Někteří z vás mi napsali o návalech horka, tak tady je k tomu
poznámka: Připravujeme se postoupit kupředu a spalujeme to staré. To se může projevit jako silné návaly
horka, k nimž dochází mnohokrát za den. Mějte negativní myšlenku či nízkofrekvenční zážitek, a návaly se
dostaví s plnou silou. Před lety jsem mívala silné srdeční bolesti a bušení srdce, kdykoliv jsem měla negativní či
nízkofrekvenční myšlenku! Musím se smát, protože před mnoha měsíci mne kontaktovala zdravotní sestra s
prohlášením, že prostě procházím přechodem. Ale protože proces vzestupu vytváří pro všechny z nás tolik
těchto “menopauzálních” zážitků, bez ohledu na pohlaví či věk, došlo nám, že to není skutečná a opravdová
menopauza ve smyslu 3D, nýbrž jen starý a nyní již známý proces vzestupu.
Někdo nyní již zažívá plynutí a novou lehkost v souvislosti s manifestacemi, zatímco jiní nikoliv. Když energie
přijde, vždy nejprve zasáhne ty hustší energie. V počátečních stádiích vzestupu v nás byly přívalem energie či
její změnou obvykle mnohem vážnější zasaženy jakékoliv zdravotní potíže nebo oslabené oblasti, neboť ty jsou
mnohem hustší a jejich frekvence je nižší. Má opravená noha se častokrát o něco udeřila. Tak je to s energií.
Nyní k tomuto scénáři dochází znovu, ale s ohledem na náš příchod na nové místo.
Takže, ti na vršku hromady či na horních příčkách žebříčku vzestupu zatím nezakoušejí příliš mnoho
manifestací. Je to tím, že jsou v tom o mnoho déle, je v nich méně hustoty, a proto vnímají posuny energie
později než druzí, a někdy vůbec ne (tentokrát to neplatí…). Navíc, to, co se tito ostřílení váleční koně
chystají vytvořit, je mnohem větší a ovlivní o tolik víc lidí v nové realitě, že jejich prostory a výtvory se

y j y
,j
, j j
p
y ý
manifestují a krystalizují déle. Buďte však ujištěni, že s vědomostmi a zkušenostmi, které tyto
“ukazatele” získaly, budeme velice vděčni, že jsou u kormidla.
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Nikdo tu nikoho nesoudí. Každý z nás si zvolil svou stezku před svým příchodem, a jestliže tedy ochotně
následujeme svou stezku a plán, a souhlasíme, že se otevřeme a budeme expandovat, shledáme, že jsme přesně
tam, kde jsme dle plánu být chtěli v kterémkoliv daném okamžiku během tohoto procesu. Někteří
souhlasili, že zůstanou na nižších příčkách, aby mohli působit na masy, a další šli ochotně napřed.
Všechno v dokonalém a božském pořádku.
Největší zábranou na naší cestě kupředu je v současné době negativní myšlení, pochyby a cynický přístup, a byl
by zázrak, kdyby někdo z nás tyto pocity nevlastnil. Protože však jsme my těmi hlavními stvořiteli, a neseme
teď mnohem více světla, velice záleží na tom, jak a co si myslíme a cítíme. Po 9. září 2009… finální završení…
vpravdě bude příležitost ke skutečnému ukotvení v novém prostoru, a – jako vždy – záleží jen na nás.
Se spoustou lásky a vděčnosti,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

1. září 2009
Jsme drženi v ochranné “kapse”
Vítejte!
Zatímco se rozptýlené kousky usazují, začíná vyvstávat nový obraz toho, kdo a kde jsme. A navíc jsou nové
energie tohoto nového a vyššího prostoru energiemi velice odlišnými oproti tomu, co jsme v minulosti znali a
zakoušeli.
Nyní je nám dostupné velice rozsáhlé a otevřené teritorium. Nedávno jsem obdržela korespondenci od
čtenářky, která popsala komunikaci se svými průvodci jako “ukřičenou”. Musela jsem se smát, protože jsem
právě několik dnů před tím mluvila s těmi svými a říkala jsem “TEĎ UŽ MĚ SLYŠÍTE?!!” Každé slovo jsem
musela vykřiknout! Téměř vše je nyní tak vzdálené, neboť toto nové území má dosud velmi málo usedlíků a
velmi málo osad. Ale je to vskutku nová země očekávající naše výtvory a jediný důkaz, že jsme nyní na
nějakém velice novém a odlišném místě.
Minulou středu, 26.8., jsme se opět protlačili další zdí hustoty, což nám umožňuje opravdu zakoušet větší
množství vyšších energií a mnohem plnějším způsobem dorazit do nového a výše vibrujícího dimenzionálního
prostoru. Po dobu asi 3 dnů mnozí z vás mohli vnímat výraznou zatuhlost a bolest krku a ramen, ucpání v
dutinách hlavy, bolesti kloubů, citlivost břišních svalů (pocit, jako byste celý den dělali sklapovačky!), znovu
bolesti dolní části nohou, slzení očí a ucpaný nos, menstruaci mimo termín, bolesti v zádech, což je jen několik z
možných příznaků.
Při vzestupu jsou též běžné alergie, neboť když náhle dosáhneme vnitřní vyšší vibrace, vnějšek s ní již více
neladí, protože jeho frekvence je nižší, a naše těla jej vnímají jako vetřelce… takže uvolňují histamin čili se
začínají bránit. Tento průnik hustotou náhle minul, snad s pocitem lehké chřipky, a když se tak stalo, byla
výsledkem velká lehkost, klid a spokojenost.
Mnoha způsoby jsme stále ještě tak říkajíc odděleni. Jsme svými láskyplnými ochránci z našeho domova
intenzivně chráněni, zatímco dokončujeme potřebné kroky a pokračujeme v plné integraci do svých nových
prostor.

Od času příchodu do našich těl tady na Zemi bylo naší rolí pozvedání frekvence na planetě. Usadili jsme se zde
na Zemi kvůli této významné misi, ač jsme si celou dobu uvědomovali, že se jedná o “uvážené riziko”. Během
této doby, dokonce i když nám to tak někdy nepřipadalo, na nás bylo s láskou dohlíženo a byli jsme pod
ochranou svých původních hvězdných rodin (a u některých svobodná vůle tento kurs a zkušenost výrazně
odchýlila). Vzhledem k tomu, že se “plán” nerozvíjel tak, jak se doufalo, a dostatečně velké množství lidí
nebylo ochotno se otevřít a změnit, byli jsme nyní přestěhováni do zadržovací cely - dá se říci – dokud nebyly
“zacementovány” naše nové rezidence zde na Zemi. Budeme nicméně pobývat zde na Zemi, a tak se tedy nyní
utvářejí naše nové role. Pokračujeme v plánu, ačkoliv s menším množstvím duší, než bylo zamýšleno a doufáno
(alespoň v tomto okamžiku).
To, že jsou “odstraněni” může vzbudit zvláštní pocity v těch, kteří jsou citliví a jsou vědomě mnohem hlouběji
propojeni. Můžeme vnímat, že je vše řízeno a že se nám o to někdo stará. Můžeme mít nový pocit bezpečí
včetně toho, že jakékoliv špatné zkušenosti patří minulosti. Stále jsme zde na Zemi hlavními stvořiteli, ale v této
choulostivé době se nám dostává neobvyklé a zřídka vídané asistence. Prošli jsme ledasčím (obzvláště během
těchto posledních 2 let) a pauza by se hodila. Naše původní rodiny z hvězd nás usazují do nových domovů,
přímo zde na Zemi, a pak je na nás, abychom se vypořádali s tvořením. Pokud budeme chtít, můžeme je požádat
o pomoc, jsou to naše rodiny, kdo bude v nadcházejících časech pracovat pro nás… my nebudeme, už nikdy,
pracovat pro ně…
Tento nový prostor, v němž stojíme jednou nohou, je vpravdě otevřený a široký, neomezený a rozsáhlý, a tak se
skoro vše může zdát velmi vzdálené. Projekty, s nimiž jsme začali před červnovým slunovratem, mohou
vypadat, jako by se rozplynuly, jelikož energie s nimi spojené byly možná umístěny na nějaké nové a jiné
místo…. Výsledek mohutné přestavby, jež byla potřebná. Ale až se věci začnou znovu krystalizovat, mohou se
k nám tyto velmi vzdálené energie znovu úplně vrátit, ač třeba novými a odlišnými cestami, či dokonce v jiné
podobě. V každém případě budou všechny energie nezvyklé… dočista omyté, svěží, uvolněné, a s lehkostí, již
teprve máme zažít.
V současnosti tedy vylaďujeme či přetváříme to, co se rozhodneme stvořit v této zcela nové realitě.. A to, co
budeme tvořit, bude mnohem lepší, než co jsme si kdy byli schopni představit. Může být náročné stvořit právě
teď všechno, jelikož mnohé bude nové a jiné. Řekněme, že jste se chystali si nyní koupit nový dům, takže jste se
třeba dívali do určité konkrétní cenové úrovně odpovídající tomu, co si momentálně můžete dovolit. Nabídka v
onom rozsahu cen ovšem není dobrá a nemusí ani odpovídat tomu, co si dle své představy zasloužíte. Ale jen
postoupíte k trošku vyšším cenám a celá scenérie se může velmi změnit.
V současnosti najíždíme na novou cenovou úroveň. Vytvářejí se rezervovaná místa, jsou prováděny přípravy,
vše je formováno a upravováno, a brzy tato nová cenová úroveň vskutku bude možností a s největší
pravděpodobností i skutečností. A tak je tato nová cenová úroveň pouhým počátkem… cenové rozpětí, abych
tak řekla, z něhož budeme mít brzy lepší pocit, ale které bude v nadcházejících čase ještě více expandovat.
Proto se tedy stále ještě nemůžeme úplně nastěhovat do svých nových domovů. Ale určitě můžeme vylaďovat
to, kým jsme, co budeme nabízet, a jak zapadneme do své nové reality a nového sídelního místa na planetě.
Naše manifestace se mohly v posledních měsících a týdnech chovat jako jo-jo a měnit svůj směr. Nevypovídá to
nic o energiích, nýbrž o nás. Měníme svou mysl doprava a doleva, tak jak se naše situace mění, a měníme se i s
ohledem na to, s kým se budeme spojovat, neboť naše spojení poslouží k tomu, aby významným způsobem
podpořila nové výše vibrující energie. Naše nové fyzické prostory jsou pro nás drženy do té doby, než zahájíme
proces nabízení svých nových služeb a výtvorů nové realitě … a naše nové služby brzy dosáhnou vrcholu.
Tento proces je utvářen jako skládačka. A jak bude každý dílek skládačky stále více krystalizovat a tuhnout,
začnou se poté tyto dílky spojovat. Nemohou se zatím úplně spojit, protože ještě nejsou hotovy. Přišli jsme na
nové území s nízkou hustotou. Vytvoření nové podoby “nás” bude spojeno s vytvarováním toho malého
množství hustoty, která zůstala nedotčena. Energie se vždy budou spojovat se sobě podobnými, ale nejprve
musíme identifikovat, čeho se budou týkat naše “přesahy” nebo podobnosti, předtím, než spolu můžeme
navázat spojení a znovu začít. Nakonec se to vše opravdu sejde.
V této nové zemi jsme velmi otevřeni vůči nebesům. Energie tu jsou velmi jemné, mírumilovné, klidné, plné
respektu, bezpečné a naprosto kouzelné. Jedná se o energie, na něž si budeme muset zvyknout, jelikož odrážejí
nedostatek hustoty, a jsou to právě ty energie, z nichž se vyskládá náš základ. Naše telefony nebudou zvonit o

závod jako v dobách minulých, neboť se budeme schopni spojit jen s věcmi, které jsou v našich prostorách
povoleny, a s věcmi, s nimiž se rozhodneme kontakt navázat či je přijmout, protože nám pomohou a vždy z
nich máme dobrý pocit. Spojení budou lehká, snadná a budeme z nich mít radost. (Spojení týkající se “výkladů”
jsou něco jiného.)
K tomuto nyní dochází těmi nejrůznějšími způsoby. Když stojíme ve frontě v obchodě a navážeme kontakt s
krásnou a láskyplnou osobou, když během zřídkavých pobytů “tam venku” se nám dostane jako zákazníkům
výjimečné péče a obsluhy atd., to jsou příklady těchto nových, nyní dostupných vzájemných vztahů. Taktéž se
zintenzivní pocit, že jsme neviditelní. Budeme nedotknutelní, nebo snad skutečně tak velmi vzdálení a
nepovšimnutí starým světem a hlavním proudem. Budeme pro nižší energie téměř doslova neviditelní…
dokonce i pro ty nižší energie, s nimiž se dosud stále stýkat potřebujeme v souvislosti se starým světem a jeho
systémy. Zkrátka a jednoduše, nebudeme viděni a nikdo si nás nebude všímat, pokud si to nebudeme přát.
Budeme tedy v bezpečí a pod ochranou, a spojíme se jen s těmi nejčistšími energiemi.
Je to začátek života “na druhé straně”. Pokud trávíme čas na dimenzionální hranici nebo na čáře mezi starým
světem a starou realitou a naším novým světem a novou realitou, jsou pravidla poněkud odlišná. Čím více jsme
obklopeni hustšími energiemi, tím více se stáváme jejich součástí, a máme úplně jiný zážitek. Tato zkušenost je
detailně popsána v Nebeské bráně (Heaven´s Gate), jelikož pro zacházení s nižšími energiemi musí být
stanoveny určité specifické hranice… velice často nás rády vysávají, využívají, jsou nevděčné, a mohou být
nezdvořilé.
Jestliže se tam vracíme na delší dobu, stačí zajít jen k našim výkladům na dimenzionální hranici. Takže,
pracujeme-li s těmito energiemi na hranici prostřednictvím svých výkladů, protože budeme potřebovat finanční
podporu až do té doby, kdy jí už nebude třeba, dostane se nám jiné zkušenosti než na druhé straně. A ano, naše
výklady se stále mohou týkat pomoci, ale měly by sestávat z klientů, kteří nás zcela jasně požádali a kteří jsou
ochotni a otevřeni naší individuální oblasti specializace.
Kvůli maximálnímu omezení styku se starým světem jsme se museli vzdát mnoha věcí, abychom se dostali na
tutu novou a “druhou” stranu. Opuštění tolika věcí bylo potřeba, abychom byli schopni znovu začít. Jsme-li po
většinu času zavaleni hustými energiemi, dochází snadno k opětovné aktivaci hustých energií v nás samých,
které v důsledku procesu vzestupu přešly do neaktivního stádia. Můžeme tedy mít pocit, jako bychom se vrátili
nazpátek či jako by se vůbec nic nezměnilo. Nikdy doopravdy neodstraníme či nepřeměníme veškerou svou
hustotu… zbývající hustota v nás jednoduše přejde do stavu spánku a – jakmile začneme žít ve vyšších sférách nemůže existovat, pokud nemá v dosahu nic z příslušné úrovně hustoty, co by vedlo k její aktivaci.
V současnosti tedy budujeme své nové residence a děláme velký pokrok, co se toho neviditelného týká, ačkoliv
někteří z nás si nemusí být na vědomé úrovni vědomi, co se formuje. A u toho “viditelného” je vhodná doba na
sestavení naší nové nabídky, novým způsobem a s novou verzí “nás”. Protože nyní existujeme na mnoha
různých příčkách, ač jsme dorazili na nová místa, bude naše nová nabídka odrážet to, kde každý jeden z nás v
poslední době přistál a čemu se nyní přizpůsobujeme.
Až dáme podobu tomu, co budeme nabízet, co bude v souladu s naším pravým a skutečným Já a v souladu s
našimi novými rolemi, dostaneme se posléze taktéž do zcela nových geografických lokalit (a můžeme dokonce
přeměnit své staré prostory, aniž bychom vůbec museli odejít na nějaké nové a jiné místo). S dalším postupem
událostí se začneme spojovat a nakonec též vytvářet tady na Zemi zcela novou realitu. Je to vskutku příliš
rozsáhlé téma, než abych se do něj pouštěla zde v Křídlech – týkající se tohoto procesu, nového světa, toho,
jaké to bude, a především nových struktur a naší nové podoby. Právě se věnuji vytváření další miniaturní
elektronické knihy, a ta věci vysvětlí detailněji a přesněji, včetně toho, jakou to všechno má souvztažnost s
našimi pocity a zkušenostmi… a zmíním též nejvýznamnější události této cesty.
Se spoustou lásky a vděčnosti,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka pro www reiki centrumpraha cz přeložila Lucka K )

poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

22. srpna 2009
Zdokonalujeme svůj záměr
Vítejte!
Krátká poznámka:
Srdečné díky vám všem, kteří jste se ptali na zdraví mého otce a posílali informace o možných lécích a rady
ohledně akutní leukémie. Pokud někdo z vás vyslal své modlitby, také děkuji. Velice si vážím vás všech, kteří
jste věnovali čas tomu, abyste nabídli svou podporu… moc vám děkuji, protože vědomí, že existujete, mi
opravdu pomohlo. Stručně… od samého začátku jsem já byla spíše “vykopnuta” z celé situace, a má energie
nebyla vítána. Což bylo zpočátku matoucí, protože jsem si se svým otcem byla vždy velmi blízká, a ačkoliv mne
to nejdříve velmi zraňovalo, bylo brzy jasné, že si potřebuji udržet odstup a nechat situaci volný průběh.
Časem jsem na vyšší úrovni pochopila proč, takže to bylo v pořádku a byla jsem schopna se s tím smířit. Za
pár dní má můj otec v nemocnici termín na další kolo chemoterapie a další štaci. Neprojevil žádný zájem o
alternativní terapie (takže jsem mu nemohla předat jakékoliv z vašich návrhů a podpory), a ještě ani nedošel
do stádia, kde by na vědomé úrovni chápal, jaké změny by asi tak měl učinit ve svém životě. Já se s ním
setkám, až se skutečné “probudí” k novému pohledu na realitu, nebo se s ním potkám, pokud se místo toho
rozhodne přejít na druhou stranu prostřednictvím 3D procesu smrti. V současné době mu mohu pouze posílat
velkou lásku a úctu, a nechat ho, aby si sám zvolil svou cestu. Velmi mi též pomohlo vědomí toho, jak moc se
máme rádi a navzájem se respektujeme, ačkoliv jsme nyní tak daleko od sebe a moc mi chybí, zatímco
prochází svou cestou. Ještě jednou vám děkuji za váš zájem a podporu v tom nejnáročnějším čase.
… a nyní k nejnovějšímu příspěvku Křídel!
Jste ještě na příjmu? Nevzdali jste to už? Ačkoliv se může zdát, jako by se v současné době nic nedělo,
procházíme skutečně zvláštní fází, co se našeho postupu směrem kupředu týká, či spíše, co se týká postupu k
našim zcela novým rolím. Jedná se o velmi chaotický proces, jelikož v důsledku svobodné vůle a svobodné
volby mnoha lidí zahrnoval tolik obratů a zatáček, ale už jsme nazpátek na trati, i když jsme v zásadě museli po
otřesu červnového slunovratu začít úplně od začátku.
Když udeřil slunovrat, způsobil “výbuch”. Spousta všeho možného se rozlétla všemi směry, a když to opět
přistálo, mnohé bylo v naprosto nových kolejích, kolejích hodících se k současné vibraci každé a všech živých
věcí na planetě. Vše skončilo ve své nové a právoplatné koleji, zatímco se zároveň též během této doby hodně
duší rozhodlo odejít.
Proces vzestupu trval déle, než bylo očekáváno – s ohledem na probuzení mas. Proto tedy po slunovratu bylo
třeba provést přeuspořádání, aby se ti připravení mohli posunout namísto čekání na to, až se jejich stará míst
zaplní, což byl po dlouhou dobu běžný postup. Takže, ačkoliv nyní je mnohem širší propast mezi těmi, kteří
“přešli”, a těmi, kteří si zvolili zůstat ještě o chvilku déle pozadu (a nezaplnit prázdná místa, která po nás
zůstala), existuje také mnoho různých příček či vibračních úrovní pro ty, kteří přešli.
Jinými slovy: Všechno vylétlo ze starých kolejí, a když to přistálo na “druhé straně”, všechny ty energie či lidé
přistáli taktéž na mnoha různých místech. A toto množství míst je rozmístěno na všechny strany, a i mezi nimi
jsou velké propasti. Nyní, když je tu “více místa”, protože jsme ve zcela novém prostoru, jsme skutečně
roztažení. Před slunovratem jsme se navzájem dohonili, a byli jsme tedy skoro všichni ve stejné místnosti.
Snadno jsme se mohli natáhnout a dotknout se svých bratrů a sester.
Například… když jsem poprvé začala psát Zpravodajství o energiích, a teď Křídla, existovalo velice málo těch,
kteří by měli zkušenost se vzestupem. Nyní je zkušenost vzestupu poměrně známá a přijímaná, jelikož nás je teď
hodně, hodně, společně v téže “místnosti” a všichni ten druh výcviku známe. Mnozí z vás by s největší
pravděpodobností mohli psát Křídla sami! Po onom velkém pozdvižení slunovratu, jenž nás vytlačil na druhou
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stranu, jsou naši bratři a sestry, kteří vibrují nejblíže naší vlastní úrovni, tady s námi, ale jsou mnohem více
odděleni. Doufám, že to dává smysl, je těžké to popsat. V zásadě začínáme úplně znovu, ale začínáme v nové
realitě. A jakmile znovu začneme, jsme opět rozděleni podle našich individuálních úrovní. Je tu mnohem více
místa, neboť my jsme předběžci, a masy tu zkrátka ještě nejsou. Při svém přistání jsme vystoupili na rozličných
místech různých příček žebříčku vzestupu, a dokonce i ti, kteří sídlí na téže příčce, jsou od sebe navzájem
vzdálenější, protože tu je teď tolik místa navíc.
Takže, co to znamená a jak se nakonec sejdeme?
Vskutku se znovu sejdeme, ale novým a odlišným způsobem. Naše staré role skončily. Již neudržujeme svou
energií planetu, již neléčíme a nepodporujeme ostatní, a můžeme nyní začít v nových rolích zahrnujících naše
přispění komunitě či nové realitě. Ale než se do tohoto místa uvnitř sebe sama dostaneme, musíme se seřídit či
vyladit, a právě v této fázi v současné době jsme a rychle se z ní uvolňujeme.
Vyladění znamená se pustit všech či jakýchkoliv energií či cílů v nás, jež jsme v minulosti ztělesňovali a jež
nebudeme v nové realitě potřebovat. Jde o určitý druh procesu čištění, protože se nyní opět na další úrovni
stáváme svým pravým a opravdovým Já, a to vyžaduje proniknutí k onomu nuggetu z čistého zlata, jímž jako
jednotlivci doopravdy jsme. Vlastně se doopravdy nečistíme, spíše ladíme… vytahujeme svůj cíl, který není
spojen s pozvedáním vědomí na planetě. Ten čas již skončil.
Zda jsou nějaké příznaky zvykání si na novou realitu nebo spíše vyrovnávání se s ní a svým pravým Já?
Vyčerpání a apatie. Jsme nyní skutečně “znovu přepojováni” a jsme podněcováni k tomu, abychom relaxovali
a dělali to nejnutnější, protože ono vyvolávání sebe sama bude vyžadovat spoustu naší energie. Pro tentokrát
žádné rozpínání. Budeme během tohoto procesu potřebovat veškerou svou energii – pro tento proces. Z tohoto
důvodu v této době můžeme mít také velký hlad. Potřebujeme palivo navíc. Jsme naprosto neschopni v tomto
čase dávat, ale jsme velmi otevřeni přijímání. Je to tím, že potřebujeme energii, která přichází, aby nás
podpořila, když jsme tolik přetížení. Nyní nám může prospět, budeme-li se trochu rozmazlovat, něco si
koupíme, budeme poněkud sobečtí a budeme spíše tíhnout k péči o sebe sama. Ale stále platí, že brzy toto
stádium opustíme, jelikož je o to kratší, oč více jsme se vyvinuli, neboť je v nás již méně hustoty k doladění.
Při tomto vylaďování můžeme stejně tak trpět nespavostí vzhledem k tomu, že se v nás toho tolik děje, a může
k ní dojít i proto, že třeba cítíme, že spousta věcí je v mnoha ohledech ještě nedořešena. Když já sama
procházím na nové energetické teritorium, vnímám často průtok velkého množství energie svou korunní čakrou,
a v poslední době jsem to cítila také. Může nadále trvat celkové vyčerpání spolu se silným pocitem, že jsme
ztraceni a zmateni. Snad ani nevíme, kde v současném okamžiku vlastně jsme, jelikož jsme se dosud uvnitř a
navenek úplně nesrovnali, ale zcela jistě v procesu pokračujeme.
U mnoha lidí se možná věci vůbec dobře nemanifestují nebo nescházejí, a můžeme cítit nedostatek podpory. Je
to tím, že jsme ještě neskončili s vylaďováním a očišťováním pro náš vyšší cíl, a nemůžeme začít s
manifestacemi, dokud si nejsme jisti, čeho se budou týkat naše nové role – až do toho nejmenšího detailu.
Pokud bychom právě teď zahájili vše znovu, možná bychom to pak museli upravovat, což by způsobilo zmatek
a zpoždění. Potřebujeme konkrétně vymezené poslání, abych tak řekla, nikoliv jen obecnou formulaci.
Nyní jsme v nové realitě, a to zahrnuje obeznámenost s naším vlastním specifickým úkolem a příspěvkem.
Téměř všichni z nás mají přirozenou schopnost léčení a intuice. U pokročilých duší je to samozřejmé. Prostě se
jedná o přirozené stavy bytí pro použití v případě potřeby. Například, tyto schopnosti již více nejsou potřebné
jako způsob služby, jelikož to, co budeme nabízet nyní, bude vyžadovat naše nadání a vlohy, a přispívání
společnosti či celku. Teď potřebujeme to, pro co jsme vždy cítili nadšení a o čem toho vpravdě víme nejvíce, a
co nám jde skoro samo. Je to přirozený stav toho, kým jsme.
Na konci září, a obzvláště v říjnu, budeme téměř hotovi. Vše se bude zdát kouzelné, jako by byl všude
rozprášen andělský prach, silný vjem milosti bude všudypřítomný a my budeme pociťovat vděčnost. Energie
budou lehké… nikoliv intenzivní, a velice osvobozující a klidné. Takový je tedy současný výhled na
budoucnost, ale s velkou důrazností jsme poslední dobou seznali, že stále existuje svobodná vůle a věci se
mohou rázem změnit - tak mne, prosím, nehoňte k odpovědnosti za dodržení tohoto načasování či výsledku!
Než dojde k završení tohoto procesu, budeme zakoušet dostatečný přítok financí, naše potřeby budou naplněny
b d
á
á
Sk
j k b ěl
l
í ůli
í
ž ěj ký
ů b d
í V hl d

a bude o nás postaráno. Skoro jako by měly svou vlastní vůli, peníze už nějakým způsobem dorazí… Vzhledem
k tomu, že naše staré role nyní skončily, budeme-li se pokoušet v nich pokračovat (a občas budeme asi muset),
můžeme mít pocit zkratu, zmatku, mohou nás na nejvyšší míru nudit, a většinou až nabudeme dojmu, že se
prodáváme. Snad bude chvíli docházet k malému přítoku z oblasti naší staré práce, a právě to nám poskytne
nezbytný finanční příjem, dokud nebudeme zcela připraveni na manifestace nového, ale je to jen dočasné.
Pamatuji si dobu před mnoha lety, kdy jsem se pokusila poskytovat osobní sezení poté, co jsem prožila “skok v
rámci vzestupu”, a začalo být zjevné, že teď mám začít se sezeními – v masovém měřítku. Zkratovala jsem,
cítila se uvízlá, byla jsem neschopná se skutečně napojit a “plynout”, a tak jsem toho musela úplně nechat.
Energie u sezení jsem vnímala jako napjaté a zastaralé, neproudily. Uvízla jsem a bylo to neproniknutelné. Ale
když jsem začala se Zpravodajstvími o energiích, byla jsem při psaní každého příspěvku v naprostém souladu,
bylo to naprosto snadné a byla jsem ve svém živlu. Zpravodajství o energiích byla mou novou vyšší úrovní…
úrovní, k níž jsem se vyvinula.
A právě toto se děje taktéž mnoha z nás. Vyspěli jsme na novou a vyšší úroveň a k nové a vyšší realitě, a nyní
musíme ztělesnit nové role odpovídající tomu, kde se nacházíme. Při čemkoliv jiném si budeme připadat jako
podvodníci, jako bychom jen hráli, nedodá nám to žádnou energii, uspokojení, ani radost, a můžeme mít pocit,
že to patří do jiného času či éry, že je to ploché a bez života. To vše z toho důvodu, že s tím již nejsme
propojeni. Tamty role skončily a my již onen prostor neobýváme.
Načasování tohoto procesu je u každého odlišný. Někdo třeba zakouší extrémní příznaky, zatímco jiný jich
vůbec nemá tolik. Ale pro většinu z nás platí, že odstavení z našich “pracovních míst” může i v těch nejlepších z
nás vzbudit pocity nejistoty, ztráty identity a akutní pocity, že jsme ztraceni, plujeme bez kotvy sem a tam, a
přemýšlíme, kdy-ó-kdy se něco vykrystalizuje. Matoucí a alarmující účinek na nás má také fakt, že si nejsme
zcela jisti, kam že se to budeme stěhovat.
Nicméně, jakmile se jednou rozhodneme a ujasníme si, co chceme nabídnout, a jakmile bude dokončeno
vyrovnávání s našimi novými prostory a rolemi, nová energie nové reality bude vnímána skutečně naprosto
odlišně, s lehkostí, vděčností, plynulostí a jako čarovný stav milosti, neboť jsme si to skutečně zasloužili.
Obdobné pocity přišly v nedávno minulých dobách jako první ochutnávka či první vlna, aby nám připomněly,
jaká doopravdy naše nová realita bude, a aby posloužily při našem příchodu jako kotva a stanoviště. Pamatujete
si je? Ano, ty energie byly božské, a je neuvěřitelně vzrušující, že se pro nás časem stanou normou…
Se spoustou lásky a vděčnosti,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

13. srpna 2009
Procházíme branou
Vítejte!
Zatímco se začínáme znovu uvádět do souladu se svými zcela novými prostorami, jsou některá témata
všudypřítomná. Tentokrát více převažují fyzické symptomy nad tím, co se projevuje v našich vnějších
realitách, ale je to jen z toho důvodu, že se uzpůsobujeme a usazujeme, a tato fáze má přednost.
11. srpna, jak se tak často stává ve dnech s číslem 11, jsme se více otevřeli novým a vyšším vibracím, v nichž
nyní budeme sídlit. Veřejemi této brány s číslem 11 prošlo neuvěřitelné množství energie. Nejběžnější reakcí
byl zrychlený tep. Naše srdce se potřebují přizpůsobit této výše vibrující energii, a protože vibruje výše než jsme
zvyklí, můžeme být těmito novými frekvencemi zahlceni a naše fyzická těla začnou být přetížena, když se jim
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Pocity nervozity a rozrušení jsou příznaky, které následují. Fyzicky po přílivu energií nabíráme otáčky a
příznaky z toho pocházející jsou podobné fyzickým symptomům úzkosti, stresu, paniky a pod., takže naše těla
se snaží sdělit našemu mozku, že se vskutku něco děje, a mohou to tlumočit jako úzkost a strach či stres, ačkoliv
ve skutečnosti pouze zpracováváme vyšší energie.
Během tohoto období okolo 11.8. jsme mohli vnímat i jiné podivné příznaky. Pocity jako bychom byli “pod
vlivem drog”, jako bychom se prodírali tekutými písky, můžeme zažívat vyčerpání a tíhu, jelikož hustota v nás
se nahromadí před tím, než odejde. Jsme-li bombardování vyššími energiemi, dochází též k neschopnosti se
soustředit, cíleně zaměřit pozornost nebo klidně posedět, neboť jsme se otevřeli nedávným vyšším frekvencím z
portálu 11. srpna.
Tyto energie se pokoušejí nás sladit s něčím, co jsme dosud nezažili. A protože cokoliv, co vibruje níže, nemůže
existovat ve výše vibrující realitě, je to posléze vytlačeno ven. Tudíž může docházet k průjmům, častým
výletům do koupelny, a k celkovému pocitu hladu, jelikož k tomuto přeladění potřebujeme větší množství
paliva než normálně, ačkoliv třeba na vědomé úrovni nevíme, proč.
Pak také přichází ona stará známá bolest v horní části zad. Průběžně nám raší nová andělská křídla a oblast
mezi našimi lopatkami a dolní částí krku může být v jistých obdobích velice bolestivá, aniž by pro to existovalo
logické zdůvodnění. Energie tu pulsuje a směřuje ven, připravuje se k tomu, aby se prudce rozvinula ve formě
vyššího vibračního aspektu a vozítka pro náš duchovní posun a rozpínání směrem vzhůru.
Občas si můžeme připadat také malátní. Třeba víme, že potřebujeme dokončit některé věci, ale zjišťujeme, že
jednoduše nemáme dost energie, abychom je vykonali. Můžeme tedy vstát, abychom s něčím začali, a téměř
okamžitě shledáme, že si lehneme na pohovku se silným pocitem apatie či - s největší pravděpodobností – se
nám prostě nechce vůbec nic dělat! Potulujeme se kolem jako zombie, bez jakéhokoliv skutečného smyslu pro
orientaci, a nejsme ani vzdáleně schopni najít něco, co se hodí… zvykáme si na nové energie svého nového
prostoru. A také se můžeme cítít poněkud přihlouplí.
Stavy apatie vždy označují fázi “restartu”, co se vzestupu týká. Byli jsme “odpojeni”, přičemž jsme přelaďováni
před tím, než budeme moci znovu postoupit kupředu. K tomu dochází nyní.
Po těchto zajímavých fázích přejdeme k jednomu z mých oblíbených, což je zážitek merkaby. Já tuto zkušenost
přímo miluji, neboť mi vždy potvrdí, že něco se definitivně a jednoznačně děje – co se přechodu do nového
prostoru týká. Prožitek merkaby se manifestuje jako točení či závrať, a je často doprovázené nevolností. Naše
merkabická světelná těla se otáčejí, aby nám pomohla při příchodu do výše vibrujícího prostoru. Jsou těmi
vozítky, která nás donesou tam, kde být máme.
Naše sny (ve stavu spánku, nikoliv naše touhy) nás též podporují. Můžeme si všimnout, že v tomto období
máme podivné sny či dokonce noční můry. Uvolňujeme své strachy. Což je jen dalším aspektem naší přípravy
na nové prostory na žebříčku vzestupu.
Pak ještě existují báječné stavy milosti, které se v těchto dnech zdají být průběžné a téměř trvalé. Pokud si
dáme možnost jen sedět a být, můžeme je vnímat skoro 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (pokud se zrovna
netočíme nebo nemáme bušení srdce!). Jsme-li v onom “druhém světě”, můžeme zjistit, že naše jednání s
druhými nyní vychází z velice láskyplného stavu namísto pocitu pokoření, jenž jsme mohli vnímat v minulosti
při styku s níže vibrujícími energiemi. Laskavé pokývnutí na někoho cizího, láskyplný komentář či dokonce
vyjádření vděčnosti nás může spojit s těmi, kteří jsou připraveni přijmout tuto novou vysokovibrační a milující
energii, jež je nám nyní vlastní.
A jak jsem zmínila v křídlech 7.8. – jsme-li v pozici, kdy tvoříme něco nového, co bude součástí naší nové
reality na té druhé straně; kdokoliv, kdo je potřebnou součástí těchto stvoření, se jednoduše napojí na výše
vibrující energie, které vlastní a bude jimi okamžitě přetvořen a očištěn, čímž budou stvořeni lidští andělé, kteří
nám pomohou. Jsme vpravdě podporováni některými velmi novými a podivuhodnými způsoby.
Tato atmosféra milosti, vděčnosti a lásky ke všemu lidstvu bude pokračovat, neboť bude základem našeho
nového osídlení a zkušeností jako andělů Nové Země Tudíž když na krátkou dobu navštívíme starý svět toto

nového osídlení a zkušeností jako andělů Nové Země. Tudíž, když na krátkou dobu navštívíme starý svět, toto
bude naším přirozeným stavem bytí. Setrvávání ve starém světě po delší časová údobí může být mnohem
choulostivější, protože tamní temnota a hustota může být někdy dusivá. Ale nyní, kdy jsme dosáhli zcela nové
úrovně, se starý svět a realita zdají být opravdu tak velmi vzdálené, a téměř jistě patří někomu jinému a někam
jinam, jelikož s nimi již nejsme nijak spojeni.
Patříte-li mezi ty, kteří si připadali ztraceni a bez vesla, bez jakéhokoliv spojení v této době, a byli jste nejistí
ohledně své nové cesty, vězte, že vše se v nadcházejících časech vyjasní. Tyto pocity jsou jasnými známkami
toho, že jste nechali veškerou zátěž za sebou a jste doopravdy připraveni na novou realitu. Až jeden druhého
skutečně uvidíme, navzájem se spojíme a budeme se stále více vzájemně podporovat, začne naše nová realita
nabírat tvar.
Pokud si připadáte uvízlí ve starém světě, kde vás stále zadržují závazky a odpovědnosti, může to být někdy
náročné. Mnozí se jednoduše rozhodnou odejít, bez ohledu na cenu, již budou muset zaplatit (já vám nenavrhuji,
abyste tak učinili, jedná se opravdu o individuální volbu). Skutečně musíme postoupit kupředu, jestliže jsme
nyní vyrovnáni s novou realitou, i když naše stará místa ještě musí být zaplněna. “Plán” se nemanifestoval tak,
jak se doufalo, protože tolik lidí se stále nechce probudit a provést vnitřní a vnější změny, ale již nás to nebude
zdržovat.
A jak jsem již zmínila detailněji v Křídlech ze 7.8., vzájemné spojování vytvoří nádhernou novou mřížku,
pozvedne a podpoří vyšší energie, a budeme se díky tomu opět cítit skvěle. Toto je klíčem. Vyšší energie budou
podporovány naším prostřednictvím. Způsoby, jak se úspěšně držet dále od starého světa, zatímco jednáme s
níže vibrujícími energiemi, které jsme si k tomu vybrali, jsou též detailně probrány v Nebeské bráně (Heaven´s
Gate).
Ač se může zdát, že se v tomto okamžiku nic neděje nebo že stále nepostupujeme kupředu, procházíme opravdu
vnitřní rekalibrací, vnitřním přeladěním, a zcela jistě přeuspořádáme sami sebe a též svou novou nabídku.
Vzhledem k tomu, že bylo nyní dokončeno přeorganizování nových příček žebříku vzestupu, tyto nové energie
teď stekly k nám dolů na fyzickou úroveň, a pak vytvořily tyto symptomy, o nichž zde mluvíme, stejně jako
potřebu přeuspořádat mnohé z našeho “zboží” a toho, jak je budeme nabízet.
Nyní provádíme reorganizaci velkého rozsahu, jejíž velká část existuje v našem fyzickém světě. Začínáme věci
ukládat na místa, kde se stanou oporou našich nových prostor, nových rolí a naší nabídky. A hodně z toho
zahrnuje novou skupinovou energii, jelikož nemůžeme nadále existovat jako jednotlivci a sami. Skupinová
energie vibruje výše a individuální fungování už není vhodnou alternativou.
Část procesu vzestupu obsahuje požadavek, abychom se nebáli samoty. Byli jsme tedy postaveni do situací, kde
jsme sami být museli, abychom získali tuto zkušenost. Po dokončení této zkušenosti se přesuneme do skupinové
energie. Je to tím, že do skupinové energie se nemůžeme dostat od strachu ze samoty. Ke skupinové energii
musíme přejít z výše vibrující potřeby a vědomí, že každá součástka je nezbytná pro vytvoření celku.
Nemůžeme si obléci všechny klobouky a dělat všechno sami. Tímto jsme dosáhli konce spektra a právě proto je
mnoho “předběžců” naprosto vyčerpáno tím, že všechno dělali sami, a zcela jistě jsou unaveni osamělostí,
neboť k tomuto okamžiku jsou již hodnou chvíli s tímto procesem hotovi a připraveni na skupinu. Tato forma
osamění a to, že vše musíme dělat sami, již nebude existovat… JIŽ NIKDY.
Takže opakuji, ačkoliv to občas může vypadat, jako by se v současnosti nic nedělo, mohu vás ujistit, že se něco
skutečně děje. A jen počkejte a uvidíte, jaké to bude, až zahájíme naše nová spojení!
Se spoustou lásky a vděčnosti,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

7. srpna 2009
Dávka andělského prachu a posun kupředu
Vítejte!
Tolik toho v poslední době procházelo “rekonstrukcí”, co se hierarchií vzestupu týká, tedy toho, co já často
označuji jako příčky, ale nyní je mnohé již dokončeno a postup kupředu je na dosah. Na “druhé straně”, stejně
jako na všech dimenzionálních úrovních, byl stanoven nový plán neboli nové sestavení hierarchií, abych tak
řekla, a bylo zajímavé pozorovat, jak se věci vyvíjejí odlišným a podivuhodným způsobem.
Od včerejška, a dokonce ještě pár dní předtím, vše konečně zapadlo na svá místa. Projevy tohoto nového
ukotvení na nových příčkách bylo možno vnímat jako – opět – bolavé nohy (znovu uzemňování), hluboký žal
(pro všechny ztráty a to, co jsme nechali za sebou), slzy vděčnosti (za naše nová spojení), hluboký spánek (po
mnoha týdnech nocí, kdy jsme nemohli usnout), velká únava, ospalost či vyčerpání (ospalost přichází, když
překračujeme dimenzionální hranice), a emocionální stavy velké laskavosti a lásky vůči všemu lidstvu. Nebo šlo
možná jednoduše o pocity zvláštní.
Pro ty, kteří nedávno přešli na druhou stranu, budou nyní existovat různé vibrační sídelní příčky, protože jich
bylo tolik na všech možných úrovních, ačkoliv mnozí byli skutečně připraveni a čekali na zcela nové začátky.
Což není u vzestupu novinkou, a vibrace vždy zapadnou tam, kam mohou – s ohledem na to, kam v daný čas ta
která duše náleží.
Dosud byly energie velmi nevýrazné, podivné, znatelně nepřítomné a jednoduše tu nebyly. Ti z nás, kteří mají
silné spojení ke Zdroji, si mohli připadat, jako by neexistovali, jako by byli náhle prázdní a odpojení absolutně
od všeho. Dochází-li v našich životech ke změnám, vždy nám právě ono známé a příjemné spojení velmi
pomohlo se udržet na hladině a při zdravém rozumu, když jsme si pamatovali, kdo jsme, kde jsme, a s trochou
štěstí i to, že nevisíme jen tak ve vzduchoprázdnu. Když však zdánlivě úplně zmizela energie Zdroje, bylo to
velmi divné, vážně nepříjemné, a v tom nejlepším případě šlo o čas, kdy jsme mohli “prostě jen být v přítomném
okamžiku”. Ticho a prázdnota, jež jsme ještě měli v průběhu procesu vzestupu zažít. Ale museli jsme být na
chvíli staženi ze všeho, jelikož měl být dokončen proces přestavby a my jsme nemohli stát uprostřed dálnice,
když tato byla opravována. Věci byly prostě divné.
Slunovrat 21.6. stvořil ten nejmohutnější výbuch energií, který jsem kdy viděla. Já sama jsem si byla již
nějakou dobu dobře vědoma svých nadcházejících kroků a nové fáze, ale slunovrat způsobil takové pozdvižení,
že jsem díky stresu ztratila celý červenec, protože mnoho členů mé rodiny procházelo prudkými otřesy,
náhlými změnami, hlubokými ztrátami a podobně, a po celý tento měsíc jsem sotva chodila, mluvila či si byla
vědoma čehokoliv jiného. Přizpůsobit se výbušným energiím slunovratu samotného pro mne bylo též velice
obtížné, a jsem si jistá, že pro mnoho z vás také, obzvláště, pokud jste neobvykle citliví. V celém mém životě se
nevyskytl náročnější měsíc, než byl červenec. Výlet k mému milovanému léčiteli, který mi dal nějaké 5-HTP,
mne nyní znovu uvedl do původního stavu a jsem za to moc vděčná! (pozn. 5-Hydroxytryptophan či 5-HTP je
přirozenou aminokyselinou prodávanou v USA jako potravinový doplněk sloužící jako antidepresivum, k
potlačení chuti k jídlu a pro lepší spánek.)
Teď se nacházíme ve zcela novém prostoru, a pro tento nový prostor platí pár úplně nových pravidel.
Již nějakou dobu píši, že budeme těmi, kdo bude uchovávat světlo více než kdy předtím. Budeme se tedy stále
méně spojovat s vnějšími energiemi či energiemi mimo tuto planetu. Takže nyní je všechno na nás. Staré vzorce,
kdy jsme čekali na asistenci nějaké nebeské události, slunečních erupcí či dokonce svých andělů, nyní budou
poněkud diskutabilní. Nyní jsme my těmi anděly. Je to, jako bychom doufali, že se o nás vláda postará, a proto
bychom předali svou moc někomu dalšímu, zatímco jsme to ve skutečnosti my, kdo to sám musí převzít, pustit k
vodě tzv. vládu a stát se oním “vládnoucím tělesem”. Nyní jsme schopni toto učinit… jsme nyní v tom stádiu…
nyní je v nás více světla než kdy dříve.
Nyní jsme skutečně pozemskými anděly.
A to celou věc značně mění. Znamená to, že tyto silné energie ucítíme, až se navzájem spojíme. Všimneme se,
že když jeden druhého “vidíme” podporujeme se navzájem spojujeme se a společně tvoříme že tyto energie

že když jeden druhého vidíme , podporujeme se navzájem, spojujeme se a společně tvoříme, že tyto energie
rychle přicházejí, cítíme se ohromně, věci se rychle manifestují, a my si znovu připadáme normální. Když se
rozdělíme, odcházíme sami a sami trávíme čas, energie okamžitě klesnou, jelikož pak je jako takové nelze
samotné udržet, bez nové mřížky spojujících se duší.
Když se nyní navzájem nespojujeme, nastává pokles. Můžeme si připadat skleslí, deprimovaní, velmi
zarmoucení, jako by vše přestalo. Pocity onoho definitivního vyhoření z toho, že všechno musíme dělat sami,
že se nám dostává malé či žádné pomoci, pocity, že udržujeme celou planetu úplně sami a malíčkem, teď
skutečně skončily. Vzájemné spojování pozvedá vše na novou a vyšší úroveň, stejně jako tvoření té nové a
vyšší úrovně jako takové. Stvoření této nové úrovně závisí do značné míry na nás a stvoříme ji prostřednictvím
vzájemného spojování, jelikož to my neseme ono světlo a taktéž jsme těmi, “na které jsme čekali”. Nyní v sobě
máme dostatek světla, abychom toto zvládli, a právě to je tím, nač jsme čekali.
Až začneme se vzájemným spojováním a vzájemnou pomocí a podporou, všimneme si, že ne každý se nachází
na naší konkrétní úrovni. Některé duše budou na vyšších a jiné na nižších úrovních. To ale – jen tak na okraj neznamená, že bychom se nemohli spojit se všemi dušemi, které “přešly na druhou stranu” nebo které jsou v
zásadě kdekoliv.
V současnosti existuje mohutná propast mezi starou realitou a těmi, kteří “přešli”. Poznáte to, protože to budete
intenzivně vnímat, jakmile narazíte na starou realitu. Temné energie vám budou připadat jako nože zapichující
se do vašeho srdce. Budete si připadat ignorováni, výrazně nerespektováni, snižováni, neviděni, neslyšeni,
neuznáni… možná jako terč vtipů či že se s vámi jedná povýšeně. S největší pravděpodobností se ani
nerozzlobíte, neboť budete tak překvapeni, že spíš budete vnímat šok a údiv než cokoliv jiného.
Když se stane něco “dobrého” nebo se s námi dokonce zachází dobře, můžeme začít slzet, protože nás to
všechno překvapí. Tento zážitek je velmi běžný, pokud trávíme většinu času ve staré realitě.
Vzhledem k tomu, že vibrujeme stále výše, stává se všudypřítomným opravdový respekt spolu s faktem, že
skutečně vidíme kdo a co nás obklopuje a s vděčností tuto přítomnost uznáváme, a cokoliv menšího nás může
neuvěřitelně vyděsit. Nicméně to vše je nyní svázáno se spojováním s našimi bratry a sestrami, jelikož právě to
se bude v nadcházející době velmi rychle dít.
Ti, kteří vytvářejí fyzické prostory na druhé straně čili v nové realitě, zažijí mnohé zázraky a podporu… a může
jít o podporu ze strany kohokoliv, bez ohledu na to, kde sídlíme. Slunovrat vyznačil “konec”. Stal se konečným
bodem pro všechno čekání a všemožné snažení o pozvednutí vibrace této planety. Vytrhali jsme všechny
značky “stop”. Pokračovali jsme celé roky nad rámec svého původního záměru, udržovali svým světlem
planetu, léčili, pomáhali a přeměňovali skrze sebe níže vibrující energie. Dokonce jsme přispěli masivním
přílivem nové energie díky příchodu nových duší prostřednictvím vícečetných porodů. Již jsme více učinit
nemohli. A nyní musíme postoupit dále, jelikož onoho konečného bodu 21. června jsme nakonec dosáhli.
Vskutku to skončilo.
Tudíž, ačkoliv jsme museli přeuspořádat vibrační hierarchie, abychom se mohli posunout kupředu, kupředu se
pohnout musíme.
Znovustvoření nové planety Země je nyní na dosah. A spočívá opravdu v našich rukách. Budeme tedy budovat
zcela nové prostory, a tyto nové fyzické prostory jsou tím, nač se odvolávám v souvislosti s anděly
přicházejícími v lidské podobě za účelem toho, aby nám pomohli s těmito výtvory. Těmito výtvory mohou být
obchody, střediska – útočiště (retreats), nové komunity a pod. A společný jim bude jednoduchý fakt, že právě
při pobytu v nich každý ucítí veškerou laskavost, veškerou vyšší energii, všechen pocit domova a to, co jsme
vždy znali a o čem jsme snili.
Půjde o fyzické lokality na planetě, čímž chci řídi, že tyto energie již nadále nebudou zakoušeny v meditacích,
při čtení nebo v kterékoliv další virtuální realitě. A toto je onen začátek nového světa, a stejně tak je to životně
důležité. Jinak bychom vůbec neměli kam jít, protože ve staré realitě nic nezbylo!
Pokud se obáváte vyjít znovu “tam ven”, abyste vytvořili svůj nový fyzický prostor nebo dokonce svůj
“výklad”…. Nejste si jisti, jak jednat s nižšími, nevděčnými či neuctivými energiemi, vězte, že klidně můžete
znovu důvěřovat. Tentokrát se s nimi nebudete muset zaplétat. Existují metody, jak se níže vibrujících energií
zbavit a stát se pro ně neviditelným. Mnoho z těchto metod je popsáno v Heaven´s Gate (Nebeská brána), ale

zbavit a stát se pro ně neviditelným. Mnoho z těchto metod je popsáno v Heaven s Gate (Nebeská brána), ale
vězte též, že je skutečně v pravý čas objevíte sami.
Část mého úsilí zahrnuje naše spojování na fyzické úrovni. Takže, ačkoliv to ještě není úplně hotovo, budu
opravdu tuto službu v nadcházejících časech nabízet, a řekla bych, kvůli novým energiím, jež nyní zažíváme, že
další budou dělat totéž.
Když v minulých několika dnech zasáhl planetu mohutný poprašek andělské energie, a ještě se posílil
vzájemným spojováním, jela jsem na schůzku s právníkem, který mi dá dohromady Nadaci Odpočinek anděla.
V rádiu začali hrát krásnou píseň… “Everything (Všechno)” od Michaela Bublea. A jeho slova to vystihla
nejlépe. Jakmile jsem dorazila zpět do domu své dcery, pustili jsme si ji v obývacím pokoji, a všichni z nás, a
především má dvě vnoučata, která právě dělají své první krůčky, jsme tančili jako o závod. Miminka se
rozdivočila, mávala rukama, vrtěla se a pohupovala stejně jako my.
“A v tomto bláznivém životě
a během těchto bláznivých časů
Jsi to Ty, právě Ty
Kdo mě rozezpívá
Každý Tvůj řádek
Tvé každé slovo
Ty jsi vším
Každá Tvá píseň
A já zpívám s Tebou
Neboť jsi pro mne vším”
Ano, vskutku jsme sami sobě vším…
Se spoustou lásky a vděčnosti,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Karen Bishop - Křídla
28. července 2009
Opětovné vyrovnání s úplně novým plánem
Vítejte!
Přichází úplně nový plán, a je to vskutku plán velmi potřebný. Ti, kteří během všech těch let vytrvale procházeli
procesem vzestupu, tolik toho propouštěli, očišťovali a uvolňovali, a přeměňovali pro planetu tolik z temnějších
energií, byli nyní "odděleni", zatímco čekají, než se připraví nový energetický prostor. a to je prostor, jenž musí
být vybudován za zcela nových okolností.
Došli jsme daleko, propustili jsme téměř všechno, připravili se na zcela novou realitu s úplně novým životem, a
přesto ostatní pod námi a ještě níže na příčkách žebříčku vzestupu nepřišli "nahoru", třebaže to bylo velmi
pravděpodobné. Několik posledních dnů či dokonce týdnů procházel tento nový plán procesem rozvažování, ale
až pár hodin po zveřejnění minulých Křídel se stal jistým. U těch, kteří byli již doopravdy připraveni na své
nové začátky, bylo silami (které nejsou vlastně ničím jiným než našimi vlastními dušemi, protože to my sami
jsme tím, kdo vytváří a zažívá tento proces) rozhodnuto, nechť se tak stane, že čas dozrál. Již žádné další
čekání, než se ostatní nalodí, žádné další shromažďování co největšího možného množství níže vibrujících
energií, abychom jim pomohli a připravili je na "výlet", a již žádná odpovědnost za roli v pozvedání vibrace celé
planety. Tato práce skončila.

Vskutku jsme skončili. DOCELA SKONČILI.
Existovala tedy skupina duší, která nechala všechnu svou zátěž za sebou, která čekala u brány již tak dlouho, že
se to zdálo být věčností, a tyto duše potřebovaly místo, kam by se mohly uchýlit, kde by mohly být doma, ale
především - ačkoliv již tento prostor byl stvořen, nová dimenzionální hierarchie, abych tak řekla - potřebovaly
být nyní umístěny na svá místa. Bylo třeba se o tyto duše postarat a umístit je do jejich nového nebe na Zemi.
Znamená to, že nyní bude mezi naší novou příčkou žebříku a příčkami pod námi existovat obrovská propast
nebo mezera. Již jsme nemohli déle čekat, protože jsme koneckonců k plánu přidali celý rok či dva, a tak jsme
laskavě a láskyplně umožnili co možná největšímu množství duší, aby nastoupily na palubu, a jakékoliv další
čekání není nadále možné.
Musím konstatovat, že ta "oddělovací" fáze je zajímavá. Já sama jsem zažila úplný harém své hvězdné rodiny v
nehmotné podobě, která se potulovala několik dní po mých prostorách a v zásadě mne držela z dosahu
jakýchkoliv vnějších zkušeností, vlivů či působení. Byla jsem vyzdvižena z planety (třebaže jsem tu stále byla,
samozřejmě), když docházelo k velice zřetelnému ukončení. A byl to enormí konec. Naše celá dosavadní
zkušenost na této planetě, od doby našeho zrození do tohoto života, byla nyní zcela ukončena. Vskutku
skončila. Byli jsme jednoznačně odstraněni z toho, co se děje se zbytkem planety (další informace o tom, k
čemu nyní dochází na nižších příčkách, viz minulá Křídla z 23.7.).
Takže, zatímco v důsledku energií slunovratu na nižších příčkách žebříčku vzestupu probíhal obrovský chaos a
rozkol, pro mnohé z duší, které tam sídlily, bylo příliš náročné udržet krok. Dosud jsem nikdy nezažila tak
neuvěřitelný pohled jako během této doby, co se podpory z výše-vibrační nehmotné arény týká. Mnoho duší
odešlo a další prošly akutními problémy. Všude byli andělé a bytosti, které pomáhaly těmto duším v jejich
procesu. Každý koutek, každá skulinka byly naplněny podporou pro tyto duše na nižších příčkách, a to tím
nejláskyplnějším a nejoddanějším způsobem, jaký jsem kdy viděla. V posledních několika dnech se u těch, kteří
zažívali velké otřesy a potíže týkající se fyzického zdraví, věci uklidnily a znovu srovnaly, ale jejich nový
prostor stále ještě není tam, kde měl původně být. Tato výzva byla pro tyto duše příliš náročná a příliš
nepříjemná, a tak byl vytvořen nový plán.
Až do tohoto bodu se "předběžci" věnovali propouštění a přípravě v malých krocích, aby mohli prožít tento
přechod s větší lehkostí, a teď jsou ony dveře dočista zavřeny a všechny věci ze staré reality a starého světa
jsou naprosto odděleny. To, že jsem byla "odstraněna" z planety, přivedena znovu domů (či ve skutečnosti jen
umístěna do energetické vyčkávací cely), to byl pro mne dramatický a surrealistický zážitek. Jsem si jistá, že
mnozí z vás cítili totéž, ale svým vlastním způsobem a se svými vlastními pocity a poznatky.
Byli jsme usazeni do této vyčkávací cely, do této izolace, protože nová energetická struktura hierarchií je v
současnosti ukládána na své místo a je přetvářena. Musí být přeměněna, jelikož se plán změnil. Takže nyní je
dáván tvar zcela novému plánu, a to chvíli trvá. A opět, vězte, že jsme jako vždy - na úrovni duší - u kormidla
tohoto naprosto nového a potřebného plánu. Bylo zapotřebí, abychom se pohnuli kupředu, ač třeba bez mnoha
našich bratrů a sester, kteří jdou za námi.
Jestli se to nějak projevuje? Elektronika se může chovat podivně (ale předpokládám, že mnoha z nás se toto
stává tak jako tak!). Nemohu dosáhnout dobrého příjmu na svém mobilu, ani na své pevné lince. Osoba na
druhém konci linky jednoduše chvilkami zmizí a zase se vrací. Baterie se mohou během krátké doby vybít.
Můžeme mít pojednou pocit, jako bychom dostali jakési pracovní volno na velmi potřebnou dovolenou, nebo
snad jako bychom byli žádáni o "posečkání" či abychom se po krátkou dobu nějak zabavili, jelikož jsme byli na
chvíli ode všeho odříznuti (uvědomuji si, že mnozí z vás toto již nějakou dobu prožívají, ale toto je trochu jiné.)
Můžeme zakoušet nezvyklé pocity, že jsme v bezpečí, pod ochranou, a to s velkým klidem. že na určité úrovni
víme, že je na nás dohlíženo a že vše bude velmi brzy v dokonalém pořádku. Můžeme vnímat, že je pro nás
něco děláno, že někdo nebo něco kvůli nám na něčem pilně pracuje, a že musíme jedině čekat.
Můžeme cítit, že naše odpovědnosti jsou úplně pryč. ty staré role pozvedání vibrace planety. a tak můžeme
vnímat, že nyní se stáhneme do ústraní a vložíme velmi potřebnou pauzu. Můžeme si připadat vzdálení od
ostatních a jako bychom šli někam, kam oni nejdou. Tento pocit může občas vést téměř k panice, ale vězte
také, že vždy můžeme zůstat spojeni s těmi, které milujeme, jelikož láska má vysokou vibraci, jež vždy
všechno spojí

všechno spojí.
Může se nám zdát, že jsme velmi osamělí, a že ti, kteří zdánlivě vstupují do našich prostorů, si nejsou vědomi
toho, čeho si my vědomi jsme, že jsou naprosto ztraceni a že jejich energie je téměř dětská. Možná k nám nyní
vůbec nic nepřichází - ale zároveň stačí pouhá myšlenka a něco se může objevit.
Můžeme cítit, že je načase prostě odejít od jakýchkoliv dřívějších odpovědností, jichž jsme možná ještě nebyli
zproštěni, protože vydržely příliš dlouho a my k nim již nemáme ani špetku spojení. Můžeme být nadále
"vykopáváni" z čehokoliv ve starém světě. Můžeme být žádáni, abychom zůstali stranou, což občas způsobí
trochu zmatek, ale jako vždy - jsme umisťováni přesně tam, kde být máme. Nemůžeme být nadále v oněch
energiích, neboť tam již dávno nesídlíme. Kdybychom se tam potulovali, s největší pravděpodobností bychom
se cítili jako neviditelní duchové.
V současnosti dochází k velkému dělení, a až vše završí svůj proces opětovného pokládání na místa, bude na
jednom konci spektra existovat skupina duší, velmi vzdálená masám. Propast bude mnohem větší, než bylo
původně plánováno. A tyto duše se naprosto přirozeně začnou navzájem spojovat a začnou vytvářet vskutku
úplně novou realitu. Půjde o menší skupinu, než bylo očekáváno, a s těmito novými změnami budou spojena
nová "pravidla". nová pravidla ohledně toho, s kým a s čím budeme spolupůsobit, a jak.
Nemusíme dělat vůbec nic, jen čekat, než bude tato nová hierarchie ustanovena a vytvořena. Během této doby
bude panovat velký poklid. Věci se pozvolna usadí pro všechny, ne jen pro ty na horní příčce. Začíná působit
mohutná re-kalibrace. Vše se muselo zastavit, aby to mohlo být znovu spuštěno. Takto tedy většina čehokoliv
vstupujícího do našeho prostoru sestává z věcí, které jsou ztraceny, odpojeny nebo jednoduše poletují zmateně
okolo, a obvykle vibrují dost nízko nebo hluboko pod námi.
Z tohoto důvodu je důležité, abychom právě teď nezkoušeli stvořit cokoliv nového, jelikož bychom přilákali jen
tyto zmatené energie nebo je nechali vejít do naší "zastavené" a dočasné reality.
Nyní se po nás chce, abychom se chvilku bavili, pokud můžeme. Abychom si vzali dovolenou, pustili se,
zkoumali, bavili se, a jednoduše byli v přítomném okamžiku s těmi, které milujeme a s věcmi, jimiž jsme dříve
neměli čas se zabývat. Naše auto je v servisu kvůli opravě a nás požádali, abychom si přečetli časopis, šli se
projít nebo pracovali na nějakém tvůrčím projektu do té doby, než ze servisu vyjede a my se pak budeme moci
opět posunout kupředu.
Tak, ačkoliv jsme možná určitým způsobem po krátkou dobu postupovali kupředu nebo cítili, že jsme přesně
tam, kde být potřebujeme, došlo ke změně plánů a tato změna musí být napevno stabilizována na svém místě
dříve, než budeme moci znovu začít.
A až se vše v této nové hierarchii a mřížce obnoví, konečně se budeme nalézat v naprosto nové realitě . ačkoliv
tento proces měl nejspíše více zákrut a odboček, než jsme čekali!
Se spoustou lásky a vděčnosti,
Karen
http://www.emergingearthangels.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

